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Johan Skjoldborg, som jeg husker ham
Af RICHARDT GANDRUP

J

EG har kendt Johan Skjoldborg, så længe jeg kan

huske. H an og min fader var ungdomsvenner. De
havde mødt hinanden ved lærereksamen i Aarhus 1881,
Skjoldborg forberedt på Ranum Statsseminarium, min
fader som privatist, og deres venskab varede livet ud.
Ved min faders begravelse 1926 talte Skjoldborg ved
hans kiste, som han havde gjort det ved min moders
båre fem år forinden.
Efter eksamen blev de begge lærere i samme sogn Kollerup i Vester Hanherred - og det nære samkvem
fortsattes, dog med længere pauser, da Skjoldborg fire år
senere flyttede til den ensomt liggende Koldmose Skole
i Tranum Sogn, en snes kilometer mod nordøst, hvor han
blandt de fattige klitboere røgtede enelærerembedet ind
til 1902, da han opgav lærergerningen og forlod egnen.
I Kollerup var Skjoldborg hjælpelærer hos en gammel
skoledegn, der i enhver henseende trængte til afløsning,
og det var her, han traf sin første hustru, Dorthea Niel
sen, en lærerdatter fra Nørre Kirkeby, der holdt skole
for pigebørnene. De giftede sig et par år efter til største
forbavselse for befolkningen. H an var da 22 år, og hun
var 48, altså ikke mindre end 26 år ældre end den ung
dommelige brudgom.
Trods den usædvanlige aldersforskel blev det et meget
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lykkeligt ægteskab gennem 17 år til hendes død 1900.
Hun fik i kraft af sin noble karakter, sine omfattende
kundskaber og sin fine dannelse en aldeles afgørende ind-

Fru Dorthea Skjoldborg

flydelse på hans udvikling. Hun ligger begravet på Kol
lerup kirkegård, kun få skridt fra det gamle skolehus,
hvor de mødte hinanden. På den mørke granitsten er
foroven indhugget konturerne af en hjejle, den prunk
løse klitfugl, hvis vemodige ensomhedssang over Koldmose-landet hun havde elsket; nedenunder står kun
hendes navn og disse sandhedens ord: »Hun var en tro
fast kvinde«.
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I sine erindringer, »Min Mindebog«, som Skjoldborg
skrev i årene umiddelbart før sin død, fortæller han om
de to lærerpars venskab og omgangsform med oprigtig
varme.
»Så snart vi var inden for døren, mødte lærer Gandrup os med
det åbne, glade udtryk, der var ham egent. Den smukke frue smi
lede venligt til os, og de to drenge var også tilpas; jeg savnede
dem, hvis de ikke var til stede - de hørte nemlig med. N år vi så
havde trukket vejret, varede det ikke længe, inden Gandrup førte
frem for os et smukt digt, han havde fundet, siden vi sidst sås,
eller endda et vers eller et poetisk udtryk, ofte brudstykker, vi selv
havde læst, men ikke lagt så fint mærke til som han. Han var en
god mand med et barnligt sind, hvorfor han også kunde sige vis
domsord. Altid var han beredt til at vende den gode side til, når
kære, kendte venner besøgte hans hus.
Så begyndte samtalen straks. Den kloge, ligevægtige frue var
ikke snaksom, men hendes tale fyldte vældig godt, og hun fulgte
enhver ordveksling med vågne øjne og øren, og der slap ikke bom
merter fra os andre, uden at hendes kritiske sans viste sig i hendes
minespil. Og blev der sagt noget morsomt eller muligvis en åndrig
hed, blev hendes klare øjne små og tindrede i et ejendommeligt
smil. Hun hed Dorthea, min Dorthea var også med, så vi var godt
kørende.
Det var aldrig nødvendigt for os at ty til nogen slags tidkort.
Vi talte og talte, stundom heftigt, for vi var så opfyldte af emner
og spørgsmål. Navnlig når dyrlægen og mejeristen også var til
stede. De to læste meget og var stærkt interesserede. Den første
havde italiensk blod i årerne og var konservativ, en vild modstan
der af alle nye bevægelser, og han var hidsig. Mejeristen hørte hel
ler ikke til de koldblodige og var modsat dyrlægen levende opta
get af alt nyt, der dukkede op i horizonten.
Vi diskuterede politiske, æstetiske, religiøse spørgsmål. Det var
stærke brydningstider dengang, og vi var alle kamplystne. Der var
en frihedens luft i dette hjem, så enhver opfattelse havde spille
rum.
Nu, mens jeg skriver dette, hviler de andre under grønsværen.
Men mindet om hine dage lever taknemligt i mit sind. Der var høj
spænding over disse fortrolige møder. Hele natten med undtagelse
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af en kaffepause kunne vi diskutere. Vi egentlig l e v e d e sam
men i sådanne stunder. Vi havde sikkert alle en fornemmelse af,
at vi under samværet groede hver for sig ligesom et træ, der blom
strer og skyder kviste«.

Det var altså i en sådan atmosfære, jeg som barn og
ungt menneske fik mine første indtryk af Johan Skjold
borg og lærte ham at kende. Det var i de år, han for
alvor begyndte at sysle med litterære forsøg, og adskil
ligt af det, han skrev, hørte vi læst op og diskuteret.
Fortællingerne, der siden blev til debutbogen »I Skyg
gen«, kendte vi, før de tryktes, men de største oplevel
ser var det at høre de enkelte kapitler af hans ungdoms
mesterværk »En Stridsmand«, efterhånden som han ud
formede dem. Korrekturen på denne bog blev for stør
stedelens vedkommende besørget ved min faders skrive
bord under et længere besøg, digteren og hans Dorthea
gjorde. Den store succes, han fik med denne roman, tog
vi jo begejstrede del i glæden over.
Men også meget andet optog levende den unge mand
på de tider. H an var en passioneret lærer med ualmin
delig sans for børn, lyst til at være sammen med dem,
lære dem noget, der kunde give dem frugtbart sindsind
hold, lytte sig ind til løndomme i deres forestillingsliv,
indstille sig efter deres spirende personligheders behov,
altid vågen over for det karakteristiske hos hver enkelt,
følsom og munter i det daglige samvær. Ofte fortalte
han livfuldt og spændende om sine oplevelser i skole
stuen, og her kunde vi børn jo rigtigt følge med.
Vi fandt det også spændende, når han berettede om
sine togter landsdelen rundt til de steder, hvor der lå
gravhøje, som truedes af sløjfning. H an var N ational
museets fredningsmand og fik i de år, han var i Koldmose, en mængde fredningssten sat op på de gamle høje,
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et hverv, han var såre vel udrustet til at varetage, fordi
hans evne til at vinde folk for tanken var så enestående.
Mødte han straks forståelse, var det jo ingen sag; men
over for vrangvilje måtte han udfolde megen taktik og
hele sin personlige charme, lirke sig igennem ved appel
til æresfølelse og storsind, selv om disse egenskaber ikke
fandtes, undertiden ved rene fif, hvis forbavsende virk
ninger han fortalte kosteligt om. Vi børn forstod godt
betimeligheden i fredningsbestræbelserne, og vi nød na
turligvis særligt beretningerne om de episoder, hvor han
havde »luret« en treven lodsejer.
Alle folkelige bevægelser gik Skjoldborg dengang op i
med liv og sjæl. H an var ligesom mine forældre aktivt
med i afholdsbevægelsen og ud fra samme motiver som
de. H an blev hurtigt klar over brændevinslastens svøbe
for de fattige hjem i udmarkerne, denne last, der spær
rede enhver fremgang, nedbrød mandens energi og selv
respekt, hærgede kvinden, så også hun undertiden faldt
for fristelsen, førte til vanrøgtning af børnene under den
konstante elendighed, gjorde hjemmet til et sandt hel
vede. Skulde disse mennesker hjælpes til opgang, måtte
brændevinen undsiges og forsages, før enhver anden
håndsrækning kunde gives dem med udsigt til at lykkes,
og det lod sig kun realisere, forstod han, hvis »afholds
sagen« fik tag i dem, hvis de kom i forening og fik sølv
stjernens manende emblem i de sorte halskraver. Det
blev siden hen en skuffelse for mange af de folk, som
stjernen havde befæstet i kampen mod »kong Alkohol«,
at deres talsmand og digter svigtede på denne front.
I det politiske liv på egnen var han også en opildner.
Han bidrog frugtbart til udryddelsen af den politiske
forsagthed eller fuldkomne sløvhed, armoden førte med
sig, og som yderligere bredte sig i den privilegerede valg-
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rets skygge. Det gjaldt for ham om at indgive de tilside
satte troen på deres ret til at gøre sig politisk gældende
og på muligheden for at bryde privilegierne ned. Det
gjaldt om at få dem til at forstå deres menneskeværd i
niveau med alle »besiddende«, stramme dem op til at
slutte sig sammen til enig fremmarch mod medbestemmel
sens mål, gøre folkestyret til deres ideal. De skulde melde
sig med krav, så de blev hørt, og ikke slå sig til tåls med

Johan Skjoldborg som lærer i Koldmose skole
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opgivelsens talemåde, at »det vel ikke kunde være an
derledes, end det var«. H an belærte dem om, at de
kunde blive en magt i samfundet, hvis de havde vilje til
at være det.
Derfor befordrede han skyttesagen - »riffelbevægel
sen«, som den hed i provisorietiden - men virkede tillige
for fredssagen gennem fredsforeningen for at understrege
skyttesagens tilknytning til frihedskravet på den indre
politiske front og afvise opfattelsen af skytteforenin
gerne som et supplement til det forhadte provisoriums
»militarisme«.
Det var jo på de tider, andelstanken brød frem og
gennemlevede sin beskedne og besværlige barndom, ud
sprunget af den folkelige kulturbevægelse, der med rette
føres tilbage til den grundtvigske vækkelse. Også her
var Skjoldborg tidligt engageret. K lart så han de per
spektiver, der ad denne vej åbnede sig til udjævningen
af de klasseskel, som holdt småmanden uden for det fol
kelige fællesskab og »nede« i samfundslivet. Slutnings
kapitlet i romanen »Kragehuset« er en vision fra disse
perspektiver, skænket den gamle Anders Krage at op
leve på sit livs afskedstærskel, udformet af den unge
digter allerede 1899.
Ikke mindre naturbestemt end hans forbindelse med
disse folkekulturelle bevægelser var hans hjertelige for
hold til frimenigheden i Klim. I de grundtvigske kredse
på egnen var han en hyppig og kær gæst; her fulgte man
hans personlige og digteriske udvikling med vennesæl be
undring, hans mangeartede bestræbelser med varm sym
pati, og her befandt han sig godt. Det frikirkelige syn
udløste hans religiøse bevidsthedsliv, og frimenigheds
præsten Søren Anker Møllers forkyndelse og helstøbte
personlighed fængslede ham dybt.

330

Richardt Gandrup:

Tager man Skjoldborgs hele liv og hans samlede ind
sats, den folkelige og den digteriske, for sig til overblik,
viser det sig tydeligt, at disse ungdomsår, tiden i Kolle
rup og Koldmose, var den rigeste periode, han oplevede.
H er skete hans menneskelige og kunstneriske modning.
H er levede han i et milieu, der i usædvanlig grad stemte
med hans natur og gemyt, befrugtede hans begavelse og
hans idealistiske livssyn. Her var han lykkelig i ordets
ubetingede betydning. Her spredte han glæde og opli
velse omkring sig og modtog glæde og oplivelse til gen
gæld.
Et mere fortryllende menneske end den unge Skjold
borg har jeg vist aldrig truffet. H an var smuk at se på,
klædte sig allerede dengang efter en forfinet smag, lod
det mørke hår gro dristigt om det friske ansigt. Han lig
nede netop en digter, som vi børn efter portrætterne i
den store litteraturhistorie måtte forestille os det. Han
var mere udsøgt i væremåde end folk var flest på de
kanter, elegant i bevægelserne og med forekommende la
der. Over for sin tidligt grånede og meget dameværdige
hustru var han iøjnefaldende galant - også mere end
man var vant til at se ægtefolk imellem. Og så var han
altid spændende med sine overraskende indfald, både i
tale og adfærd, snart munter og vittig, snart alvorligt
grebet og stemt til patos.
Selv om vi børn jo ikke altid kunde følge indholdet
eller forstå betydningen i det, han fortalte og skildrede,
måtte vi lytte. Hans minespil var altid forbavsende,
ikke til at slippe. Vi nød også det præg af letsind, der
kunde slå overdådigt igennem og smittede alle omkring
ham, selv de trægeste gemytter. Siden er det gået op for
mig, at det nok ikke mindst var denne side af hans væ-
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sen, der havde besejret den i vore øjne meget tænksom
me og forbeholdne fru Dorthea med tidligere tilknyt
ninger til egnens aristokrati; yndigt var det at se hende
overgive sig, når hans kådhed tog frit løb.
Hans iagttagelsesevne var alle dage skarp og frodig,
og som fortæller af oplevelser var han eminent. Hans
sans for mennesker af alle kategorier var rigere end de
flestes, hans forståelse af dem omfattende til det ube
grænsede. Det gjorde dybt indtryk på os, at han aldrig
fældede hårde domme over nogen, at han kunde for
svare dem, som andre sædvanligvis angreb, forklare
menneskelige særheder og skavanker, så selv de argeste
og mest lastefulde personer kom til at stå i et tåleligt,
undertiden ligefrem fint lys.
Naturligvis uddybedes mine indtryk af Johan Skjold
borg, eftersom jeg voksede til. H an indlemmede mig i sit
venskab til mine forældre, og det var med rette, han til
tog sig noget af æren for, at litteraturen blev min hoved
interesse. At jeg fra mine tidligste år havde været en
digter på så nært hold, måtte jo virke indviende, mente
han. Og at han havde set mig i vuggen, fandt han navnlig i sine sidste år - bevægende. Lidt faderligt var
der stedse i hans holdning over for mig, men aldrig med
mindste anstrøg af overlegenhed, snarere udtrykt som en
slags omsorg for mit vel, en slags ansvarsfølelse, fordi
han var sig bevidst at have påvirket mig.
Få forfatterskaber har jeg fulgt mere grundigt end
hans, og gennem årene har jeg skrevet udførligt om det.
Men med ikke mindre »binding« - for nu at bruge et
psykologisk slagord - har jeg fulgt Skjoldborg personlig,
til det sidste dybt fængslet af ham som menneske. Jeg
mener at have kunnet knytte alle stadierne i hans ind
sats til elementerne i hans karakter og personlighed. Fra
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hans menneskelige egenskaber, de priselige som de be
klagelige, går der linjer ud til og gennem alle faser i hans
udvikling og alle sider af hans livsbedrift. Sådan er det
jo forøvrigt med alle mennesker, men det ses tydeligst
hos de mangfoldigst udrustede. Og Skjoldborg hørte til
de rigt udrustede.
Som digter var han benådet med en kunstnerisk stemthed, der hvilede i sig selv, givet ham fra højeste sted, op
rindelig, aldeles uden tillærthed. Hans fornemme sprog
følelse havde samme afstamning. H an var n a t u r helt
igennem som digter, fordi han også var det som men
neske. Ikke således, at han forsmåede udtænkte virke-

Johan Skjoldborgs barndomshjem i Øsløs
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midler eller udsøgt stil, men således, at han aldrig gik
sin natur på tværs, aldrig forbrød sig mod natursiden i
sit sind, aldrig tog forbehold over for oprigtigheden.
H an var højt artistisk forfinet, men han forstillede sig
aldrig, hverken i sin digtning eller i sin livsførelse. H an
var et åbent menneske, søgte aldrig at kamouflere sig.
H an v a r altid den, han v a r , uden hensyn til, hvad
andre ville mene om ham, aldrig optaget af ydre kon
ventionel anseelse, aldrig nøjeregnende med rygtet.
Sin ungdoms letsind kvitterede han aldrig. Måske var
netop det lette sind hans karakters mest afgørende træk.
Det betød ikke, at han var overfladisk i tanker eller fø
lelser. H an havde en klar forstand, var lynsnar i opfat
telsen, slagfærdig i replikken. Sammenhængen i det, der
optog ham, svigtede ikke. Perspektiverne havde han et
skarpt blik for, både dem, der viste tilbage, og dem, der
pegte frem. I sit følelsesliv gæstede han med samme
sindsbevægelse højderne og dybderne, havde lige let til
blanke øjne og befriet smil. Sorger og glæder fandt lige
dyb resonnans i hans sind. Indignation og varm tilslut
ningstrang strømmede fra lige dybe og lige rene kilder i
hans væsen. Men letsindet gjorde hans forestillingsliv ha
stigt skiftende og mangetydigt. Indskydelserne beher
skede ham overmægtigt og lagde flygtighedens skær over
hans tilværelse, undertiden også over hans digtning,
begge dele i stigende grad, eftersom årene gik. Fald og
oprejsning markerede hans livsbane fra manddomsårene
og frem til alderdommen, men i alle grundforhold var
han solid og retskaffen som få. Sin indre ære som men
neske, sin værdighed i forhold til selve tilværelsen vog
tede han på og bevarede uantastet, ikke gennem pertent
lige beregninger eller korrekt overholdte regler, men ud
fra en fundamentalt befæstet livsindstilling, som han
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rent uvilkårligt lod sig beherske af, en kostelig arv fra
forældrene, husmandsfolkene i Øsløs.
Fulgte letsindet således Skjoldborg livet igennem,
gjorde også evnen til begejstring det; heller ikke den
satte han nogensinde overstyr. Snusfornuften og den
døde ligevægt foragtede han. Adstadighed var i strid
med hans gemyt. Men hvor meget han end svingede
mellem sit væsens poler, fastholdt han med en aldrig
neddæmpet begejstrings varme troen på det enkelte men
neskes forædlingsmuligheder, på den højnelse af værdig
hedsfølelsen, det fra første færd havde været hans mål
at vække. Det var den tro, der blev kraften bag hans
kamp for de fattige og tilsidesatte husmænds retfærdige
sociale placering, og ingen tvivl fik nogensinde lov til at
rokke den. Troen vilde have haft ringere bevaringsmu
ligheder, hvis han ikke havde næret den ud fra sit lyse
og idealistiske livssyn, som også bragte ham uskadt
gennem de mange dramatiske omskiftelser, han fik sin
personlige tilværelse rystet af.
Det var også et udslag af hans evne til begejstring, at
han eftersøgte alle sin tids åndelige og kulturelle bevæ
gelser og tilegnede sig de værdier, han fandt positive.
Men han låste sig aldrig inde i nogen af dem. Sin mod
tagelighed fredede han om rent instinktivt. Doktrinære
opfattelser betvivlede han lige så instiktivt, uanset hvil
ken retning de viste, og hvilke motiver de støttede sig
til. Inderst inde var han ubrydeligt samstemt med almu
ens på én gang traditionstro og fornemt tolerante livs
syn med fatalistisk underbund - atter et udslag af let
sindets umiddelbare livstillid, der, lagt ned i dybderne
til det instinktive, paradoksalt forbinder sig med en
uforstyrrelig fasthed.
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Mange gange har Johan Skjoldborg og jeg sagt hin
anden goddag og farvel. Sidste gang var det kun mig,
der hilste ham. Det var ved hans ligfærd i Aalborg, hvor
han døde for 25 år siden. Engang længe forinden havde
han skrevet til mig, at det var hans ønske, at jeg skulde
tale ved hans begravelse. Jeg svarede ikke derpå, tog det
som en af de øjeblikkelige indskydelser, han jævnligt fik,
men siden glemte. N u fra sit sidste sygeleje mindede han
mig om »aftalen«, som han udtrykte sig, og med en ve
modig glæde opfyldte jeg hans ønske.
Blandt de mange oplevelser, vi har haft sammen, er
der især én, jeg ofte har dvælet ved, og som nu ved hans
hundredårsdag atter trænger sig foran:
H an var som regel indbudt æresgæst ved de store
husmandsmøder, og når de holdtes i Århus, hændte det,
at han tog mig med. Den sidste gang jeg fulgte ham, var
til et af De jyske Husmandsforeningers årlige sende
mandsmøder i Østergades Forsamlingsbygnings store sal,
der var fyldt til mere end trængsel. H an var da over
de 70 og synligt ældet, forsigtig i fodskiftet og glad for
støtte. Da han trådte ind i salen, rejste den store forsam
ling sig som på kommando og istemte hans uforlignelige
sang »N år vinteren rinder i grøft og i grav«. H an stand
sede et øjeblik og greb min arm. Tårerne brød ham fra
øjnene, og grædende af sindsbevægelse gik han med be
svær op ad midtergangen, mens sangen rungede imod
ham.
Optrinet er et af de mest gribende, jeg har overvæ
ret. H er hilste syv-otte hundrede jyske husmænd deres
digter i et kor af overvældende klang og kraft, båret
frem i en barsk og viljestærk stemmeføring, hvis følel
sesvæld ikke var til at tage fejl af.
Jeg havde set Skjoldborg i mange situationer, men

336

Johan Skjoldborg, som jeg husker ham

aldrig i en skønnede og mere opløftende end denne. Her
fik han et af sin digtnings lykkeligste udbrud slynget
imod sig som et mægtigt ekko fra just de mennesker, det
var formet om og stilet til. Man kunde se, at han vilde
tale, men var ude af stand til det. Kun med sine tårer
kunde han ytre sin glæde og sige sine venner tak.
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Af OLAF NØRGAARD

Marknavne.
DEN SKRIFTLIG STØTTE af nogen Art, udelukkende

U

ved mundtlig Tradition er der overleveret os ialt
30 Navne, hvert N avn knyttet til sin bestemte Lokalitet
paa Marken, en Høj, en Ager, en Eng eller et Kær. Paa
Kortet Fig. 12 er de navngivne Steder markeret med
Numrene fra 1 til 30, og i nedenstaaende Liste er angivet
de samme Numre og Navnene, saaledes som de udtales i
Dag.
Først ved Arkivstudier blev jeg klar over, at mange
Navne ogsaa er overleveret skriftlig. I den tidligere om
talte Markbog fra Matrikuleringen i 1683 findes en Del
Navne, desuden findes der nogle Navne paa et Kort fra
1814, dette Kort er gengivet som Fig. 13 i denne Artikel.
I mange Tilfælde har Navnene fra den mundtlige Tra
dition kunnet genfindes paa K ortet fra 1814, i Forteg
nelsen her er angivet, hvilke Navne det drejer sig om;
hvis et N avn tillige er understreget betyder det, at det
ogsaa findes i Markbogen fra 1683.
Det Navnestof, der er overleveret ved mundtlig Tra
dition, er altsaa langt rigere end det, vi lærer at kende
2
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ved Arkivstudier. At dette er Tilfældet kan næppe un
dre, Landmaalerne fra 1683 og 1814 har jo ikke som
Forfatteren til denne Artikel været interesseret i at faa
noteret alt ned, men har nøjedes med et Udvalg af de
mest almindeligt brugte Navne. Den mundtlige Tra
dition omfatter dog ikke 100 °/o af Navnestoffet, en
kelte Navne er gaaet tabt, og dem vil vi se lidt nærmere
paa.

F/g. 12.

Grim-N ørgaard 1870-1900. Numrene angiver Marknavne,
de er forklaret i Teksten. Igennem Heden gaar en Oldtidsvej mod
Nordøst. Paa Nabogaarden, der er den i 1865 fraskilte Parcel 1 b,
angiver Gaardtomten den gamle Gaards Beliggenhed. Arealerne var
som følger: Hede ca. 8,2 ha., ca. 15,0 Tdr. Land, Eng ca. 14,5 ha.,
ca. 26,5 Tdr. Land, Agerjord ca. 27,5 ha. ca. 50,0 Tdr. Land
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Nr. paa fig. 12

Mundtlig Tiadition

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Æ Swænskergraw:
Æ He:
Tuelhyw:
Brejkjar
Go:shwolm
Stjenland
Æ ngkjar
Æ Ajnes
Æ Alse
Knobberkjar (kan
udtales med Tryk
paa sidste Sta
velse)
Gy:hywjowr’

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gy:hyw
Gÿhyw Æ ng’
Gy:hyw K ja’r
Skabernak
Skabernak Hu:l
H aarnak
Lugshwôlm
Kjeldager
Lellewang
Lellewang Hyw
Kringeltôwt
Hwi:bak
Laangbjerre Rend:
Trindhwol
Æ laang: Bjér’re
Æ sta’ke Bjér’re
Æ Ræw: H aa:l
Æ Ræw: Eng
Gykkjar
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Kortet af 1814

Kendes ikke
Nørre Hede
Kendes ikke
Breikier
Gaase Huller
Nørre Steenland
Engkier
Aines
Kendes ikke

Knobre Kier
Gødhøi Agre (I Markbo
gen Giød Høj Wang)
Gydhøi
Gydhøi Eng
Kendes ikke
Kendes ikke
Kendes ikke
H aarnak
Luus Hul
Kield Agre
Lille Vang
Kendes ikke
Kringel Toft
H vid Bak
Kendes ikke
Kendes ikke
Lang Bierre
Stakket Bierre
Kendes ikke
Kendes ikke
Gykier Mose

I Markbogen og paa Kortet finder vi Navnet Skarp
Lang Agre og paa Kortet tillige Navnet Vester Eng. Disse
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to Navne er tilknyttet en Mark, der blev solgt fra Gaar
den omkring 1800, og her har vi vel Forklaringen paa,
at Navnene er gaaet tabt. I Markbogen finder vi end
videre U dtrykket Henssels-Bierre brugt om Agre, der
maa være beliggende paa det nuværende »Bjerget«, og
U dtrykket Wreger-Land brugt om et Stykke Jord, der
maa have været beliggende paa den nuværende Alsæde;
denne Del af Marken kaldes i 1814 for Hoved Agre, og
synes altsaa at have skiftet N avn tre Gange. Et næsten
ulæseligt N avn Hede Bonins? eller Hede Brins?, knyttet
til et lille kvadratisk Stykke Jord Nord for »Hoved
Agre« er ogsaa gaaet tabt, lidt N ord for dette Stykke
Jord finder vi paa Kortet Navnet »Hede Jord«, som
heller ikke kendes af den mundtlige Tradition.
At Navne er gaaet tabt, vil der sikkert i de fleste Til
fælde være en naturlig Forklaring paa. Der vil ikke blive
gjort Forsøg paa at give en saadan, vi nøjes med at fastslaa, at det kun er ganske faa Navne, der ikke kendes
af den mundtlige Tradition.
Markarbejde.
Det første Dræningsarbejde, der kendes, er fra 1882,
da drænedes den Del af Gydhøjjord, der havde Fald mod
Vest. Da der i 1957 blev foretaget omfattende Drænings
arbejder, kom man ned til flere af Ledningerne fra 1882,
de fungerede stadig udmærket og de kunde i mange Til
fælde sættes i Forbindelse med de nye Ledninger. I 1895
drænedes de sydligste 2/3 af Alsædejorden, ogsaa dette
Anlæg fungerer udmærket endnu.
Flere Aar før 1870 er Dele af Marken blevet merglet.
Merglen skal være blevet hentet i en Mergelgrav paa »æ
Ræw:-Haa:l« og i de mange Huller, der findes paa et
lille Stykke Jord lige N ord for samme Grav (se Fig. 14).

Landboforhold i Sydthy

341

Staldgødningen var sparsom og den var ikke som vore
Dages saftige, grønne, varm t dampende Gødning, men
mere tør og knoldet. I ældre Tid skal Kvaliteten af Gød
ningen have været endnu ringere, de Gamle fortalte, at
man i deres unge Dage kunde »dryw: æ Mog’ ùkhd aa æ
Støld’ o æ Æ nd: aa en Kjæp«.
Den ældst kendte Metode til Spredning af Gødningen,
en Metode, som maa være blevet forladt mange Aar før
1870, bestod i, at man om Efteraaret kørte Gødningen ud
og lagde den i en lang Stribe midt pa den Ager, der
skulde gødes. Derefter blev Gødningen dækket til med
Jord, og laa paa denne Maade Vinteren over. Tidligt
om Foraaret blev Blandingen af Gødning og Jord spredt
ud over Ageren, dette kaldte man »aa spre Ræ’ker«, og
de Gamle fortalte tit om, hvordan de i deres Ungdom
maatte staa og sprede Rækker til langt ud paa Aftenen.
Fordelene ved denne Metode skulde være, at Gødningen,
naar den var blevet blandet med Jord kunde række læn
gere, og at man kunde begynde Spredningen uden H en
syn til, om Jorden var saa tør, at den kunde befares med
Vogn.
I den Tid, der her skal omtales, blev Gødningen kørt
ud i almindelige Arbejdsvogne, hvor For- og Bagkarre
var fjernet. Man kunde bruge de sædvanlige Vognsha
ver, der i saa Tilfælde blev vendt, saa den øverste Kant
kom nedad, eller man kunde bruge et Par Brædder, der
blev lagt op mod Vognkæppene. Gødningen blev læsset
paa med en almindelig Greb, og man kunde godt staa
i sine Træsko til Arbejdet. N aar man var kommet hen
i Marken med Læsset, blev den venstre Vognshave løf
tet af den bagerste Vognkæp, og med en vinkelbøjet
Greb trak man Gødningen ned i Dynger paa Marken,
i Reglen en 4-5 Dynger af hvert Læs. Hvis det drejede
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sig om større Mængder, der skulde køres ud, havde
man Hjælp til det, og kørte saa med to Vogne, en N a
bohusmand stod da i Møddingen, Forkarlen kørte ud
og Drengen eller Pigen spredte. »Æ Nabo føldt, æ Førkaa’l kø:r, aa æ Pi:g sprèj:«. Det var en yndet Sport at
læsse saa stærkt, at Forkarlen ikke kunde løfte den ven
stre Vognshave op over Vognkæppen, men maatte
trække de første Par Dynger bag af Vognen.
Inddelingen af Markerne fremgaar af Fig. 12, vi mær
ker os først der de store Engstrækninger i Gykkjær, Gydhøj Eng og Brejkjær. H er var der om Vinteren flere
Tønder Sæde helt dækket af Vand, om Sommeren var
der saftigt grønt Enggræs. Den dyrkede Jord var ind
delt i to Dele, der havde hver sit Sædskifte. Den ene Del
udgjordes af den nuværende Alsæde og af fire Agre lige
N ord for Gydhøj, det var den Jord, der fra gammel Tid
havde været anset for den bedste, en Del af den bliver i
Markbogen 1683 kaldt for »Brødjord«. Vi vil kalde
denne Jord for Gammeljord, selv om U dtrykket aldrig
blev brugt alene, men kun i Forbindelse med Afgrøder,
f. Eks. Gammeljord-Byg. Gammeljorden var inddelt i 6
nogenlunde lige store Dele, nemlig 4 Skifter paa Alsæden
og 2 Skifter nord for Gydhøj. Sædskiftet var følgende:
Blandsæd (Havre og toradet Byg)
Havre
Sidstkjærre Havre
Hø
Græsmark
Gammeljord Byg (seksradet Byg)

Af den øvrige Jord mærker vi os først det lille Stykke,
der ligger syd for Gydhøj, lige op mod det søndre Skel.
Sammen med de to smaa Stykker N r. 15 og N r. 17 ud
gjorde dette Stykke eet Skifte, den øvrige Del af Jorden
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var inddelt i 9 omtrent lige store Skifter, saaledes, at man
paa denne Jord fik ialt 10 Skifter. Sædskiftet var føl
gende:
Rug
Havre
Blandsæd (Havre og toradet Byg, eventuelt
Havre, toradet Byg og Ærter)
Sidstkjærre Havre
Hø
Græsmark i fire Aar
Brakmark

Skifterne var inddelt i Agre paa omkring 7 Favnes
Bredde, Agerretningen parallel med Skiftets længste Side.
A f Kortet fra 1814 og af Markbogen fra 1683 fremgaar,
at Agrenes Retning kun er ændret ganske enkelte Steder,
f. Eks. paa Kringeltoft lige nord for Gaarden og paa
»æ sta’ke Bjer’re«, Agerretningen er den Dag i Dag alle
Steder den samme som i 1870-1900. N aar Traktorplo
ven i Dag trækker sine Furer hen over Marken, følger
den nøjagtig i Sporet af Middelalderens Hjulplov og
Oldtidens Ard.
Foraarsarbejdet begyndte i Reglen en eller to Uger ind
i April, meget afhængig af, hvordan Vejret var. Hvis det
var et meget fugtigt Foraar, varede det længe, inden
Marken kunde blive tilstrækkelig tør. Fra Periodens Be
gyndelse bestod det første Foraarsarbejde i at pløje den
Græsmark, der skulle ligge brak det paagældende Aar.
Fra ca. 1885 blev det almindeligt, at denne Pløjning fo
regik om Efteraaret, og det første Foraarsarbejde bestod
da i at harve alle Markerne et Par Gange over med Siet
harven, man begyndte altid med den Mark, der skulde
være Gammeljord-Byg i. Med dette Arbejde gik det me
ste af April Maaned.
Sidst i April, i nogle Tilfælde først i Maj, blev Kar-

Fig. 13.

Kort fra 1814, det ældste Kort, der kendes. De fleste
Marknavne paa dette Kort, kendes ogsaa fra den
mundtlige Tradition
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toflerne sat, de blev sat i en Del af det Skifte, der skulde
være Blandsæd i. Først blev der kørt Gødning ud, der
næst blev Gødningen pløjet ned, og man lagde samtidig
Kartoflerne. Bag Ploven gik der en Dreng med en Spand
Kartofler og lagde med passende Mellemrum en K artof
fel ned i Furen. Der blev kun lagt Kartofler i hver 3.
Fure, saa han havde ingen Vanskelighed ved at følges
med Ploven.
Ved en ældre Metode, der først blev afskaffet nogle
Aar efter 1870, gik der lige bag efter Ploven en Dreng
og en Daglejer med et Sædeløb fyldt med Faaregødning.
De lagde med passende Mellemrum en Klat Faaregød
ning ned i Furen, bagefter kom Pigen med en Spand
Kartofler og lagde en Kartoffel ved hver Klat Gødning.
De Gamle berømmede denne Fremgangsmaade, fordi
Gødningen kunde strække saa langt.
Omkring 1. Maj begyndte selve Saaningen. Til dette
Arbejde, der altid blev udført af Husbonden eller For
karlen anvendtes en langstrakt, halmflettet Sædeløb med
en lille Indbugtning i den ene Side. I denne Side sad der
nogle Remme, der blev lagt over Skulderen, Indbugtningen støttedes mod venstre Side af Brystet og man holdt i
Sædeløbets modsatte Side med venstre Haaand. I Reglen
havde man 1 til IV2 Skæppe Korn i ad Gangen. Man be
gyndte at saa, idet man gik ned ad Ageren med højre
H aand vendt mod den Fure eller Grøft, der afgrænsede
Ageren; naaet til Agerens modsatte Ende brugte nogle
Sædemænd at gaa over til Agerens modsatte Side, og idet
de havde højre H aand vendt mod denne Side gik de op
mod den Ende af Ageren, hvor de havde startet. Andre
Sædemænd brugte, naar de havde saaet V2 Omgang, at
flytte Sædeløbet over paa højre Side af Brystet, og idet
de støttede med højre H aand og saaede med venstre
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Haand, tilsaaede de en Strimmel, der laa lige op til den
Strimmel, de først havde tilsaaet. En Ager paa omkring
7 Favnes Bredde blev i Reglen tilsaaet ad to Omgange,
men saaede altsaa paa en Strimmel af IV2 til 2 Favnes
Bredde ad Gangen.
At tilsaa en Ager fuldstændig jævnt var en stor Kunst,
og mange fik det aldrig lært. Den mindre dygtige Sæde
mand kunde man ofte spore over Ageren, Sæden laa
nemlig tættest lige der, hvor han havde gaaet. Og hvis
Kornet ikke blev kastet, saa det faldt omtrent lodret mod
Jorden, kom det til at ligge alt for tæt i Furer og andre
Fordybninger.
Var det svært at saa Korn, var det endnu sværere at

Fig. 14. Et »Maanelandskab« lige nord for Lergraven paa »a
Raw:-Haa:l«, Skranten omkring Lergraven ses i Forgrunden.
I Hullerne skal der efter Traditionen vare gravet Mergel.
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saa Græsfrø. Her skulde nemlig saas meget mindre
Mængder, omkring en 20 Pund Græsfrø til en Tønde
Sæde; her kunde det ikke nytte at tage en H aandfuld
ad Gangen, nej man tog, hvad der kunne være mellem
Tommel-, Pege- og Langfinger.
I 1895 købtes H alvpart i en Radsaamaskine, men man
blev alligevel ved med at saa en stor Del af Sæden paa
gammeldags Maner.
Hvis man det paagældende Aar havde ren toradet
Byg, blev denne saaet først, den blev saaet i et lille
Stykke, højst een Tønde Sæde der var levnet af det
Skifte, der var saaet Rug i det foregaaende Efteraar.
Derefter blev Havren og Blandsæden saaet uden nogen
bestemt Rækkefølge. Sæden blev straks dækket med »en
Gang langs« af den ligetandede Harve. Derefter fik
Marken en Gang »Skak« af den krumtandede Harve og
efter nogle Dages Forløb igen en Gang langs af den lige
tandede Harve. Tilsidst blev Marken tromlet, dette skete
undertiden først efter, at Kornet var kommet op. Græs
frøene blev saaet i sidstkjærre Havren umiddelbart forud
for den sidste Harvning.
Det allersidste, der blev saaet, var den saakaldte Gam
meljord Byg, det var seksradet Byg. De Gamle mente,
at den var »et kildent Korn«, der ikke kunne taale den
mindste Smule Frost. I Begyndelsen af Juni kørte man
Gødning ud til den, derefter blev Marken pløjet, tilsaaet, harvet og tromlet paa sædvanlig Vis, og saa var
Foraarsarbejdet til Ende.
Omkring 1885 begyndte man saa smaat at dyrke Tur
nips. De blev saaet efter Gammeljord Byg i et lille Stykke
af det Skifte, der skulde være Blandsæd i. Henimod 1900
blev hele dette Skifte tilsaaet med Turnips og lidt Kaalrabi. Man brugte en lille Haandsaamaskine, som man
laante paa en Nabogaard.
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Den samlede Udsæd var omkring 15 Tønder Havre, 3
Tønder Byg og 6 Tønder Rug. I 1893 brugte man føl
gende Mængder Græsfrø: 8 Pund Hvidkløver, 34 Pund
Timothe og 8 Pund Hundegræs. I 1897 brugtes følgende
Mængder: 24 Pund Hvidkløver, 24 Pund engelsk Raj
græs, 32 Pund Timothe og 20 Pund Hundegræs. Sidst
nævnte Aar brugtes endvidere 2 Pund Turnipsfrø (Da
les Hybrid).
N aar Foraarsarbejdet var til Ende, blev Brakmarken
pløjet, ved denne Pløjning blev Ploven sat saa langt i
Jorden som muligt. I Løbet af Sommeren harvede man
nogle Gange over paa Brakmarken, næsten altid med
den krumtandede Harve. Omkring 1. August blev der
kørt Gødning paa Brakmarken, hvorefter der blev pløjet
endnu en Gang. Hvis Gødningen ikke kunde slaa til,
blev der købt 18 % Superfosfat til den resterende Del.
Til Sommerarbejdet hørte ogsaa Renholdelse af Rod
frugt, Kartofler og Gulerødder. Man laante en lille Rad
renser paa en Nabogaard, omkring Planterne lugede man
med Hænderne, mens man kravlede paa sine Knæ. De
nu almindelige Roehakker fik man først nogle Aar efter
1900.
Høslæt. »Hybjérring«.
I Halvfjerdserne havde man kun den Hø, der voksede
paa de store Engstrækninger i Gykkjar, Gydhøj Eng,
Langbjerg Rende og Brejkjar. Fra omkring 1880 blev
det almindeligt, at det Skifte, der var saaet Græsfrø i,
blev brugt til H ø det første Aar. Høslætten begyndte i
sidste Halvdel af Juni, først slog man Høet paa Ager
jorden, dernæst Høet i Engene. Der var altid to Mand
i Arbejde, nemlig Forkarlen og en Daglejer, i Reglen
en af Nabohusmændene. Daglejeren fik sin Betaling i
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Penge, meget sjældent i Naturalier, og han medbragte
ikke selv Redskaber. Man gik til Arbejdet i det sædvan
lige Tøj, og Arbejdsdagen var inddelt fuldstændig som
ellers. Hvis man arbejdede i Nærheden af Gaarden,
gik man hjem til alle Maaltiderne, hvis man arbejdede
i Engene blev Formiddagsmaden kl. 9 og Eftermid
dagsmaden Kl. 17 serveret i Marken, og man gik kun
hjem til Middagsmaden Kl. 12. Madvarerne blev baaret hen i Marken, pakket ned i en Kurv, Drikkevarerne
var i en Blikdunk.
De Leer, man brugte til Arbejdet, var fuldstændig som
de, man bruger den Dag i Dag. De blev skærpet, ikke ved
Slibning, men ved Hærdning. Hærdningen var Slibningen
langt overlegen, baade blev Leerne langt skarpere og
Skarpheden kunde holde sig meget længere. Man sagde
altid, at en daarlig Hærdning var bedre end en god Slib
ning. Man hærdede Leerne to Gange daglig, Morgen og
Middag, Hærdeskamlerne var altid anbragt ved Ladens
Nordvæg, hvor der var Skygge, ikke af Hensyn til Kø
ligheden paa dette Sted, men for at undgaa, at Solen
ved Genskin paa det blanke Leblad forvirrede Synet.
Under selve Græsslaaningen slog man altid ind mod
det staaende Græs, her blev Græsset liggende, og før
man kunde begynde paa det næste Skaar, maatte det ri
ves lidt væk. Til dette Arbejde, som man kaldte »aa leg
fræ’«, brugte man en almindelig Rive, og det var i Reglen
Pigen, sjældnere Drengen, der havde dette Job. Selv om
der var to Mand til at slaa, var der kun en til at lægge
fra, Arbejdet var da arrangeret paa den Maade, at den,
der lagde fra, gik bag efter den forreste Le. N aar der
var slaaet to Skaar, var der kun eet lagt fra, men nu gik
de to Karle tilbage til deres Udgangspunkt, og den, der
havde lagt fra, skulde saa følge efter dem og imens
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lægge det inderste Skaar fra. Hvis man, hvad der hændte
meget sjældent, kunde gaa helt rundt paa Stykket under
Slaaningen, kunde man ogsaa klare sig med een Person
til at lægge fra. H an skulde saa gaa to Gange rundt om
Stykket, hver Gang Karlen med Leen gik een Gang
rundt.
Det var særlig vanskeligt at slaa det fine, tætte og
korte Græs nede i Engene. H er maatte Leerne være sær
lig godt hærdede, sommetider kunde man ikke nøjes med
de sædvanlige to Hærdninger. Man tilstræbte at komme
til at slaa Græsset tidligt om Formiddagen, naar det var
vaadt af Duggen, saa var det nemmest.
N aar Slaaningen var tilendebragt, laa Høet paa Skaar
nogle Dage. I Engene kunde det undertiden blive nød
vendigt at vende Høet med en Rive, dette brugtes aldrig
paa Agerjorden. Under selve Stakningen var der i Reg
len fire Mand i Arbejde, nemlig Forkarlen, to Daglejere
og Pigen. Høet blev først revet sammen i Rækker, bestaaende af 8 Skaar, her var der to Mand i Arbejde. Den
forreste rev to Skaar sammen, den efterfølgende rev disse
to Skaar sammen med yderligere to Skaar; naaet til En
den af Skaarene vendte man om og rev nu fra det mod
satte Verdenshjørne fire Skaar ind mod de første fire.
Efter at alt Høet paa denne Maade var samlet i lange
Rækker, hver paa 8 Skaar, begyndte man med Forken
at samle Høet til runde, godt mandshøje Stakke. N aar
Stakkene var færdige blev hele Arealet krattet med en
stor Rive, »Dorte«, og det sammenrevne blev lagt i Stri
ber ud for Stakkene. Med Fork og Rive blev disse Kratninger samlet sammen og lagt oven paa Stakkene, hvor
efter Stakkene fik en lille Afpudsning, hvorved man
fjernede de værste Uregelmæssigheder. Man kaldte dette
at lægge Stakkene af. Stakningen af Høet var i Reglen
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tilendebragt omkring 1. Juli; i ældre Tid maa det have
været betydeligt senere, for et gammelt Mundheld sagde,
at naar Kukmanden havde set den første Høstak, vilde
han ikke være her længere.
Høet stod i Stak i 14 Dage, man sagde, at det skulde
have 8 Dage til at tage Varmen i og 8 Dage til at slaa
den fra sig. Selve Hjemkørslen foregik i en Stængevogn
som den der ses paa Billedet af Gaarden, Fig. 2 i forrige
Artikel; man kørte kun med een Vogn, Forkarlen lagde
Høet pa Vognen og en Nabohusmand forkede op. Først
blev der lagt saa meget H ø i Bunden af Vognen, at man
var godt paa Højde med Stængerne, dernæst blev der
lagt en stor, noget sammenrullet Armfuld paa hver af
de forreste Hjørner af Stængerne, de blev holdt paa
Plads af en lignende Armfuld, der blev lagt midt imel
lem dem. Derefter gik man langsomt tilbage paa Vognen
og fyldte op med en Armfuld skiftevis paa den ene og
den anden Side og stadig blev de Bunker, der blev lagt
til Siderne direkte ned paa Stængerne, holdt paa Plads
af Bunker, der blev lagt i en Række i Midten af Vognen.
Dette midterste Lag blev kaldt »æ Følddaw«. N aar K ar
len var naaet hen i den bageste Ende af Vognen vendte
han sig om og lagde nu H ø paa den bageste Bjælke af
Stængerne. N aar det første Lag var færdig, traadte K ar
len op paa det og begyndte nu med et nyt Lag, i Reglen
var der en 3-4 Lag paa et Læs eller en »Førring«, som
det hed. Det mugne Hø, der altid var i Bunden af Stak
kene, blev ikke taget med straks, man lod det ligge nogle
Dage til Tørring og Luftning, og det blev kørt hjem til
allersidst, hvorpaa Stakstederne blev revet; under dette
Arbejde havde man Pigen eller en Dreng med i Marken.
Enghøet blev aldrig stakket, man lod det ligge paa
Skaar i 8 Dage, derpaa blev det revet sammen i Rækker
paa 8 Skaar og læsset direkte paa Vognen.
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Kløverhøet blev altid anbragt paa Staldloftet, det blev
forket ind gennem »æ Swaa:l« paa Østsiden af Stald
længen. Enghøet blev anbragt i det østlige Gulv i Laden,
det kom ind gennem Lugen paa Østgavlen. U dbyttet laa
omkring 5 Forringer Enghø og 10 Forringer Kløverhø.
Høsten
Høsten begyndte man allerede at tænke paa et Stykke
Tid ind i Januar. Paa den Tid var Tønden med Juleøl
let ved at være tom, og man lavede da med det samme
et nyt, særligt godt og kraftigt Bryg, der blev hældt paa
den tomme Tønde, Tappen blev omhyggeligt forseglet
med Ler, og Forseglingen blev først brudt den Dag, H ø
sten begyndte. Paa Grund af den lange Lagring var
dette 01 stærkere og bedre end alt andet 01, der kunde
fremstilles paa Gaarden, Juleøllet indbefattet, og der
blev til alle Maaltider serveret rigeligt af det for de
trætte og tørstige Høstfolk.
Høsten begyndte i Reglen omkring 15. August, det
var Rugen, der var moden paa dette Tidspunkt. Om
kring 1. September, naar Rugen var i Lade og næste
Aars Rug var i Jorden, begyndte man at høste Foraarssæden, først Byg, derefter Blandsæd og Havre.
Man anvendte de samme Leer som til Høslæt, de blev,
for at kunne lægge Kornet bekvemt for Opbindingen for
synet med Spjarer, af en Type, som har været anvendt
til de allerseneste Aar. Til at trille Kornet i Neg, brugte
Opbinderne en »Kroj:«, det var en Slags Rive med et
Hoved paa ca. 25 cm’s Bredde og fire lange Trætænder.
Ogsaa dette Redskab var af den Type, som har været
anvendt indtil de allerseneste Aar. Man høstede altid
med to Leer, eller »tow Ja’r« som det hed, det var For
karlen og en Daglejer, næsten altid en Nabohusmand, der
3
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var »imell æ Kna:ger«, Pigen og en Nabokone bandt op.
Mændene var i deres vædvanlige Dragt, Kvinderne var
i en særlig Høstklædning, der desværre ikke kan beskri
ves i Enkeltheder. Den bestod af et særligt Forklæde med
to Forklædebaand, et i sædvanlig Højde og et paa Højde
med Knæene, desuden »Hø:stærmer«, d. v. s. Ærmer, der
med et Par Sting eller en Sikkerhedsnaal blev sat fast
paa Blusen ved Skuldrene. Til Dragten hørte en særlig
H at.
Hvis man havde at gøre med staaende Korn paa en
helt flad Mark, og det var vindstille, kunde man lægge
Skaarets Retning, som man ønskede. Hvis man høstede
paa en Bakkeside, vilde man helst begynde paa Bakke
toppen, med et Skaar parallel med Bakkeryggen, hvis
der var stærk Vind, skulde Skaarets Retning helst være
vinkelret paa Vindretningen, med Vinden blæsende ind
mod det ikke høstede Korn, ved Lejesæd, gik man vin
kelret paa Straaets Retning, og med Straaet liggende ind
mod det ikke høstede Korn. Ofte var der flere af disse
Faktorer at tage Hensyn til, og ikke altid kunde man
faa alle de ovennævnte Betingelser opfyldt.
Forrest gik den bedste »Hyllikaa’l«, der blev ikke hø
stet i Takt, og man flyttede kun een Fod for hvert Hug,
man havde altsaa skiftevis højre og venstre Fod forrest
under Hugget. De dygtigste Karle kunde høste, saa Stub
bene var fuldstændig plane, og man ikke paa den hø
stede M ark kunde se, hvor Grænsen mellem Skaarene gik,
de mindre dygtige efterlod Stubbene i Skaaret med en
buet Overflade, saaledes at Stubbene var længst, der
hvor Leen var hugget ind. Den Forhøjning, der herved
fremkom mellem Skaarene blev kaldt »æ Sko:rbak«. Det
var heller ikke alle Hjøllekarle, der mestrede den Kunst
at faa de afhuggede Straa til at ligge bekvemt for Sam-
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mentrilning og Opbinding. Straaene skulde helst ligge
helt vinkelret paa Skaarets Retning, men nogle efterlod
de afhuggede Straa i en Retning, der mere eller mindre
nærmede sig til Skaarets, andre »straabrød« Kornet,
d. v. s., at alle de afhøstede Kornstraa var brækkede et
Stykke over Roden. Slige Hjøllekarle var naturligvis ikke
velset af Opbinderne, og da disse i Reglen tilhørte det
smukke ( og tillige rapmundede) Køn, maatte en saadan
Karl døje mange Skoser i Høsttiden.
Opbindersken holdt Krojen med højre H aand yderst
paa Skaftet, med venstre Fod skubbede hun lidt op i
Rodenden af Neget for at denne Ende kunde blive no
genlunde plan. N aar Neget var passende stort, blev der
revet lidt Korn ind til det fra højre Side, saaledes at det
var veladskilt fra det øvrige Korn i Skaaret, man stil
lede sig overskrævs over Neget, lagde med højre H aand
en H aandfuld Korn under det som Baand, og bandt det
der paa ved højre H ofte med Rodenden støttende mod
Jorden. Hvis Kornet ikke var ret langt, kunde det blive
nødvendigt at binde to Længder Korn sammen for at
faa et Baand af passende Længde. Byggen var undertiden
saa kort, at den var ganske uanvendelig som Baand, man
havde da nogle aftærskede Rugneg med i Marken, og to
Børn havde saa den Opgave at række Baand eller »fli
Bo’n« til Opbinderskerne.
N aar man høstede Rug, blev Negene altid sat sammen
i Hobe eller »Kjærre«, inden man gik hjem, hvis det
drejede sig om andre Kornsorter, blev Negene først sat
sammen, naar man var færdig med det paagældende
Stykke, ja undertiden maatte de ligge paa Jorden endnu
længere. Rugnegene blev sat i Hobe med 6 Neg, de an
dre Kornsorter blev fra gammel Tid sat i Hobe med 3
Neg, efterhaanden gik man dog over til at sætte 4 Neg
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i hver Hob. Hvis Negene havde ligget paa Jorden i læn
gere Tid, skulde de vendes saaledes at den nederste Side
kom til at vende udad i Hobene. Hobene stod i lange
Rækker »Raa:r«, parallelt med Skaarene, i Reglen en 6
Skaar i hver Række. N aar alt Kornet var sat sammen,
blev der revet mellem Rækkerne med en stor Rive, fra
1889 med en Hesterive, og Riveisen samlet ind til Kjærrene.
Kjærrene stod paa Marken, indtil de var tjenlige til at
køre ind, Rug stod i 4-6 Dage, 2-radet Byg i 12 Dage, 6radet Byg i 8 Dage, H avre ligeledes i 8 Dage, dog nogle
Dage længere, hvis der var meget Kløver i. Det var sjæl
dent, man fik Brug for at regne med disse Minimumsti
der, i Reglen havde det først mejede Korn staaet meget
længere, naar man endelig var færdig til at køre ind.
Ved Hjemkørslen brugtes Vogne med Stængelad som
ved Høet. Der kørtes altid med to Vogne og eet Spand
Heste, en Daglejer forkede i Marken, Forkarlen lagde
paa, en Daglejer forkede af i Laden, og Husbonden gulvede selv Kornet, enten alene eller med en Dreng til
Hjælp. Forud for Hjemkørslen blev alle Negene bundet
sammen i »Tonier«, d. v. s. Neg bestaaende af to almin
delige Neg, bundet sammen med Sime eller et Baand la
vet af to Længder Rughalm. Denne Binding blev foreta
get af Pigen og en Nabokone, de gik i Marken saa be
tids, at de kunde faa bundet en »Raa:« inden Hjemkørs
len begyndte, naar først de havde et saadant Forspring,
kunde de binde Kornet lige saa hurtigt, som det blev kørt
hjem. Hvis der blev bundet med Simer, havde Binder
sken en af disse om Livet, de andre Simer hang over
denne; Rughalmsbaandene var samlet i Bundter med
60 i hvert, naar Forkarlen kørte i Marken med den
tomme Vogn, havde han nogle Bundter med sig, og ka-
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stede dem af langs Rækkerne med passende Mellemrum,
□g Binderskerne tog Bundtet med sig, efterhaanden som
de bevægede sig ned langs Rækken. Selve Bindingen fo
regik ved, at man først lagde Baandet eller Simen paa
Jorden, to Neg blev lagt ovenpaa, og derpaa blev Baan
det knyttet, mens Bindersken satte det ene Knæ paa Ne
gene. Mindre øvede Bindersker, der havde vanskeligt ved
at binde tilstrækkeligt hurtigt, bandt undertiden 3 eller
endnu flere Neg i en Toni, men det var ikke velset.
Forkarlen, der »lagde paa« kørte selv Hestene frem,
efterhaanden som Tonierne blev forket op til ham. Læs
set blev lagt efter fuldstændig de samme Principper, som
er beskrevet under Høslæt, d. v. s. at først blev Bunden
af Vognen fyldt, dernæst blev der lagt Neg i Hjørnerne,
og dernæst blev Mellemrummene mellem disse Neg fyldt
ud.
I Bunden af Laden blev der først lagt et tyndt Lag
Halm, det første Lag Korn oven paa Halmen blev kaldt
»æ Stej:l« eller »æ Stejdlaw«; i dette Lag stod alle Negene
paa Rodenden, man begyndte i et Hjørne og pakkede
Negene tæt sammen. Eftersom Rodenden jo var betyde
ligt tykkere end Topenden kom Negene efterhaanden til
at ligge mere fladt, man modvirkede dette ved at lægge
nogle Neg vandret over Toppene af de allerede anbragte.
N aar Stejllaget var færdigt, blev Negene i de næste Lag
lagt paa Siden, de yderste i Gulvet med Roden udad.
Rugen blev sat i de to Gulve mellem Køreloerne, først
i det vestlige, og der blev altid sat lidt sidstkjærre H avre
op paa Loftet over Hakkelselo og Følbøwl, de øvrige
Kornsorter havde ikke nogen bestemt Plads. N aar La
den var fyldt, blev Kornet sat i Stak, man havde altid
en, sommetider to Stakke. De stod lidt Syd for Laden,
svarende til de to Gulve mellem Køreloerne. N aar Kjær-
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rene var kørt hjem, blev Raastederne revet med almin
delige smaa River og det sammenrevne kørt hjem. Man
sørgede altid for, at det sidste Læs, Kvejlæsset var saa
lille, at alle kunde komme med op at køre paa det.
N aar Kornet var inde, blev Leerne baaret op paa Stue
husloftet. H er blev Bladet stukket ind mellem Spær og
Straatag helt ind til Draget, og Draget blev surret fast
helt ind til Spæret.
Ligesom i Høsletten blev Formiddagsmaden Kl. 9 og
Eftermiddagsmaden Kl. 17 indtaget i Marken, med min
dre man arbejdede lige ved Gaarden. Dagen var inddelt
som ellers, men man arbejdede noget længere om Afte
nen, kom først ind til Nadver Kl. ca. 22. Denne Nadver
var i Høsttiden et stort Maaltid, fuldstændig som en

Fig. 15.

Toppen af Gydhøj set fra Syd. I Udgravningen i For
grunden blev Kartoflerne kulet ned indtil 1879.
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Middag. Der blev altid serveret to Retter Mad, først en
Søberet, Grød, Vælling, Mælk med kold Grød og der
efter en Kød- eller Fiskeret med Kartofler. En af de nær
meste Dage efter Høstens Afslutning var der Høstgilde,
dertil var i Reglen kun inviteret de, der havde hjulpet
med ved Høstarbejdet, selve Traktementet bestod i A f
tensmad Kl. 18 og derefter forskelligt Traktement,
Kaffe, Chokolade i Løbet af Aftenen. Enkelte Gange var
der Høstgilde med Dans, ved saadanne Lejligheder var
der inviteret betydeligt flere med, navnlig unge, og en
saadan Fest varede til langt op paa næste Formiddag.
Paa flere store Gaarde i Sognet var der altid Dans ved
Høstgilderne, men paa Grim-Nørgaard var det U ndta
gelsen.
I Tilslutning til Høsten falder det naturligt at omtale
Kartoffeloptagning og Hjemkørsel af Rodfrugt. K artof
lerne blev gravet op en af de første Dage i Oktober, det
var næsten altid en Nabohusmand og hans Kone, der
havde en Slags Akkord paa dette Arbejde, de fik hver
sjette Række eller et forud aftalt Beløb for at grave K ar
toflerne op og samle dem i en Arbejdsvogn, Folkene i
Gaarden sørgede selv for Hjemkørsel. Indtil 1879 blev
Kartoflerne kulet ned i den store Udgravning paa Top
pen af Gydhøj, der er vist i Fig. 15. Muligvis har Højene
i Heden ogsaa været anvendt til dette Formaal, da der
her findes lignende Udgravninger. Fra 1879 blev K ar
toflerne altid opbevaret i Østenden af Laden, i det Rum,
der kaldtes Kartoffelkulen.
Sidst i Oktober eller først i November blev Rodfrug
ten kørt hjem. Optagning skete med Haanden, Toppen
huggedes af med en Kniv. Hjemkørsel foregik i almin
delige Arbejdsvogne og saavel Aflæsning som Paalæsning
foregik med Haanden. Rodfrugterne blev lagt i en
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Dynge uden for Stalddøren og var aldrig dækket til.
Fra Begyndelsen af Oktober pløjedes der næsten uafbrugt og man blev færdig med dette Arbejde nogle Uger
ind i November. Brakmarken var jo, midt under Høst
arbejdet, i Reglen en af de sidste Dage i August blevet
pløjet endnu en Gang, hvorefter den var blevet tilsaaet
med Rug.
Tærskning.
Tærskningen foregik udelukkende i det vestlige Agerum, hvor der var et særligt kraftigt Lergulv. Man for
talte, at det under selve Nedlægningen var blevet tær
sket sammen med Plejle. Der var næsten altid to til at
tærske, det var Forkarlen og en af Nabohusmændene.
Husmanden fik i Reglen en fast Dagløn udbetalt i Penge,
undertiden tærskede han for Tønde, d.v.s., at han fik et
vist Beløb for hver Tønde aftærsket Korn.
Plejlen bestod af to Dele, »Æ H aj:l aa æ Slaw:l«, For
holdet mellem de to Deles Længde var omtrent som 4 til
3. Handlen saa fuldstændig ud som et Kosteskaft, i den
ene Ende sad en Jernpig med stort Floved, holdt fast af
Jernringe omkring Handlen, Slaglen var naturgroet Ege
træ, lidt tykkere i den frie Ende end i den Ende, der var
fæstet til Handlen. Over den tynde Ende var sat en
Kappe af Læder, saaledes at der fremkom et H ul mellem
Kappen og Slaglens Ende. Ved Hjælp af en tynd Rem,
»en Lej:erøl«, af »Hwerrelej’r«, d.v.s. ugarvet Oksehud,
var Slaglen fæstet til Jernpiggen i Handlen.
Riveisen blev i Reglen opfodret utærsket, sommetider
tærskede man dog Bygrivelsen. Hestene fik indtil 1. Fe
bruar utærsket Havre, skaaret i Hakkelse, al den øvrige
Afgrøde blev tærsket, der blev anvendt samme Fremgangsmaade, uanset Kornsorten.
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Der blev altid lagt to Tonier, d.v.s. fire Neg ud ad
Gangen. De blev lagt i Agerummet, to med Roden mod
Vest, to med Roden mod Øst, saaledes at Toppene be
rørte hinanden i Midten af Agerummet, men ikke laa ind
over hinanden. De to Tærskere stillede sig op i Midten
af Agerummet, N ord og Syd for Negene. Man begyndte
f. Eks. med at tærske de to østligste Neg, begge Tærskere
vendte da Ryggen mod Øst, han der stod nordligst, havde
højre H aand yderst paa Handlen og venstre H aand nær
mest Piggen og svang Slaglen mod Viserne paa Uret, han
der stod sydligst, havde venstre H aand yderst paa H and
len og svang Slaglen med Urviserne. Begge Tærskere slog
paa det samme Neg, f. Eks. det nordligste, naar dette
Neg var rentærsket, bøjede den nordlige Tærsker sig
lidt fremover, den anden bøjede sig lidt bagover, og man
tærskede nu videre paa det sidste Neg. N aar de to øst
ligste Neg var rentærskede, skiftede man Hænder, d.v.s.,
at den nordligste Tærsker nu havde venstre H aand
yderst paa Handlen, og den sydligste havde højre H aand
yderst. N aar Negene var rentærskede paa den Side, der
vendte opad, vendte man dem en halv Omgang med Fo
den og Handlen, og derefter tærskede man paa den an
den Side som før. Der var dog mange, selv dygtige Tær
skere, der ikke kunde »skifte Hænder« paa Plejlen. En
saadan Tærsker skiftede følgelig heller ikke Stilling un
der Arbejdet.
Den her beskrevne Maade at svinge Plejlen paa, var
den, der gav bedst K raft i Slaget, og var i Længden den
nemmeste. Mindre øvede eller ukyndige Tærskere svang
ofte Slaglen i den modsatte Retning, man kaldte disse
Slag for Øreslag og Tærskerne blev kaldt Øretærskere.
N aar Udlægget var tærsket rent, blev det fjernet med
Hænderne, man rystede det godt for at faa alle løse Ker-
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ner ud, derpaa blev de rentærskede Neg lagt hen i en
stor Dynge i et Hjørne af Agerummet. N aar der var
tærsket en ca. 15 Neg, blev de bundet sammen i et stort
Knippe, en »Brøjkjærre«. Man brugte til Sammenbindin
gen lange Baand, Vaser, der var snoet af Rughalm. Efterhaanden som man fik tærsket flere Brøjkjærre, blev
de stablet op i et tomt Gulv eller i et Hjørne af Agerum
met, for senere at kunne anvendes til Kreaturfoder. Den
kortstraaede Halm, »æ Smohalm«, som laa tilbage mel
lem Kernerne, blev fjernet med en Rive, og derpaa blev
der lagt fire nye Neg ud til Tærskning. Først naar der
var tærsket en 30 Tonier, blev det aftærskede Korn
skubbet hen i et Hjørne af Agerummet ved Hjælp af en
omvendt Rive.
Kørningen af Byggen foregik, naar der var tærsket
en ca. 10 Tønder. Det aftærskede Korn blev skovlet sam
men i en stor Dynge i Midten af Agerummet, den ene
Tærsker trak rundt i Dyngen med to Stude, den anden
gik og skovlede op i Dyngen, efterhaanden som den blev
traadt ud, desuden skulde han naturligvis være paa Vagt
med Skovlen, hvis en af Studene pludselig forrettede et
naturligt Ærinde. Kun den seksradede Byg blev kjørnet
og kun een Gang.
Alle Kornsorter blev renset, først ved Kastning og der
næst i en saakaldt Rensemaskine. Forud for Kastningen
blev Kornet skubbet sammen i en stor Dynge i Læenden
af Loen, Logulvet blev fejet rent, og Dørene i begge En
der aabnet. Kasteren sad paa en Skammel ved Siden af
denne Korndynge, i den højre H aand havde han en
Skovl, Kasteskovlen, den var fremstillet af Træ i eet
Stykke. Kornet blev kastet imod Vindretningen med en
svingende Bevægelse, saa det kom til at ligge i en H alv
cirkel; den Del af Kornet, der var fløjet længst væk,
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kaldtes frammest, den anden lettere Del kaldtes ettest,
kun det første kunde bruges til Sædekorn. Rensemaski
nens Indretning har det ikke været muligt at fastslaa i
Enkeltheder, den blev i 1891 erstattet af en Kastema
skine, og man holdt saa helt op med den gamle Haandkastning.
N aar Kornet var færdigbehandlet, blev det ved Hjælp
af en Skæppe maalt op i Sække og baaret gennem Gan
gen op paa den østre Ende af Stuehusloftet eller gennem
Lugen i Nordenden af Østlængen op paa Tømmerstue
loftet.
Til Langhalm eller »Taa’g« brugtes næsten altid Rug,
meget sjældent Hvede. Denne Rug blev først tærsket paa
sædvanlig Vis, hvorefter den blev bundet i Neg igen.
N aar der var tærsket et passende Antal Neg, kunde selve
Fremstillingen begynde. Man lagde først som sædvanlig
Negene ud igen i Agerummet med Toppene mod hinan
den, og Rodenderne i Øst og Vest, men man lagde denne
Gang saa mange ud, at de fyldte hele Agerummet lige
fra Syd til Nord. Derefter stillede begge Tærskerne sig
op ved Rodenden af det nordligste Par Neg, han, der
stod i Vestsiden af Agerummet, havde Front mod Vest
og havde højre H aand yderst paa Handlen, han der stod
i Østsiden af Agerummet havde Front mod Øst og havde
venstre H aand yderst paa Handlen. Idet begge Tær
skerne i Takt langsomt skred frem mod Syd, tærskede de
hele den lange Række af Neg igennem. Derefter blev N e
gene vendt, man brugte her at vende tre Neg ad Gan
gen, og man tærskede derefter hele Rækken igennem
endnu en Gang. Dette at tærske Kornet en extra Gang
kaldte man at brøje Kornet, og det var langtfra alle
Gaarde, der brugte det, de fleste Steder nøjedes man med
en enkelt omhyggelig Tærskning.
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Nu blev alt Straaet samlet op igen, man samlede her
altid tre Neg op ad Gangen, Straaet blev rystet omhyg
geligt for at faa alt Smaahalm og alle Kerner ud, der
næst stødte man Rodenden af Negene kraftigt imod Lo
gulvet eller Lobalken for at faa Negene lige i Rodenden
og bandt til sidst de tre Neg sammen i eet Neg med et
enkelt Baand. Tærskeren stillede nu dette Neg paa Jor
den foran sig, han fattede om Topenden med begge Arme
og tog i den fra ham vendende Side af Neget med hver
H aand en Haandfuld Straa, som han bøjede om ved
hver sin Side af Neget og bandt sammen paa den mod
ham vendende Side. Dette blev gjort for at faa lidt H old
paa Toppen. Tilsidst blev Rodenden skaaret helt lige
med et Leblad. N aar disse Neg var omhyggeligt fremstil
lede, kunde de paa et plant Underlag staa uden Støtte.
Tærskningen begyndte i August, saa snart Rugen var
kørt ind; det var meget nemt at slaa Kernerne løse paa
det Tidspunkt, man stræbte derfor efter at faa tærsket
saa meget som muligt, inden man skulde i Gang med at
saa næste Aars Rug. Sammen med Tærskningen blev
der lavet store Mængder af de tidligere omtalte Baand til
Tonier. I Oktober og første Halvdel af November Maaned tærskede man af og til lidt Korn for at dække det
daglige Forbrug, men rigtig Gang i Tærskningen kom der
først, naar man omkring Midten af November var fær
dig med Efteraarspløjningen. Saa stod de to Tærskere i
Loen saa længe som det var muligt at se til Arbejdet; da
Vinduerne i Laden var meget smaa, havde man henimod
Aften næsten altid en af Dørene paa Klem. Tærskning
ved kunstig Lys brugtes aldrig.
I Tidens Løb har der udviklet sig en lang Række Talemaader om Arbejdet paa Loen. »Enten ska do tæ:sk, hel
ler aa æ Laa:« sagde man til den, der ikke rigtig kunde
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faa taget sin Bestemmelse, og som troede at kunne have
en Stillings Fordele uden at tage Ulemperne med. Og
Tøndetærskeren, der jo maatte arbejde haardt for at faa
en god Dagløn, og som fik sin Forplejning hos Arbejds
giveren, gav Anledning til Mundheldet: »Aa e:d som nu:
Tønd:tæ:sker«. Kom en nysgerrig ud og sinkede Arbejdet
paa Loen med Snak, spurgte man ham: »Skal jeg lære
dig Plejlvisen?« »Sagde han Ja, satte man hans Hals ind
i Vinklen mellem Handle og Slagle og klemte til, og
spurgte samtidig om han nu kunde den nævnte Vise.
Da Plejlene i Foraaret 1895 blev hængt op paa deres
Søm paa Murremmen i det nordlige Udskud var deres
Saga ude. Om Efteraaret brummede Damptærskemaski
nen uden for Laden, og paa faa Dage havde Lokomobi
lets mange Hestekræfter ordnet det Arbejde, som plejede
at vare hele Vinteren. Maskintærskningen medførte den
Fordel, at man fik et Tal for Kornudbyttet, det laa i
Aarene 1895-1900 omkring 200 Tdr.
Udtaleregler for Dialektordene: Kolon (:) betyder, at
den forudgaaende Lyd er lang, Apostrof (’) betyder Stød,
den k-agtige Lyd, der ofte kommer efter i, u og y med
Stød er betegnet med kh, f. Eks. »ùkhd«, ud; è udtales
som e i Ejnar, e som i Dele, ô som i og, o som i Foged, ù
som i ud, u som i Ulla, æ som i Hænder, ø som i Høns og
ø som i Høne.
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Af OLAF NØRGAARD

Heste.
AA GRIM - NØRGAARD har der sikkert aldrig været

P

anvendt anden Trækkraft end Heste. Dels eksiste
rer der ingen Tradition om Anvendelse af Trækstude,
dels har det ikke været muligt i Arkivalier at finde no
gen som helst Oplysning om Trækstude eller Seletøj til
disse. Anvendelsen af Trækstude var iøvrigt velkendt
paa andre Gaarde i Sognet og i Nabosognene.
Man havde i hele Perioden altid tre voksne Heste, den
ene var en Følhoppe. Det var langtfra hvert Aar, den
var med Føl; hvis den folede, skete det i Reglen omkring
Midten af Juni. N aar Føllet var blevet et Par Aar gam
melt og var i Stand til at tage sin Tørn i Marken, som
de øvrige Heste, blev en af dem solgt.
Om Vinteren stod Hestene bundet med brede flettede
Grimer af Hamp eller med Lædergrimer, Grimeskaftet
var Hampereb eller Jernlænke. Om Sommeren, naar H e
stene var tøjret paa Marken, havde de Klaptræ paa af
den velkendte Type bestaaende af to Stykker Træ, et
ved hver Side af Mulen, forbunden over og under Mulen
og over Nakken med Hampereb. Seletøjet var som N u-
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tidens, dog var der i de ældste Sæt Seletøj ingen Forbin
delse mellem Bringestykket og det Halsstykke som Kob
lerne gøres fast i. Kun to af Hestene var skoede, den tre
die kom aldrig paa Landevejen.
Staldfodringen begyndte først i Oktober, samtidig
med Efteraarspløjningen. Til at begynde med fik H e
stene Kjærrehakkelse, skaaret af sidstkjærre Havre, man
skar i Reglen til en 2-3-4 Dage ad Gangen, kun til Jul
skar man til en hel Uge. Hakkelsen blev straks baaret
ind i Hakkelsebingen i Hestestalden, til Fodringen an
vendtes en lille rektangulær Trækasse, »æ H a ’kelska:s«,
der vel har haft en Størrelse paa 40X 25 cm og en
Dybde paa ca. 15 cm. N aar Efteraarspløjningen var til
Ende, vankede der ikke længere ren Kjærrehakkelse,
man tog da ved Hakkelseskæringen hver tredie eller hver
fjerde Neg af det tærskede Korn. Fra omkring Begyndel
sen af Marts brugte man kun Halm til Hakkelse, og
blandede saa lidt Korn i. Kornet havde man i et lille
Rum i Hakkelsebingen, anbragt som en Læddik i en Ki
ste, herfra tog man lidt Korn med Haanden. Grutning
brugtes aldrig til Hestene.
Under Foraarsarbejdet, »i æ Drøwt«, begyndte Fod
ringen et Par Timer, før Hestene blev taget ud, der blev
i disse to Timer givet 4 Gifter, i Middagspavsen blev der
givet 4 Gifter, om Aftenen 2-3 Gifter, desuden blev der,
lige før Karlen gik i Seng, samtidig med, at Hestene blev
strøet og vandet for Natten, givet en 2-3 Gifter i K ryb
ben, at give denne sidste Omgang Foder kaldtes at
kvælde Hestene. I »æ Drøwt« fik hver Hest desuden re
gelmæssigt 2 Pund Rugbrød daglig, dette blev givet Kl.
9 og Kl. 17, naar Karlen spiste og holdt H vil uden at
spænde Hestene fra. Under Efteraarspløjningen blev H e
stene fodret nogenlunde paa samme Maade, men der van-
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kede da ingen Rugbrød, og der var jo ogsaa i denne Tid
kun to Arbejdsperioder, nemlig en om Formiddagen og
en om Eftermiddagen. Om Vinteren begyndte man at
fodre Hestene samtidig med, at man begyndte Malknin
gen og Kreaturfodringen, desuden gav man dem et Gift,
naar man gik igennem Stalden paa Vej til og fra et
Maaltid. Om Vinteren gav man undertiden Hestene Gu
lerødder, men aldrig Roer, Kartofler, Lyng. I Baasene
blev der kun strøet med Halm, aldrig med Græstørv el
ler Lyng. Fra Oktober blev Hestene striglet en Gang dag
lig, Striglerne var forfærdiget af Smeden i Gjettrup, de
var lavet efter samme Princip som de Strigler, der kan
købes nu, nemlig flere Rækker Kamme med korte Tæn
der anbragt paa et Stativ.
Hestene blev staldfodret, til Foraarsarbejdet var forbi
omkring 6.-8. Juni. Saa kom de paa Græs, og de kom
med det samme til at ligge ude om Natten. Om Aftenen,
Natten og i den tidlige Formiddag stod de paa Græs paa
de flereaars Græsmarker, »æ Bo:rer«, ved 1O-Tiden blev
de flyttet ned paa Engstrækningerne i Gykkjær eller
Brejkjær, og her stod de saa, til de midt paa Eftermid
dagen blev flyttet tilbage til »æ Bo:rer«. Hvis der i denne
Tid var Markarbejde, blev Hestene sat paa Græs i Middagspavsen; Kl. 9 og Kl. 17 naar Karlen spiste uden at
spænde fra, tog han blot Hovedtøjet af Hestene og lod
dem staa og gnave paa en Grøftekant.
Om Sommeren blev Hestene vandet ved Dammen vest
for Gaarden eller i en Lergrav, om Vinteren blev de van
det ved Truget i Vandbaasen; der blev altid vandet tre
Gange daglig.
Trespand brugtes for Harven, Enspand brugtes for
Radrenseren, ellers brugtes altid Tospand saaledes f. Eks.
altid til Stadskørsel i Fjedervognen.
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Det var ikke saa tit, at Gaardens egne Beboere kørte
ud, det skete næsten kun, hvis hele Familien skulle til en
større Fest i et andet Sogn, desuden ved det traditionelle
Julebesøg hos Poul Nørgaards Søster og Svoger paa Aggerø. Alligevel blev Fjedervognen flittigt brugt, det var
nemlig Skik, at de omboende Husmænd kunde henvende
sig paa Gaarden, hvis de skulde have hentet Læge eller
Jordemoder, ja ogsaa hvis de manglede Befordring til en
Fest i et Nabosogn.
Tidligere havde det været Skik, at Husbonden red,
naar han skulde ud paa Besøg eller i andet Ærinde, men
denne Skik var forsvundet før 1870. Poul Nørgaard
havde aldrig brugt det, men hans Far, Peder Poulsen
havde, hans Ridedragt eksisterede indtil for 35 Aar si
den, men er nu forsvundet.
Kreaturer,
I 1880 havde Gaarden en Besætning paa 4 Køer og 16
Ungkreaturer, i 1890 6 Køer og 20 Ungkreaturer og i
1900 var Tallet steget til 8 Køer og 22 Ungkreaturer. En
Tyr har der aldrig været, Køerne blev trukket hen til
en Tyr paa en Nabogaard. Man beholdt alle Spædkalvene, det skete endog af og til, at der blev indkøbt Spæd'
kalve fra Naboerne. Det ansaas for bedst, at Køerne var
»sillebærend«, det vil sige, at de kælvede om Foraaret i
April og Maj, kunde dette ikke opnaas tilstræbte man
Kælvning i Oktober eller November, disse Køer kaldtes
»tillebærend«. Paa Grund af Kastning og Uregelmæssig
heder ved Befrugtning fandt der dog Kælvning Sted Aaret rundt.
De Køer, der kælvede i Oktober blev bundet ind, saa
snart de havde kælvet, den øvrige Besætning blev altid
bundet ind paa en bestemt Dato, nemlig 1. November.
4
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Kreaturerne stod i Stalden bundet ved Hampereb, det
Stykke, der var bundet om Halsen kaldtes »Owwerre’b«,
fra dette Reb og ned til Leginden gik et kort Stykke Reb,
der kaldtes »Nejerre’b«.
Kreaturerne blev Aaret rundt passet af Husbonden og
Drengen. Om Vinteren begyndte Fodringen om Morge
nen ved 8-Tiden, først fik alle Kreaturerne Halm, der
næst et Foder, der kunde bestaa enten af utærsket Rivelse, Kløverhø eller af daarligt, utærsket Blandsæd,
eventuelt Avner. Dernæst blev Kreaturerne vandet, Hus
bonden og Drengen løsnede Dyrene, to ad Gangen og
drev dem ind til Truget inde i Vandbaasen, her stod
Gamle Peder Poulsen og trak Vand op. Hvis der ikke
var tilstrækkeligt Vand i Brønden, hvad der ofte var
Tilfældet, foregik Vandingen ved Dammen lige vest for
Stalden. Efter Vandingen blev der givet Halm, og der
med var Formiddagsfodringen til Ende, i Reglen omkring
10-11 Tiden. Eftermiddagsfodringen begyndte ved 15Tiden, der blev givet det samme som om Formiddagen,
men kun de Køer, der gav Mælk, blev vandet. Grutning
blev givet til Fedekvæget og til de Køer, der gav Mælk,
den blev givet om Formiddagen efter første Gift. G rut
ningen blev i mange Aar givet, blandet med Hakkelse,
man mente, at ren Grutning var for kraftig en Kost; efterhaanden gik man dog over til at give ren Grutning, og
nogle Aar før 1900 begyndte man at anvende Kraftfoder,
Foderkagerne blev sønderdelt med en Hammer og en
stor flad Kampesten. Da man i Firserne fik Roer, blev
disse givet om Formiddagen efter det første Halmfoder.
H elt op til 1900 var Roeavlen ikke større end, at Roerne
var brugt op ved Nytaarstid.
Mens Kreaturerne fortærede det første Halmfoder, blev
der muget i Fæstald og Hestestald. I Begyndelsen af Pe-
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rioden blev der kun muget den ene Gang, men omkring
1885 blev det almindeligt at muge to Gange i Fæstalden.
Redskaberne var som de, der anvendes nu.
Om Morgenen havde man altid en Lygte i Stalden
under Arbejdet,, men Fodringen om Eftermiddagen fo
regik principielt altid uden kunstig Belysning, i den
mørke Tid omkring Jul kunde undertiden hele Eftermid
dagsfodringen foregaa i Bælgmørke.
Kreaturerne kom paa Græs omkring 10. Maj, lidt af
hængig af hvor meget Græs, der var og hvor meget Fo
der, man havde. I Begyndelsen af Perioden blev Ung
kreaturerne straks efter Udbindingen slaaet løse nogle
Uger nede i Brejkjær, senere blev det Skik, at alle Krea
turer straks kom i Tøjr. Saalænge Ungkreaturerne gik
løse, blev de gennet ind om Natten, naar de var kom
met i Tøjr, stod de ude Døgnet rundt. Om N atten stod
de paa Borerne, de blev flyttet første Gang Kl. 4, der
næst Kl. 8, og Kl. 10 blev de trukket til Vanding ved den
nærmeste Dam eller Lergrav og derefter trukket ned og
tøjret paa Engen i Brejkjær eller Gykkjær. H er blev de
flyttet igen Kl. 14, og Kl. 16 blev de igen trukket til
Vanding og derefter tøjret paa Borerne, hvor de blev
flyttet Kl. 19 og Kl. 21. At flytte Kreaturerne for N at
ten kaldtes »aa fløt te Næt«; ved denne Flytning gav
Dengen sig god Tid til at se efter, om alt var i Orden,
om Dyrene var rolige, om Tøjr og Grimer var i Orden.
Køerne kom altid ind om N atten og de stod altid tøj
ret paa Borerne, det kunde dog ske, at de lige efter H ø
slæt kom ned paa de Engstrækninger, hvor der havde
været Hø. De blev sat paa Græs om Morgenen Kl. 7,
flyttet Kl. 8 og Kl. 9; Kl. 11 blev de trukket hjem i
Stalden til Malkning, her stod de til Kl. 14; de blev flyt
tet igen om Eftermiddagen Kl. 15 og Kl. 17 og trukket
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hjem igen Kl. 18. Spædkalvene stod i Reglen tøjret paa
Græsmarken lige ved Gaarden, de fik Mælk, som man
bar hen i Marken.
Hele dette System faldt sammen som et Korthus, naar
det var Bissevejr. De summende Bremser fik selv den
mest adstadige og sindige Ko til at springe saa adræt som
et Raadyr og med en Vildskab, som intet Tøjr kunde
modstaa. Over for denne Trusel var der kun eet at gøre:
Saa snart det første Kreatur stak Halen i Vejret, blev
hele Flokken skyndsomst trukket hjem i Stalden. H er
stod saa hele Besætningen, ofte fra Kl. 9 til Kl. 18, utaalmodigt brølende, mens Temperaturen i den lave Stald,
hvor intet Vindue kunde aabnes, efterhaanden nærmede
sig Bageovnens.
N aar alt Kornet var inde, d.v.s. omkring 1. Oktober,
blev alle Kreaturer slaaet løse, og Drengen maatte nu til
at fungere som Hyrdedreng. Efter lidt Kaadhed i Be
gyndelsen faldt Kreaturerne hurtigt til Ro, de holdt sig
sammen i Flok og græssede Dagen lang, alt imens de sin
digt og roligt trak rundt paa Marken. N aar Vejret var
godt, havde Drengen kronede Dage, han sad med sin
lange Pisk paa Toppen af en af Højene, hvorfra han
kunde overskue store Dele af Marken. Om Aftenen blev
hele Flokken gennet ind i Stalden og de Køer, der gav
Mælk, blev ogsaa gennet ind om Middagen. 1. Novem
ber blev hele Besætningen bundet ind.
Det fortaltes, at man i tidligere Tid havde brugt at
tøjre Kreaturerne ved et Reb om begge Horn. For at
hindre dem i at rive sig løse, kunde man ved en ekstra
Løkke lade Rebet gaa omkring det ene Øre, saaledes at
Træk i Tøjret først overførtes til Øret. Dette var dog
forlængst gaaet af Brug, og Kreaturerne var nu tøjret
med Klaptræer, »Kletere« der var lavet næsten som
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Hestenes. I det venstre Klaptræ var boret et Hul, her
var Tøjret sat igennem og fæstnet ved en Knude paa
Indsiden, saaledes at det kunde dreje rundt og fungere
som Legind. Paa Hestenes Klaptræer var dette H ul bo
ret i den øverste Ende af Træet, paa Kreaturernes i den
nederste. Paa Kreaturernes Klaptræer var Rebet over
Mulen sommetider erstattet af en Jernkrampe, Kreatuder, der var vanskelige at styre eller slemme til at rive
sig løse, fik Klaptræer paa, hvor de nederste Ender af
Klaptræerne blev snøret sammen om Mulen ved Træk i
Tøjret. Omkring 1885 begyndte man at anvende Grimer
af Jernlænke, men kun til Kreaturerne, til Hestene er
der brugt Klaptræ lige til vore Dage.
Som Tøjr brugtes Hampereb eller Lyngtøjr, det sidste
var dog ikke ret meget brugt, da det havde forskellige
Ulemper. Det kunde ikke rinkes op og der kunde ikke
slaas Knuder paa det, og det kunde ikke splejses. For at
faa Lyngtøjret fastgjort til Grime eller Tøjrpæl, blev det
snoet fast til et kort Stykke Hampereb. Nogle D yr
havde for Vane at æde Tøjret, for at modvirke dette
brugte man til disse D yr Tøjr, der var snoet tynd Staaltraad ind i. Tøjret var fæstet til Tøjrpælen ved en saakaldt »Hælsom«, det var et Stykke tyndt Hampereb af
Kaliber omtrent som en Tøjsnor eller Flagline, der var
splejset sammen til en Ring af 20-30 cm Længde.
Tøjrpælene, »æ Hæ:l« huggede man selv, det var for
det meste Aftægtsmanden Peder Poulsen, der tog sig af
dette Arbejde. Tøjrpælene skulde helst være af Egetræ,
Fyrretræ kunde bruges, men var lidet holdbart. Paa den
ældste Type Tøjrpæle var der en 8-10 cm fra den tykke
Ende lavet en cirkelrund, fingerdyb Fure, i denne Fure
blev »æ Hælsom« sat fast med et dobbelt Halvstik og
bundet til Tøjret med en Flagknob, disse Tøjrpæle blev
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ikke banket helt ned i Jorden, hvad der var over den
omtalte Fure, ragede op. Paa den yngre Type Tøjrpæle
blev der omkring den tykke Ende sat en Ring af »Hælsomre’b«, denne Ende blev dernæst flosset noget op og
banket ud til et Hovede. De blev fæstet til Tøjret paa
samme Maade som de andre Tøjrpæle, og de blev banket
saa langt ned i Jorden, at Hovedet var i Plan med Jor
dens Overflade.
Køerne blev malket tre Gange daglig, dette Arbejde
paahvilede udelukkende Husmoderen - efter 1884 Hus
bestyrerinden - og Pigen, det var meget sjældent, at man
havde en Karl, der kunde malke. Malkning var i det hele
udelukkende Kvindearbejde, Husbonden forstod ikke at
malke, og Sønnerne fik ikke lært det.
I de første Maaneder efter Kælvningen kunde en Ko
give en 10 Potter Mælk daglig, noget mere om Somme
ren end om Vinteren. I de første Aar efter 1870 blev al
den fremstillede Ost og Smør anvendt hjemme paa Gaar
den, snart steg dog Produktionen, saaledes at man af og
til kunde sælge Smør til Købmanden, der solgte den vi
dere til Kunder i Byen. En Tid havde man en lille
Tønde, der blev fyldt med Smør, som man sendte til
København til Videresalg der. I Løbet af Halvfemserne
kom man til regelmæssigt at levere Sødmælk fra Gaar
den til Smørproduktion paa Mejeri, en Tid til et privat
Mejeri paa Gaarden Thaliasminde i Gundtoft, en Tid til
et Mejeri i Vestervig. Andelsmejeriet i Gjettrup er først
fra 1908.
Tyrekalvene blev fedede, i Reglen beholdt man dem
til de var 2 til 2V2 Aar gamle, saa blev de solgt til
Gaardmænd, der fedede dem videre. Det var Gaardmanden Chr. Hove i Teglgaarden i Vestervig, Gaardejer Anders Smed i Nørgaard i Helligsø og Husbondens
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Svoger Peder Jensen paa Aggerø ved Mors. Henimod
1900 kom man op paa at kunne sælge omkring 8 Stude
aarligt, Prisen var 100-150 Kr. for en Stud.
Svin.
Indtil 1875 fedede man kun een Gris aarligt, det var
Julegrisen. Man købte omkring 1. Maj en 5 Ugers Gris,
den blev fodret godt med Grutning, Mælk og Køkken
affald og naar den blev slagtet omkring Midten af De
cember vejede den omkring 10 Lispund. Efterhaanden
kom man til at fede en 2-3 Svin af denne Slags aarligt,
den ene blev stadig slagtet som Julegris, de andre blev
solgt til en privat Opkøber, der sendte dem levende til
Hamborg, enten med Skib fra Doverodde eller, fra 1882,
med Thybanen. Fra 1883 eller 1884 blev Svinene sendt
til Slagtning paa forskellige Slagterier her i Landet og
Størrelsen paa de leverede Svin blev gradvis mindre. I
Løbet af Halvfemserne, efter Anlægget af Andelsslagte
riet i Esbjerg, gik man over til Opfedning af Svin paa
moderne Maner. Henimod 1900 blev der leveret vistnok
15 Svin aarligt. Man brugte stadig at indkøbe Smaagrisene hos Naboerne, en Griseso fik man først nogle Aar
efter 1900.
Mange Steder i Sognet og i Nabosognene brugte man
at sætte Ring i Næsen paa Svinene, for at de ikke skulde
rode Pikningen op. Denne Praksis brugtes ikke paa
Grim-Nørgaard, og alligevel skete det aldrig, at Piknin
gen i Svinebøvlene blev rodet op. I gammel Tid var det
iøvrigt sjældent, at man fik Lejlighed til at se Pikningen
i Svinestaldene, der blev nemlig aldrig muget. Man strø
ede engang imellem med lidt Halm, Avner eller man
kunde lægge en Græstørv ind; efterhaanden blev Sten
pikningen dækket af et tykt, sammenhængende Lag. Først
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efter flere Maaneders Forløb, undertiden først naar Bøvlens Beboer var blevet slagtet, blev dette Lag fjernet. Da
man kom til at fede flere Svin op, kom man til at muge
noget oftere, efterhaanden blev det almindeligt at muge
to Gange ugentlig.
Faar.
F aarebestanden varierede meget i Aarets Løb, baade
hvad angaar Sammensætning og Tal. Hvis man vilde
vide, hvor stor en Mands Faarebestand var, spurgte man
ikke blot om, hvor mange Faar han havde, man spurgte
om hvor mange Faar, han havde »te Winter«, d.v.s., hvor
mange Faar, der var i Slutningen af November, naar
man var færdig med Efteraarsslagtningerne. Paa GrimN ørgaard havde man 27 Faar til Vinter, nemlig 1 Væd
der, 1 Vædderlam, 3 Bedelam, 3 Aalam, 3 IV2 Aars
Beder, 3 IV2 Aars Faar og 13 gamle Faar.
1. November blev de 6 Lam lukket ind i Gimmerhuset, Vædderen og Vædderlammet stod allerede fra 1. O k
tober bundet i Følbøwlen, de øvrige Faar gik hele Vin
teren frit ud og ind af Faarestien, hvis Dør altid stod
aaben. Faarenes eneste Næring gennem Vinteren var
Enghø, der blev stoppet i den Høhække, der stod eller
rettere hang i Faarestien, Vand blev stillet ind i en
Spand. Der blev aldrig renset ud hos Faarene, i Løbet
af Vinteren blev Gulvet derfor dækket af et mange Tom
mer tykt, fast Lag af H ø og Faaregødning. Sidst i April,
lige før der skulde sættes Kartofler, kørte man en Vogn
hen til Faarestiens Dør og læssede Gødningen direkte paa
den og kørte den paa Kartoffelmarken.
Fra Mortensdag til N ytaar kom Vædderen ind til Faa
rene hver N at, Faarene begyndte følgelig at faa Lam om
kring 10. April og var færdige hermed omkring 1. Juni.
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Omkring Midten af April blev Faarene sat i Tøjr paa
Borerne, de Faar, der lige havde faaet Lam, fik dog Lov
til at gaa frit omkring nogle Dage. Faarene stod altid
tøjret to og to sammen; fra Dobbeltlegenden, »æ Laa:n«,
gik et ca. 1 m langt Hampereb, der var bundet om Faarets Hals, dette Reb kaldtes »æ Laamstrek«. Den ældste
Dobbeltlegend bestod af et Stykke fladt Egetræ, hvori
der var boret tre Huller, gennem disse tre Huller var
stukket Tøjr og »Laamstrekker« og fastholdt ved, at der
var slaaet Knude paa Enderne; senere fik man Laaner af
Jern. Faarene blev flyttet tre Gange daglig, altid to
Gange Tøjrets Længde, saaledes at de hver Gang fik et
helt nyt Tøjrslag eller »Tyrrel«. Mens Faarene stod tøj
rede, fik de aldrig Vand, end ikke i den stærkeste og mest
langvarige Sommerhede; selv de Faar, der havde Lam og
som daglig havde stort Vædsketab gennem Mælken,
maatte klare sig med den Vædske, de kunne faa gennem
Dug og Regn.
Lam og Slagtefaar blev solgt til de lokale Slagtere i
Gjettrup, H urup og Vestervig. Man begyndte at sælge
af Lammene, naar de først fødte var omkring 2 Maaneder gamle, altsaa omkring 10. Juni, i Løbet af et Par
Maaneder solgte man 2 toaars Beder og alle Lammene,
med Undtagelse af de 4 Vædderlam og de 3 Aalam, der
udgjorde Aarets Tillæg, samt de 2-3 Lam, der blev slag
tet i Løbet af Efteraraet. N aar Lammene var blevet taget
fra et Faar, blev det sat hen i Heden nogle Dage, for at
det hurtigt kunne tabe Mælken, de første Dage skulde
Drengen malke det, naar han flyttede til N at. De 5 Faar
der skulde slagtes i Løbet af Efteraaret blev fra Begyn
delsen af Juni sat paa Græs mellem Køerne, de blev flyt
tet sammen med disse. 1. Oktober blev alle Faarene
slaaet løse og græssede nu sammen med Kreaturerne.
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Faarene blev altid vasket og klippet to Gange aarligt,
det var omkring 6. Juni og omkring Mikkelsdag (29.
September). De to Datoer laa meget fast, kun sjældent
var der Variationer og disse var meget smaa. Vasken
foregik ude i Gaarden, der blev stillet to Kar op, som
blev fyldt med Vand, Drengen trak Faarene til og fra,
Husbonden bandt Benene sammen paa Faarene og lagde
dem i Karret, og Karlen og Pigen vaskede hver sit Faar.
Selve Vaskningen foregik ved, at man bearbejdede U l
den med Hænderne, omtrent som naar man vasker paa
et Vaskebræt. Efter Vaskningen blev Faarene trukket
hen i Marken; hvis det var tørt og blæsende Vejr, var de
tørre og kunde klippes den følgende Dag. Klipningen
foregik ude i Køreloen, Efteraarsklipningen dog underti
den i Bryggerset. Der blev stillet to omvendte Kar op,
Husbonden kastede Faarene og bandt dem, og samlede
Ulden i Sække, Drengen trak Faarene til og fra, og Hus
moderen og Pigen klippede hver sit Faar. Man brugte
hertil en særlig Saks, en Faaresaks, en Model som har
været i Anvendelse indtil de allerseneste Aar. Først blev
Faaret stillet paa Halen, undertiden med sammenbundne
Forben, med venstre Arm holdt man om Dyrets Bringe
og klippede det under Bugen; naar man var færdig der,
blev Dyret f. Eks. lagt paa venstre Side, begge Forben og
venstre Bagben blev bundet sammen, og man klippede nu
højre Side. Dernæst blev Faaret lagt om pa højre Side,
og nu var det højre Bagben, der blev bundet til Forbe
nene. Et Faar kunde klippes paa V2 til 1 Time, afhængig
af Klipperens Dygtighed og Hurtighed, man blev næ
sten altid færdig med alle Faarene paa een Dag. N aar
der var Klipning, kom der altid Uldtiggere, det var Folk
fra Fattighusene i Helligsø og Gjettrup.
Foraarslammene blev vasket og klippet for første
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Gang om Efteraaret. Efter Klipningen blev Ørerne mær
kede, man brugte hertil et endnu eksisterende Instru
ment, en Slags Hugpibe; Lammet blev baaret hen til
Huggeblokken, og man huggede en Skive og en H alv
skive ud af venstre Øre, det var det Mærke, der ved A f
tale mellem Sognets Landmænd var blevet tildelt GrimNørgaard. De fire Faar, der blev slagtet i Slutningen af
Oktober og i Slutningen af November, blev først vasket
og klippet Dagen før Slagtningen.
Alt, hvad der her er fortalt om Faareavl, gælder uden
nogen Æ ndring for hele Perioden 1870-1900, kun var
der i de sidste Par Aar før 1900 en ringe Indskrænkning
i Faareholdet; før 1870 havde Faareholdet været en Del
større.
Høns, Gæs og Ænder.
Man havde en 25 Høns og en eller to Haner, de gik
frit omkring, skulde helst selv finde deres Føde, en Del
af denne fandt de i Møddingen, hvor der som Følge af
Fodringsmaaden var en Del Korn. Ægproduktionen var
meget beskeden.
Den faste Gaasebestand var indtil 1880 een Gaas og
en Gase, derefter to Gæs og een Gase. Disse Gæs lagde
godt med Æg og de var flittige til at ruge; omkring 1.
Maj havde hver Gaas regelmæssigt ruget en halv Snes
Gæslinger ud. Af disse beholdt man 6 til Fedning og se
nere Slagtning, de øvrige blev solgt; i Begyndelsen af Pe
rioden blev de solgt til Opkøbere, der drev dem sydpaa
og solgte dem, vistnok i Sønderjylland, en Del blev dog
solgt undervejs, naar de var gaaet træt. Gæslinger, der
skulde ud paa denne Vandring blev leveret omkring Mid
ten af August paa Toften foran Gjettrup Kirke, her sam
ledes paa Leveringsdagen en stor Flok. Opkøberen havde
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flere Drivere med sig, de grupperede sig omkring den
store Gaaseflok, og ganske langsomt begyndte de Van
dringen østpaa ad Landevejen til Ydby. H er var for en
Gangs Skyld en Hastighed, der var adskilligt mindre
end den, et Studeforspand kunde holde. Men selv om
Hastigheden var ringe, havde Driverne travlt, de skulde
dels holde sammen paa den store Flok, dels skulde de
bære de Gæslinger, der gik træt.
Det sidste Salg til en saadan Opkøber fandt Sted i
1878, siden blev Gæslingerne solgt til Naboerne, naar de
i 5-Ugers Alderen kunde »slæ:b æ Ty:r«. Det var jo
nødvendigt, at de kunde sættes i Tøjr, ellers gik de straks
hjem til Gaarden igen.
I Foraaret og Forsommeren stod Gæssene i Tøjr paa
Græsmarken, een i hvert Tøjr; naar Gæslingerne var 5
Uger gamle blev de sat i Tøjr, to og to, med en »Laa:n«,
der var lavet af en Ring af et Kohorn, hvori der var ind
sat tre Søm. 1. Oktober blev alle Gæssene slaaet løse og
omkring 1. November begyndte man at fodre Gæssene
med Korn, før den Tid havde de levet af Græs og af
Spildkorn, som de fandt omkring paa Markerne.
N aar man skulde til at fodre Gæssene med Korn,
kunde det ofte ske, at de af helt uforklarlige Aarsager og
uden at vise Sygdomstegn tabte Appetitten. Fra gammel
Tid har det da været almindeligt at gribe til Tvangsfod
ring. Man kunde tvangsfodre med Korn, men oftest
brugte man Trillinger af Rugmelsdejg, omtrent af Stør
relse som et Fingerled. Disse Trillinger stoppede man ned
i Halsen med en Pind. Nogle brugte at sømme Gæssene
fast til et Bræt ved Hjælp af Søm gennem Svømmehu
den, saa havde man H old paa dem og modvirkede des
uden unødig Aktivitet, der kunde sinke Fedningen.
Tvangsfodring af Gæs var brugt paa mange Gaarde i
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Sognet og i Nabosognene, men har aldrig været brugt
paa Grim-Nørgaard.
Den faste Andebestand var paa 3 Æ nder og en An
drik, »en Draa:gi«. De gik altid løse omkring, de lagde
godt med Æg, men var meget ubestandige og upaalidelige
hvad angik Rugelyst, i Reglen havde man et Par Høns
til at ruge Ællinger ud. Aarligt blev der ruget en 5-10-15
Ællinger ud, de blev dels solgt til Naboer, dels fedet og
slagtet.
H und og Kat.
Til Gaardens faste Besætning hørte altid en Hund, al
tid af ubestemmelig Race, eller rettere af flere ubestem
melige Racer. Om Dagen opholdt den sig i Marken eller
i Udhusene, om Aftenen laa den og sov under Bilægger
ovnen i Sovekammeret; naar Karlen rejste sig for at gaa
ud og kvælde Hestene, fulgte den med ham ud til sit
Natteleje, der var i en Dynge Halm i Laden. Man havde
ogsaa en Del Katte, der enten opholdt sig i Udhusene el
ler paa Lofterne. Muse- og Rottebestanden var ringe og
ikke generende, et Fænomen som Mus i Sengehalmen, der
ofte omtales i Forbindelse med gamle Huse, forekom
yderst sjældent, og Mus i Spisekammeret var heller ikke
noget Problem.
Kvægsygdomme og Dyrlægevirksomhed.
H er skal først omtales Fødsler hos Husdyrene.
Hoppen blev sat ind i Følbøwlen, man sørgede for, at
der var en Mand i Nærheden, men denne Mand foretog
sig intet som helst. D et nyfødte Føl fik brej Smør for at
drive paa den sorte Afføring, »æ Følbe’g«, men ellers
fik det Lov at være i Fred, det maatte selv rejse sig op
og finde frem til Hoppens Yver, »æ Stod«, ej heller an-
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saa man det for nødvendigt at give Hoppen noget for
at drive paa Efterbyrden, »æ Ham:«.
Faarene fik ligeledes Lov til at føde uden Indblanding,
men naar en Ko skulde føde, var det umuligt at holde
Fingrene ved sig selv. Man var underrettet om Fødslen
i god Tid, dels ved Koens Opførsel, dels ved Indsynkning af Børmundingen og Endetarmsaabningen, dette
sidste kaldte man, at Koen »war fal’n«. Saasnart »æ
W andkal’ war kom’n«, d. v. s. naar Fosterhinderne po
sede sig godt frem, stak man H ul paa disse, og saa snart
man kunde faa godt Tag i Benene og faa lagt Reb paa
disse, begyndte man at trække, oftest flere stærke Mænd
paa een Gang. Den nyfødte Kalv blev straks baaret ind i
en Bøwl, altid baglæns, den blev først bundet, naar den
var nogle Dage gammel. Efter Fødslen fik Koen Brød,
godt belagt med Fedt og Salt, det skulde drive paa Ef
terbyrden, »æ Skaa’r«, de første tre Dage efter Fødslen
fik den kun kuldslaaet Vand at drikke, den første Spand
var der hældt et Par Dramme i, nogle Steder brugte man
at hælde Øl i.
Den tykke, gule, fede og klistrede Mælk, som Koen
gav ved de første Malkninger lige efter Fødslen, blev
kaldt »Rommjælk«, den havde man forskellig Anven
delse for. Den blev f. Eks. brugt til at pensle Finkagerne
med, før de blev sat i Ovnen, man kunde bruge den til
en særlig Slags lækre Pandekager, man kunne ogsaa
skumme den og bruge Fløden til Smør. Nogle Steder
brugte man at give Kalven lidt af den, men mange
mente, at det var en alt for kraftig Kost til en nyfødt
Kalv!
Kastration af Fjerkræ var ganske ukendt paa Gaar
den og vistnok ogsaa paa de øvrige Gaarde i Sognet. K a
stration af Kalve, Smaagrise og Lam blev altid foretaget
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af en Nabo, Plagene blev trukket ned til Dyrlægen. I
ældre Tid, og det vil vistnok sige adskillige Aar før 1870,
blev Plagene kastreret af en Mand, der hed »Pæ Skjæ:rer«, han synes at have været en Slags Rakker og ikke
saa lidt troldkyndig.
Hos Hestene skete det undertiden, at Tandkødet vok
sede ned over Tænderne og vanskeliggjorde Tygningen,
dette helbredte man selv ved at gnide det vildt voksende
Tandkød kraftigt med Salt, man kunde ogsaa lade
Smeden brænde det væk med et glødende Jern, dette sid
ste kaldte man »aa swi: æ Skylp aa’«. Det var iøvrigt
sjældent, at man kurerede paa Heste selv, det overlod
man til Dyrlægen.
Utøj hos Kvæget forekom undertiden, man vaskede
da med en Vædske man fik hos Dyrlægen, vistnok A r
senik.
Hvis man havde Vanskelighed ved at faa Fløden til at
sætte Smør, blev alle Køerne slaaet op, d. v. s. aareladt.
Det var Husbondens Svoger, Gaardejer og Sognefoged
Kræn Graversen, Gjettrup, der foretog dette Indgreb.
Man har dog vistnok ikke foretaget dette Indgreb efter
1880, og det blev vel ogsaa unødvendigt, efterhaanden
som Fodringen blev bedre.
Forts æ ttes .

Om nogle præster i Klim,
Thorup og Vust
Af JENS ROLIGHED

I VED INTET om præsterne i Klim, Thorup og Vust

V

før reformationen, og det er ofte sparsomme efter
retninger, vi har om dem, der siden har været præster
her. Selv fra de senere år er der i folkemunde ikke over
leveret stort andet om præsterne end det morsomme, man
har fundet hos dem, og det må selvfølgelig ikke tages som
helhedsbilleder af de nævnte præsteskikkelser.
I mange år boede præsten for disse sogne i Klim, og
gården ved siden af stationen nævnes endnu som den
gamle præstegård. En meterhøj bindesten med jernring er
endnu i gården. Den skal folk i præstegårdstiden have
brugt til at binde deres heste ved, når de kom til kirke.
Et andet sagn fra den tid fortæller, at en dreng, der
gik til præst i Klim præstegård, en dag havde mellemma
der med pandekage med. H an gemte dem ved kirke
gårdsdiget vest for kirken for at have dem i fred for de
andre børn, men da han kom for at holde måltid, var de
borte. En so fra den nærliggende gård havde fundet dem
og ædt dem.
Efter kongelig bevilling 1820 flyttede præsten fra Klim
til Thorup, og præstegårdene i Klim og Vust blev solgt.
Præstegården i Thorup blev bygget 1821. Et sagn for-
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tæller, at en ældre præstegård, der har ligget, hvor Karl
Pedersens gård er, brændte i 1807.
Præstegården i Vust er sikkert den, der nu hedder K ir
kensgård. H elt til de senere år holdt præsten til i denne
gård med sin befordring, når han skulle til kirken. Der
for var der i gården en »præstestue« med kakkelovn,
bord og stole og en nøgle til kirken. Var det meget koldt,
kom præsten ind i den varme dagligstue.
Af præsterne skal nævnes magister Anders Christensen
Langgård, der var fra Langgård i Tved sogn og var
præst i Klim fra 1739. H an »blev tilpligtet at holde resi
derende kapellan formedelst sognenes vidtløftighed«,
men, som det videre hedder, »han henfaldt tillige med
sin kapellan til pietistiske grublerier«. Kapellanen hed
O tto K rogstrup1). De rejste begge til H errnhut2).
Christian Riese Brodersen Brorson var præst fra 1751.
1761 blev han forflyttet til Thisted, og senere blev han
biskop i Ålborg. H an var bror til salmedigteren H. A.
Brorson.
Om Thyge Jespersen Fhygesen, der var præst fra 1774,
hedder det, at han var meget elsket af menigheden, og at
han var bekendt for sin store styrke. H an reddede en
vinteraften, da han kom fra Nykøbing, flere furboere,
som med en slæde var kommet i en våge. H an døde 1790.
Efter kgl. bevilling blev Vust sogn fra 1793 et pasto
rat for sig, men 1819 blev det atter lagt sammen med
Klim og Thorup.
I gamle dage var det skik at betænke præsten med et
og andet til hjælp i husholdningen. Der kunne således
være god mening i den formaning, Palæmon Fogh Obel,
der var præst her fra 1835 til 1841, gav sine konfirman
der: »Husk nu endelig på mit køkken, lille børn!«
En betydelig indtægt havde sognepræsterne af de ret
5
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store landbrug, de var i besiddelse af ved deres præste
gårde. De gik hyppigt i spidsen med dyrkningsforsøg og
med forbedringer af adskilligt vedrørende landbruget,
ikke alene for egen fordels skyld, men også af idealisti
ske grunde. De ville hjælpe til, at menigmand fik med
bestemmelsesret over samfundets forhold og lyst til at gå
i lag med nye opgaver. Det var således på initiativ af pa
stor Damkier, Kettrup, pastor Djørup, Hassing, og amt
mand Faye, Thisted, at »Landøkonomisk Selskab for
Thisted Amt« blev stiftet 1841.
Nævnte pastor Christian Djørup, der fra Hassing kom
til Thorup, blev født 1804, kaldet hertil som præst og
provst 1841 og forflyttet til Hjørring 1851. H an har
skrevet en bog om Thisted amt, hvori han gør rede for
mange forhold. 3).
Således fortæller han om udskiftningen i Klim, at vel
fik de fleste deres agerjord i ét stykke, men borte fra
byen, idet den nærmeste jord, som var den dårligste, blev
tillagt husene. Ingen ville flytte ud den gang, og hjemme
var der næppe så megen jord, at de kunne sætte ét krea
tur derpå. De havde 2-3 km til kær og til klit, og både
i Gøttrup og i Klim kunne de have 7-8 km at køre med
hø fra de store kærstrækninger.
Provst Djørup virkede i den tid, da han og flere præ
ster i H an herred begyndte at spørge: Kan vejlerne ikke
udtørres? H vorfor gøres der ikke noget for at få mergel
ud på jorderne? Kunne flid og dygtighed ikke opmuntres
ved at uddele præmier? Og burde der ikke holdes dyr
skuer? Derimod havde provst Djørup ikke så stor tiltro
til, hvad et par unge energiske mennesker kunne udrette
ved at flytte hen til en karrig jord. Da en familie fra pa
storatet flyttede til Underlien, hvor deres virke forøvrigt
kom til at lykkes, lod provst Djørup dem vide med me-
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get kraftige sprogvendinger, at de lige så godt kunne
drage ud i landet at tigge som at tage ud i sådan en ør
ken.
Efter provst Djørups afskedsprædiken (16. marts 1851)
at dømme har forholdet været godt mellem ham og be
boerne.
Peter Kofoed, der er født 1806, blev kaldet hertil 1.-5.
1851, han døde 21.-3. 1867. Pastor Kofoed var den sid
ste præst i kommunen, der var sogneforstander; man kan
skønne, at det er en gerning, han har varetaget med stor
interesse, for han synes helst at ville have fortsat, idet
han beholdt papirerne, så der i lang tid ikke blev skrevet
noget i protokollen. Den første bondemand, der blev
sognerådsformand, var Johan Peder Jacobsen. En af dem,
der har gået til præst hos Kofoed, har fortalt: »Han var
utilfreds, når vi ikke kunne vor lektie, så spyttede han:
py! py! pyh! Men han fortalte for os og formanede os til,
at vi altid skulle holde vor sti ren!«
Det fortælles om pastor Kofoed, at han skulle tale ved
en brudevielse og fik betalingen forud; men han har vel
syntes, at han havde fået temmelig lidt, for han afbrød
pludselig sin korte tale med: »Ja, dette kunne vel så være
tilstrækkeligt«.
Peter Bone Falk Rønne, blev født 21. april 1827, kal
det hertil 18. juni 1867 og forflyttet 28. maj 1873 til
Sønderup og Nordrup på Sjælland.
H an talte heller ikke ret længe, men det havde en helt
anden grund. En af dem, der har gået til præst hos ham,
har sagt: »Han fortalte meget for os, som vi var glade
ved, vi syntes tit, han skulle have blevet ved noget læn
gere; men han sagde, at det var med det som med at spise,
man skulle holde op, mens det smagte godt!«
Ved pastor Rønnes lyse og hjertevarme forkyndelse
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opblomstrede der et rigt folkeligt og kristeligt åndsliv i
H an herred, så mange fik lyst til at samles med vakte
mennesker i Thy og på Mors, ligesom der også var
mange, der fra modsat side tog til møder i H an herred.

Særlig ved St. Hanstid, når såningen helt var overstået,
og hestene var kommet på græs, så kom thyboerne kø
rende flere læs i følge. Der var flere bondefamilier fra
Torsted, Tilsted og Silstrup. Fra Thisted var der også en
del, fx. fuldmægtig Lomholt og hans hustru, og der var
lærer Bertelsen fra 0 . Vandet. De kørte tit til Vust og
Klim om lørdagen for at være med til gudstjeneste om
søndagen, tit blev de i H an herred 2-3 dage for at be
søge gode venner.
I »Korte søndags-prædikener«, udgivet 1905, ser man,
at P. Rønne blev givet rige tanker til at dele med sin
menighed. Og det er mærkeligt at læse hans afskedspræ-
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diken fra sognene her i 1873. De seks år, han var her, var
en vækkelsestid.
H an taler om: »Guds riges vækst og fremgang hos os,
at der i vore levedage her i vort land er oprundet vid
underligt dejlige tider, at der på samme tid som vi har
været forpinte og trykkede af vort kære, lille fædrelands
udvortes nød og trængsel, truede som vi er udvortes af
fjender, der ville lægge os i bånd og lænker, at just i disse
trange tider løses lænkerne, som bandt sjælene, så menig
heden rejser sig i sin ungdomskraft, øges og styrkes med
hvert år, hver dag, der går. Og medens tiderne i så mange
ydre henseender forandres i vore dage, så det ofte fore
kommer os, når vi står stille og sammenligner tiderne nu
med dem i vore barndoms- og ungdomsdage, som om vi
knapt kunne kende verden igen, så forandret er den ble
vet, mens det må forekomme os, at der egentlig gås frem
i vore dage med stormskridt i henseende til ydre velvære,
ja da er det mærkeligt at se - og sandt er det jo dog - at
udviklingen i åndelig, i kristelig henseende i det mindste
er ligeså stærk og ligeså påfaldende, så vi må sige, at ver
den er ikke til at kende igen for vore barndoms- og ung
domsdage«.
Rønne udtaler en tak til alle, også til dem, der endnu
ikke forstod ham, men alligevel havde betroet ham deres
børn. H an tror, at det, børnene er kommet til at elske,
også vil bringe forældrene velsignelse, og han håber, de
vil unde børnene frihed til at opbygges, hvor de bedst
kunne finde næring for, hvad den kære Gud har begyndt
hos dem.
Ikke alle kunne gå med til pastor Rønnes frie, stærke
forkyndelse. N år en hund fik samme navn som præsten,
var det ikke for præstens hæders skyld; men man kom ef
terhånden til at synes om ham, efter som man så børne-
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nes glæde ved det, de førtes ind i. Der var stor afskeds
fest for Peter Rønne. Digteren Hans Povlsens far Jens
Povlsen, der var lærer ved Klim Strand, skrev en sang
til lejligheden.
Peter Georg Emil Brahm, f. 2.-7. 1838, blev kaldet
hertil 25.-8. 1873 og forflyttedes 2.-7. 1886 til Seden og
Åsum på Fyn. I nogen måde søgte pastor Brahm at ar
bejde i samme retning som P. Rønne, flere fra andre
sogne sendte deres børn en lang vej »til præst« hos ham,
og i præstegården samledes folk til møder, og fru H arriet
Brahm holdt møde for unge piger. Pastor Brahm næv
nes som en meget stærk mand, han smed halmknipperne
op på huset til tækkemanden, og en stor sten, som to
mand stod og bødlede med, kunne pastor Brahm let løfte
alene. Brahm tog del i møder, der blev holdt i friskolen,
der var oprettet 1872. Der var ikke noget forsamlingshus
i Klim, da der holdtes 10 års fest for krigsdeltagerne fra
1864, holdtes sammenkomsten hos Lars Andersen i Odde.
Brahm syntes, der manglede et forsamlings- og gym
nastikøvelseshus, og efter hans forslag byggedes et for
samlingshus ved siden af friskolen 1877. Og da pastor
Brahm forstod, at det lå flere på sinde at få lov til at
samles med flere ligesindede fra andre egne i en fri me
nighed, arbejdede han hen til, at det kunne blive til vir
kelighed, og da frimenighedskirken indviedes i 1883, var
det P. Brahm, der holdt indvielsestalen. H an holdt dog
ikke ret længe ud til at se sine gode venner søge til fri
menigheden. Men efter at han var flyttet til Fyn, blev
der ved at være en livlig forbindelse mellem ham og ven
ner i Klim, Thorup og Vust. Der veksledes mange breve,
og der bragtes især bud gennem »det levende brev«,
Bette Wolle, der besøgte menighedskredse i hele landet.
Frederik Vilhelm Bagger f. 18.-12. 1846, kaldet hertil
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4.-11. 1886, han blev her, til han tog sin afsked 28.-2.
1910. De, der har gået til præst hos ham, har fortalt gode
minder fra den tid.
N år de ca. 25 konfirmander om vinteren mødte i præ
stegården, fik de hver om morgenen en kop varm øl med
meget sukker i. Pastor Bagger var meget velgørende over
for hjem, der trængte. De fik af og til en pakke tøj som
gave.
H an var en meget pligtopfyldende mand og må have
haft en følelse af, at han havde ansvaret for, at børnene
i pastoratet blev forsvarligt underviste i kristendoms
kundskab. N år han som formand for skolekommissionen
havde tilsyn med børnene i friskolen i Klim, holdt han
bestemt på, at børn, hvis forældre ikke var medlem af
frimenigheden, skulle enten sendes til overhøring i Tho
rup præstegård, eller også ville præsten møde i børnenes
hjem for at overhøre dem. Det skete fx. med hjem både
i Klim Kær, på Klim Rimme og i Ullerup, hvor nogle
hjem holdt lærerinde til deres børn.
I Vust friskole var der en lærer Hans Frederik Ander
sen (far til afdøde gartner Andersen, Fjerritslev), han og
pastor Bagger var ikke enige om, hvordan eksamen i sko
len skulle foregå. Hans Fr. Andersen holdt stærkt på, at
hvad han havde fortalt børnene af bibelhistorie skulle
ikke overgramses ved overhøring og kontrol, og han hæv
dede, der var en bestemmelse om, at børnene kunne fri
tages for overhøring i religion, når læreren var imod
overhøring. Pastor Bagger påstod, at der ikke fandtes en
sådan bestemmelse, og hver holdt stejlt på sit. Folketings
mand Jens P. Nørhave, der var til stede, søgte at tage
sagen med humør: »Kan I ikke sætte et væddemål på det?
I kunne da vædde en flaske vin!«. Det ville pastor Bag
ger dog ikke. Men ved eftersøgning viste det sig, at lære-
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ren havde ret. Næste år var der kommet et ministerielt
cirkulære, der gav præsten mere magt til indgriben. Eks
amensdagen tog præsten det op af lommen og gjorde op'
mærksom på, at det »netop var kommet«. Så måtte der
nye forhandlinger til.
Hans Peter Laurits Rossen f. 1868, kaldet hertil 27.-6.
1910, forflyttet 7.-11. 1921 til Agerskov i Sønderjylland.
Pastor Rossen omtales som et menneske, mange var glade
ved. H an kom tit på besøg i hjemmene, og det var hygge
ligt, når han tændte sin lange pibe og satte sig til at sam
tale jævnt og ligetil om dagligdags ting såvel om det, der
lå højere. H an længtes tit efter sit hjemland i Sønderjyl
land, og efter genforeningen 1920 åbnedes der mulighed
for, at han kunne få sit virke i det land, hvor han havde
rod, og hvor han havde flere slægtninge.
Johannes Herskind f. 12.-4. 1867, blev kaldet hertil
14.-6. 1922, forflyttedes 15.-6. 1926 til Mariager. Pastor
Herskind var en meget frisindet mand og var meget
skoleinteresseret. H an forstod, at en lærer måtte arbejde i
frihed, for at der kunne komme noget personligt ud af
det. Ved et skolekonvent i Fjerritslev talte han om
Grundtvigs salmer og understregede for de tilstedevæ
rende lærere, at Grundtvigs bibelhistoriske salmer er af
stor værdi til brug ved undervisningen. Ved et møde i
Klim, hvor også S. Anker-Møller var ordfører, talte pa
stor Herskind meget smukt om salmedigteren H. A. Bror
son.
Nuværende sognepræst er Madsbøll Nielsen, f. 14.-1.
1896, kaldet hertil 15.-9. 1926.
x) Om Otto Krogstrups afskedsprædiken se Hist. årb. for Thisted
amt 1954, s. 231.
2) Se Hist. årb. f. Th. a. 1906, s. 9.
3) Se Aug. F. Schmidt: Agrarhistorikeren provst C. Djørup, Hist.
årb. f. Th. a. 1940, s. 322.
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ET VAR G RU N D T V IG ’s stærke og myndige tale om

frihed for åndslivet, der fik tanken frem om at
danne frie kredse i skole og kirke. Man følte, at det
skulle ikke være ydre autoriteter, men menigheden selv,
der skulle have ansvaret for, under hvilke former men
nesker skulle leve deres kristenliv. Og man havde tro på,
at mennesker med fælles kristeligt livssyn bedst kunne
leve et rigt menighedsliv under helt frie former. Det faldt
jo også sammen med Grundtvigs forkyndelse: Menighe
den er det egentlige, præsten er kun et tjenende redskab.
Det er Gud, der ved sin ånd selv virker der med ordet.
Trangen til dannelse af frie menigheder kom særlig
frem, hvor der har været en rig åndelig bevægelse, og
hvor der er holdt gudelige forsamlinger. I H an Herred
kan man således i frimenighedsbevægelsen spore, i hvilke
byer der før har været gudelige forsamlinger, og hvor
der ikke har været det.
Af afgørende betydning blev det, som virkedes i H an
herred af sognepræsterne Jens Lassen Knudsen, Aggers
borg, og P. Rønne, Thorup. De var redskaber til, at der
blev elsket noget frem, så man sagde: »Før var der ingen-
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ting, først da begyndte livet«. Ved at man var fælles om
ordet, havde hørefællesskab, lededes man til også at
måtte have nadverfællesskab. Også på Hannæs var der
ved pastor Chr. Lunds virksomhed blevet en levende
grundtvigsk kreds. Hos denne pastor Lund i Øsløs blev
Søren Anker-Møller kapellan. Det var ham, der på en
lykkelig måde kom til at føre det påbegyndte åndelige
liv videre, så det blev dybere og klarere, og flere sluttede
sig til.
Trangen voksede til at få dannet en menighedskreds
med egen præst. Og sognepræsten i Thorup-Klim, pastor
G. Brahm, støttede tanken. I 1883 toges anerkendelsen
som valgmenighedspræst fra Rasmus Lund på Mors (Sø
ren Anker-Møllers senere svigerfar); han havde ladet
børn, også fra H an herred, få del i gaverne ved Vorher
res nadverbord; det mente myndighederne ikke kunne gå
an. Biskop Lind, Aalborg, formanede menigheden til at
søge en anden præst, at den ikke skulle blive »til en sekt,
ensidig og hovmodig, vildfarende og fanatisk«. Menighe
den blev hos sin præst og svarede ja ved at gå til alters
sammen med ham den afgørende dag i februar 1883.
Valgmenigheden fortsatte således uden for folkekirken
som frimenighed.
Rasmus Lund var adskillige gange kommet til Thorup
og Klim for efter opfordring fra pastor Brahm og hu
stru at holde gudstjeneste med altergang, og der var flere
familier med både fra øst og vest. Dette førte til, at der
opstod ønske fra en del i H an herred om tilslutning til
valgmenigheden på Mors under forudsætning af, at Ras
mus Lund ville tage sig en kapellan til hjælp. Valget faldt
på Søren Anker-Møller, der var kapellan hos Lunds bro
der Chr. Lund i Øsløs. Man søgte ministeriet om, at S.
Anker-Møller måtte udnævnes til kapellan i valgmenig-
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heden med ret til at bo i H an herred. Ministeriet ventede
længe med svar, og da svaret endelig kom, nægtedes det
S. A.-Møller at bo i H an herred, han skulle bo på Mors.
Da anerkendelsen toges fra valgmenigheden på Mors,

Søren Anker-M øller

Gustav Anker-M øller

var man i H an herred bange for, at man her skulle få de
samme pinagtige brydninger og komme i strid med myn
dighederne. Så man foretrak at tage skridtet fuldt ud og
danne frimenighed.
Der holdtes i marts 1883 et møde i Klim om sagen.
Der var ca. 20 familier og nogle enlige personer fra Vust,
Klim, Gøttrup, Kettrup, 0 . Svenstrup og Torslev. Det
var jo ikke mange til at bære byrderne; men Søren
Anker-Møller sagde, at turde de begynde, så turde han
også.
Søren Anker-Møller er født d. 2.-4. 1850 i Harboøre
præstegård. Hans fader var en betydelig præst, der er be
varet gode minder om. S. Anker-Møllers barndomsegn
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blev landet mod vest, som Erik Bertelsen kalder »Sangens
land«, hvor hjertefolket bor. S. Anker-Møller mindedes
med glæde sin barndomsegn. Men da han som ældre genså
landet, blev han noget skuffet, for da var det ikke skønt
som tidligere. Og grunden var, at nu var de mennesker
borte, han havde kendt fra barndomstiden, for ham var
det menneskene, der boede der, som gjorde egnen virke
lig køn.
S. Anker-Møller, der tog teologisk embedseksamen
med hæder 1874, kom ved kammeraters og forskellige
forkynderes påvirkning i forbindelse med det grundtvig
ske livssyn, og dette rodfæstedes mere hos ham efter op
hold på Askov højskole, og efter at han som huslærer i
Tikjøb havde lejlighed til at komme i menigheden i Fre
deriksborg, hvor Hostrup var præst.
Det var i 1877, S. Anker-Møller sagde ja til opfordrin
gen til at blive kapellan hos Chr. Lund i Øsløs, der i 52
års alderen var så svagelig, at han måtte overlade hele
arbejdet til kapellanen. Det kendtes snart, at der var
gode kræfter i den 27-aarige kapellan, der var kommet
til Øsløs, han havde noget glædeligt at bringe. H an var
ikke stemningsmenneske og advarede tit mod at bygge
på stemninger og rørelser. N år nogen talte i den retning
og mente, at de derved var »varme forkyndere«, kunne
Anker-Møller sige: »På mig havde det den virkning, at
jeg blev kold«.
S. Anker-Møller var ikke, hvad man almindeligvis kal
der veltalende, men som de gamle sagde: Der var så me
get i det, han sagde. H an talte ud af det, der levede dybt
i ham selv, derfor blev hans tale så troværdig og ægte;
man kunne have følelsen af, at han talte ligeså godt til
sig selv som til tilhørerne. H an fik lykke til at vidne om
Guds kærlighed, åbenbaret i hans enbårne søn Jesus Kri-

Om Klim Frimenighed og dens præster

397

stus. H an talte, så der kaldtes på menneskers trang til at
søge himmeriges herlighed og afsky det lave. - Og An
ker-Møller søgte at leve ud af det, han vidnede om.
Endnu husker man på Hannæs, at der i et hjem var en
slem smitsom sygdom, så ingen turde gå derind, da var
det Anker-Møller, der passede og plejede patienterne. Og
der er hjem, hvor man endnu fortæller om, hvorledes
han i al stilhed hjalp med en pengegave over for øjeblik
kelig trang.
Efter frimenighedens dannelse flyttede Søren AnkerMøller til Klim d. 4.-4. 1883 og kom i 4 år til at bo hos
friskolelærer Niels Gertsen; lønnen bestod i de første år
i denne »fri station« samt offeret ved højtiderne og ved
de kirkelige handlinger.
Man begyndte med gudstjeneste i Klim sognekirke,
som pastor Brahm gav menigheden lov til at benytte,
uden at man hørte noget fra autoriteterne. Om sommeren
byggede man kirken, der koste ca. 8000 kr., men en stor
part af arbejdet, særlig kørsel, udførtes gratis. Tårnet,
der opførtes 1919, kom alene til at koste 14.000 kr.
Klokken til kirken skænkedes 1883 af Kr. Pedersens
enke, Vust, og Kr. Tvergårds enke, Thorup. I 36 år var
den i et stativ uden for kirken. I 1886 opførtes præste
boligen, der kostede 8492 kr. En tilbygning 1905 kostede
1290 kr. Limstenen til døbefonten kunne leveres af Mo
gens Imer, Imergård, han vidste, hvordan limstenen
skulle vende, for at den kunne holde sig. På alteret var
der trælysestager, og der var Thorvaldsens kristusfigur:
Kommer til mig. Siden ombyttedes denne med et trækors.
I 1908 skete der en stor forbedring, idet man fik en al
tertavle malet af frk. Tony Müller, Gadstrup ved Ros
kilde, der har malet flere alterbilleder. Billedet fortæller
om Jesu fødsel i Bethlehem: »Og ordet blev kød og boede
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iblandt os«. Mette Mortensen, Ramselille, har udskåret
rammen om billedet. Engleskikkelserne og de lyse farver
på væggen uden om alterbilledet er fremstillet af maler
mester Olesen, Vedsted ved Birkelse. Det er også ham,
der har malet billederne på alteret med bogstaverne, der
fortæller: Jesus, menneskets frelser. Det var også i 1908,
frimenighedens unge sørgede for messinglysestagerne i
kirken.
Kirkens indvielse fandt sted d. 10. november 1883, og
den blev, da indvielsen skete på Luthers fødselsdag, kaldt
Morten Luthers kirke. Indledningssalmen var »Hyggelig
rolig, Gud, er din bolig«. Indvielsestalen holdtes af sog
nepræst G. Brahm, der gik ud fra ordet ved Salomons
tempelindvielse: »Og Herren fyldte huset«. Anker-Møl
lers senere svigerfar frimenighedspræst Rasmus Lund
talte ud fra et vers af Grundtvig:
Kendeligt er derfor alle dage
Kristusriget på det troens ord,
som går dristigt frem og ej tilbage,
om end ild nedregnede på jord.

Pastor Søren Anker-Møller talte ud fra Johannes 8,
32: I er sandelig mine disciple, og sandheden skal frigøre
eder. S. Anker-Møllers tale var stilfærdig; men der var
en egen myndighed over ordene, fordi man følte, han
blev et med sine ord.
I 1886 holdt S. Anker-Møller og Marie Lund, R.
Lunds datter, bryllup, det var det første par fra frime
nigheden på Mors, der indgik ægteskab for den borger
lige øvrighed. De flyttede ind i den ny præstebolig. Løn
nen blev nu fastsat til 1000 kr. årlig foruden bolig med
en lille avling til et par køer og en hest. Dertil kom så
offeret i kirken.
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Fra hjemmet i Klim drog S. A.-Møller ud til arbejdet,
der efterhånden blev mere og mere udstrakt. På Hannæs
holdtes der skiftevis gudstjeneste i en forsamlingssal i
Vesløs og i Tømmerby friskole, også da den var i Skadhauge. De, der ved gudstjenesten ønskede at nyde nad
veren, satte sig på de forreste bænke, således var de nær
mere ved præsten. Først i 1911 blev der bygget kirke i
Vesløs, og da forsamlingshuset blev brugt til ting, man
ikke ønskede, blev det fjernet. Kirkens opførelse virkede
til mere sammenhold mellem folk i menigheden. Fhv.
gdr. Jens Povlsen var i mange år forsanger i kirken. S.
A.-Møller fik tillige faste annekser i 0 . Svenstrup, hvor
der også byggedes kirke, og i Vedsted ved Birkelse, hvor
sognekirken benyttedes. Dertil kom så arbejdet i Him 
merland. Der dannedes faste kredse, som Anker-Møller
betjente, i Løgstør, i Lundby (senere Hornum) og i
Trængstrup
Søren Anker-Møller tog ud til flere møder, når der
blev kaldt på ham. Hans tale virkede gerne igangsæt
tende. N år der var noget, han syntes, der trængte til at
blive sagt, kunne han i få og klare ord få det frem. Ved
et skolemøde i Klim talte minister Jacob Appel og S. An
ker-Møller. Appel holdt et historisk foredrag, men An
ker-Møller, der talte sidst, gik straks til sagen: »Når vi
er samlede til skolemøde, er det for at få noget af det
frem, der kan styrke os i bestræbelsen for at få vore
børn undervist og opdraget på bedst mulig måde. Vi skal
ikke lade det gå efter gammel slendrian og sende bør
nene i skole hvor som helst; men forældre i hver åndelig
retning må tage ansvaret for, hvilken lærer de vil have
til at undervise deres børn. - En provst har fornylig for
dret, at børnene, inden de forlader skolen, i alle enkelt
heder skal kunne redegøre for Paulus’ rejser. Jeg vil nok
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se den præst, der på stående fod er i stand til dette. Men
han får forhåbentlig også en næse for det af ministe
ren! Appel sad på bænken foran og rystede på hovedet.
S. Anker-Møller skrev en del artikler. I 77 års alderen
skrev han i Uldum højskoles elevskrift om »Konfirma
tion«. H an skriver der om, at i frimenigheden er det
brugt at bede en bøn for barnet, første gang det er med
til alters, en sådan dag for konfirmation kan ske, hvilken
dag det ønskes, ligeså er den bestemte aldersgrænse bort
faldet; men det er ikke en form, der i længden vil kunne
tilfredsstille; der må komme det trin i menighedslivet, da
konfirmation må falde bort. Sagen er jo den, at konfir
mationen i lange tider har skygget over dåbens nåde og
er en hindring for den frie adgang til nadverbordet for
børnene. Intet lader sig fremtvinge til gavn for livet i
Vorherre; men når Guds ånd leder menigheden til at få
velsignelse af brug af nadveren og til der at få mere magt
til at dele livet med børnene, da vil også trangen vågne
til at få børnene med til nadveren i en tidligere alder,
idet det vil klares, at Herrens ord »sådanne hører Guds
rige til« lige så vel har sin anvendelse over for nadverens
nåde som over for dåbens nåde; og for begge dele gælder,
at børnene må af forældrene åndelig bæres frem til mod
tagelsen; det er ikke i børnenes hjerter, at trangen til at
komme til Herrens bord først skal vågne til bevidsthed,
således som de fleste mener. På den måde vil barnet være
bedst tjent med at blive modtaget som andre nadvergæ
ster, så der ikke vises det en særlig opmærksomhed. Der
blev således ingen brug for konfirmation.
Ved verdsliggørelse af en konfirmationsdag ved gaver
og selskabelighed kan børnenes tanker ikke undgå at
blive draget bort fra det, der skal give velsignelse ved at
deltage i altergangen. Der er således noget for forældre

Om Klim Frimenighed og dens præster

401

til alvorlig overvejelse over for det, der er blevet vane,
skik og brug. De fleste vil så nok se, at børnene er bedst
tjent med, at den første altergang, ligesom de senere,
måtte ske ganske i stilhed.
Søren Anker-Møller kom aldrig til at holde afskeds
prædiken, han blev ved at tage del i menighedslivet, også
efter at han som præst var afløst af sin søn. I sin ger
ning gik han bønnens vej: »Den er ikke færdig, der ikke
har bedt for sæden, når den er udsået«. Engang sagde
han: »Det kan være smerteligt for den, der omsider må
opgive den åndelige gerning, han har haft; men så kan
han tjene Gud ved at bede for dem, han færdes iblandt!«
S. Anker-Møller døde i sit hjem d. 3. maj 1929.
Da S. Anker-Møller i 1924 fik svagt helbred, bad han
om, at man ville finde en afløser. Ved et møde på Kobak
ken viste det sig, at man så godt som enstemmigt kunne
opfordre sønnen Gustav Anker-Møller til at blive fade
rens afløser.
Gutav Anker-Møller, der er født d. 11. okt. 1893, blev
seminarist fra Ranum 1916. H an var et par vintre knyt
tet til Hejis og Skibelund efterskoler. I vinteren 1918-19
var han elev på Askov højskole og tog derefter del i
højskolelærernes kursus samme sted. Vinteren 1920-21
var han elev på menighedsskolen i Liselund. Tillige tog
han undervisning hos præsterne Clausen-Bagge, Ring
købing, Thyge Thygesen, Træden, og hos broderen Kr.
Anker-Møller, Torsted. Et par år var G. Anker-Møller
lærer ved Fasterholt friskole, og i to år var han lærer på
Uldum højskole. H an blev gift med Kamma Møller, dat
ter af forfatteren Møller-Græsdal, der i en årrække var
lærer i Løgsted ved Løgstør.
Gustav Anker-Møller havde tænkt sig at blive præst
for en mindre kreds og var noget betænkelig ved at gå
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ind som tjener i de store kredse, hvor faderen havde haft
sin gerning. Men han sagde ja til opfordringen på den
måde, at han ville være med til at dele med andre det
kristenliv, der levedes i hjemmene. H an havde til tider
holdt en prædiken og hjulpet faderen. Men kunne det
lade sig gøre stadig at få noget til en prædiken til hver
søndag? Faderen, Søren Anker-Møller, lagde ham på
sinde, at det kom ind under dette at bede om det daglige
brød.
H an ville, at de små og hjælpeløse skulle føres til møde
med Vorherre ved nadverbordet. »Lad de små børn
komme til mig«, siger Vorherre. H vorfor undlader vi så
at hjælpe dem? Den forsyndelse, baptisterne gør ved ikke
at døbe børnene, gør andre ved ikke at føre dem til nad
verbordet. Hvis ikke de kommer der som børn, vil de
ikke så let komme til at føle sig hjemme der som voksne.
Som nævnt var det i Klim frimenighed skik, at der
ved et barns første deltagelse ved nadverbordet blev
bedt en bøn for det. Det skete gerne en søndag efter en
sommers kristendomsundervisning hos præsten. Men at
der blev en sådan »samlet« dag medførte let, at alt det
udvendige ved konfirmationen fulgte med. Men da der
i 1936 flere steder i landet blev holdt 200 års mindefest
for konfirmationens indførelse, blev dette år i Klim fri
menighed benyttet til, at man gik bort fra, at der i me
nigheden skulle bedes højtlydende bøn ved et barns før
ste deltagelse ved nadverbordet. Man søgte dermed at få
det til at gå mere stille, når en far og mor ønskede at
have deres barn med ved Herrens bord.
Gustav Anker-Møller var et herligt menneske at have
som nabo; til tider kunne han være meget munter, og
han kunne more sig med at smådrille dem, han godt
kunne lide. Mest taknemlig er man for hans stilfærdige
vidnesbyrd med sin tale og med, hvad han var.
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Det sidste han foretog i frimenighedskirken i Klim
var en barnedåb. Der lød gerne ordene: I fællesskab og
under fælles ansvar. - Det var dette, han kaldte på, ikke
mindst i forholdet til vore børn. - »I vor tid«, sagde
han, »er børnene den Lasarus, der ligger uden for vor
dør og venter på hjælp!« H an døde den 24. november
1956.
Frimenighedens første formand var friskolelærer Niels
Gertsen, der i ca. 40 år var forsanger i kirken. Af andre
formænd kan nævnes Jørgen Grishauge, Kr. Thorhauge,
Lars Vestergård, Lars Kjær og Chr. A. Bech. Den nuvæ
rende formand er Chr. Grishauge, Klim Odde.
I juni 1957 indsattes Henning Larsen som frimenighe
dens præst.

AGGER SO G N
Meddelelser til sognets historie
Af H. STØVRING-NIELSEN

GGER er Thylands mærkeligste sogn. D et mærkelige
ligger i den forvandling, det bestandig har været
undergivet - fra et udstrakt område med mange gode
gårde til en halv snes flækker med fiskerhuse og sidst til
en enkelt bymæssig boplads.
Hvis vi vil forsøge at forstå sognets mærkelige skæbne,
nødes vi til at se nærmere på de naturforhold, der har
været afgørende herfor, og vi skal da give en kort frem
stilling af disse.

A

Det tabte land
Da isen efter den sidste istid for omkr. 50000 år siden
smeltede bort fra Thy, var største delen af Vesterhavsområdet tørt land, hvorigennem Elbens mægtige vand
strøm pløjede en dyb rende, som endnu er kendelig på
havets bund, indtil den udmundede i Skagerak omkr. 100
km vest for Thy.
Det landområde, der ud for Sydthy altså nåede ca. 100
km længere mod vest end den nuværende kystlinie, lå
i mange tusind år hen som et tundralandskab med en lav
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og fattig plantevækst ligesom nutidens Sibirien. Lad os
kalde det Vesterhavslandet. H vordan dette land, der nu
ligger på havbunden, ellers har set ud, kan vi ikke vide
noget om, da havet har udslettet alle dets træk. Dets
overflade har sikkert været af de samme bestanddele som
i det øvrige Sydthy, 1er, sand, grus og sten, som isen har
ført med fra Vendsyssel og N ordthy. Det har i hvert fald
haft søer, hvori der dannedes tørvemoser. Efterhånden
som isranden trak sig længere og længere tilbage over
Norge, Sverige og Finland, mildnedes klimaet, og omkr.
10000 år før Kristi fødsel voksede der fyrretræer i Vesterhavslandet. Endnu i vore dage kan man i Vesterhavet
ud for Agger på omkr. 50 m vand fiske tørv og fyrre
stubbe op fra moserne på havbunden.
Fra den tid, da isen smeltede over Thy, og til henimod
vor tid er havets overflade steget over 50 m. Samtidig
har der fundet en landhævning sted i de egne, der var
befriet for isens tyngde. I området ved Sydthy var hav
stigningen i det lange løb betydelig større end landhæv
ningen, hvorfor Vesterhavslandet dels sattes under vand
og dels nedbrødes af brændingen. Havstigningen foregik
i perioder, mellem hvilke kystlinien til tider lå fast. Vi
har hjemlige sagn om store havstigninger, både fra den
bibelske syndflods tid, omkr. 3500 år før Kristi fødsel
(sagnet om »Atlantis«) og fra tiden omkr. Kristi fødsel
(»Den kimbriske vandflod«).
Sandflugten satter ind
Ved brændingens nedbrydende virksomhed ophobedes
ud for den vigende kyst store mængder af sand, der var
bundet i havet, så længe havstigningen havde overtaget,
og så længe der endnu var stejle skrænter mod havet.
I tiden 1000-1500 år efter Kristi fødsel var den store

406

H. Støvring-Nielsen:

havstigning ved at være afsluttet, og landhævningen fik
overtaget. Siden den tid har Sydthy løftet sig et par me
ter i forhold til havoverfladen. Ved denne landhævning
blottedes den flade landfod. Der dannedes en strandbred,
på hvilken sandet kunne skylles op, tørres og af vesten
vinden føres ind over landet. Det er værd at lægge
mærke til, at den store sandflugt foregik i 15-1600-årene,
og at det samme var tilfældet andre steder i landet, f. eks.
i Nordsjælland. Det er nu en almindelig antagelse, at
sandflugten skyldes rent geologiske forhold og ikke som tidligere antaget - rydningen af skovene.
Den ældste beretning om sandflugt i Agger har vi i
præsten Bertel Pedersens indberetning fra 1555 x) med
den noget svævende bemærkning, at sognet er »platt
forderuet mett sand«. H an kan dog så 2 td. byg og avle
6 læs enghø i tredjedelen af en gård, som lensmanden har
overladt ham.
Der var engang Under det hårde pres af de to mægtige allierede, havet
og sandflugten, er bebyggelsen i Agger i tidens løb rykket
så langt mod øst, at det nuværende Agger må betragtes
som en afbygger af det gamle Agger sogn, hvis østgrænse
var der, hvor brændingen nu går. Vestgrænsen lå ikke
fast. Den flyttedes af havet omkr. 1A km mod øst i hvert
århundrede. Fjorden søgte at bøde derpå ved at lægge til
på østsiden mod Krik Vig, der stadig indsnævredes, men
havet var stærkest, og på sin vandring mod øst blev
landet stadig smallere. Mod nord grænsede sognet som
nu til Lodbjerg, og et par mil længere mod syd satte
»Pælediget« skel mellem Thysyssel og Harsyssel (Thisted
og Ringkøbing amter) og mellem Agger og Harboøre
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sogne. Pælediget, der gik i havet omkr. 1870, lå der, hvor
man sønden om Røjens Odde først kunne se Hvidbjerg
Kirke, når man gik strandlangs mod syd. Man kan endnu
på landkortet finde den gamle grænse ved at trække den
angivne linie.
Nordligst i sognet lå Aggerbjerg, en aflang lerbanke
(blåler med sten, mest flint og kalk). Bjergets største
udstrækning, nord-syd, var ca. 1 km. Ved dets østlige fod
fandtes en køkkenmødding med skaller af østers, hjerteog blåmuslinger, knogler af pattedyr, bl. a. sæl, samt
flinteflæ kker2). H er har altså mennesker holdt til i sten
alderhavets tid omkr. 3000 år før Kristi fødsel. Bjerget
har muligvis på den tid raget op over vandet som en
holm og således været et godt tilflugtssted.
Omkr. 2-3 km sydøst for Aggerbjerg fandtes Nabebjerg, og i nærheden af Thyborøn lå endnu et bjerg, kal
det Gråbjerg. Begge disse sidste har sikkert bestået af de
samme materialer som Aggerbjerg, men en nærmere
beskrivelse af dem findes ikke. Ved boringer i forrige
århundrede fandtes i nærheden af Thyborøn et tyndere
lerlag under flyvesandet (måske en sidste rest af Gråbjergs østre fod), mens der både nord og syd herfor kun
fandtes sand og grus indtil 5 meters dybde 3).
Den del af sognet, der lå syd for Aggerbjerg, hed
Thyør (svarende til Harboør). I lensregnskaberne nævnes
flere gange søndre Thyør, men aldrig nørre Thyør. Jeg
vil antage, at søndre Thyør har været betegnelse for den
del, der lå syd for Gråbjerg. I Vestervig Klosters regn
skaber over told og vrag deles klostrets strand i: stran
den for Thyør, for Agger, for Lodbjerg og for Nørhå.
Fiskere »af Vesterlandene«, der solgte hvillinger og flyn
dere på pinsemarkedet i Aalborg, angives i Aalborghus’
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lensregnskaber for 1606-07 som boende henholdsvis på
Agger, på Thyør og på Harboør. Det er Thyør, der ved
indsnævring og flytning mod øst bliver til Aggertangen.
Af stor værdi for sognet var engene, en slags marsk
dannelse ud mod fjorden med gode græsarealer.
I nogle af Vestervig Klosters middelalderlige breve
kan man se, hvordan man fra klostrets side allerede i
13-1400 årene har været i fuld gang med at samle Agger
sogns gods ved gaver, køb og mageskifter 4) og at befæste
klostrets ret til det indvundne 5). Omtrent hele sognet var
klostrets ejendom, da dette ved reformationen 1534 over
gik til kronen. Og aggerboerne fulgte klostret, først som
kronens tjenere til 1661, da gård og gods blev solgt, og
derefter som private godsejeres tjenere, indtil de i året
1800 købte sig fri.
Vi ved så at sige intet om Agger sogns velmagtsdage.
Præsten Christen Schytte til Vestervig og Agger skriver
i sin indberetning 1690, at annexet var det bedste til
præstens bord, da det var ved magt. Velmagtsdagene må
1 alle tilfælde ligge henimod et par hundrede år længere
tilbage i tiden. Agger sogn var dog endnu i 1500-årene
et godt aktiv for klostret. Dets landgilde, omregnet i
hartkorn, viser, at det i ydelse lå på højde med Nørhå
sogn. Og klostret havde aggerboerne som en billig
arbejdskraft nær ved hånden. Agerbruget var omkr. 1550
næsten sat ud af spillet, og landgildekornet ombyttedes
med hvillinger6). I stedet for en tønde byg, hvis land
gildetakst var 2 mark, skulle der svares 200 hvillinger,
der ligeledes var takseret til 2 mark. Af et gadehus skulle
der ydes 200 hvillinger årlig. Gårdene svarede efter
størrelse fra 300 til 1000 hvillinger. 5 gårde ydede smør,
2 gav gæsteri, og 24 gårde skulle hver give et skovsvin 7).
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Den ældste af de jordebøger fra Vestervig Kloster, der
er i behold, er fra 1612. Deri er Agger sogn opført med
33 gårde og 51 huse, således fordelt:
Øster Agger ......................
Vester Agger ..................
Sønder Aalum ..................
Nørre Aalum ..................
Nabe ..................................
Bollum ............................
Toft ..................................
Thyborøn ........................
Graabjerg ..........................
Thyør ................................

8 gårde
10 6 1
1 1

29 huse
1 0 8 2 4 -

0 1 -

1 0 -

3
2

1 5 -

-

I tilslutning hertil anføres i regnskabet, at »eftersom
salig Albert Friis, 8) mens han havde klostret, havde med
synsvidner gjort besked for i renteriet efter jordebogens
indhold«, var 5 af gårdene fuldstændig øde og fordærvet,
så hele landgilden måtte afskrives, og af 5 andre var om
kring halvparten øde. Endnu tilføjes, at 15 af husene
havde været øde og forladte »siden sidste Pestelentze« 9).
I jordebogen er dog ikke hele Agger sogn indbefattet,
idet næsten alle ejendommene i Toft by og et par huse
ved Thyborøn tilhørte private godsejere. Og i Øster
Agger var der yderligere 4 gadehuse, som fra gammel
tid var fri for landgilde, fordi beboerne spandt garn til
klostrets fiskeri.
H er kan der være anledning til at nævne, at man ikke
får de rigtige oplysninger om ejendommenes tilstand ved
at læse jordebøgerne. Det var jo i klostrets interesse, at
de øde ejendomme igen skulle »blive ved magt«. Enhver
afskrivning eller nedsættelse af landgilden blev derfor
betragtet som midlertidig. Mens klostret var kronens
ejendom, måtte ingen forandring i jordebogen ske uden
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efter kgl. befaling. De ovennævnte 5 øde gårde optræder
da også i jordebøgerne indtil 1650 med navne på de
mænd, der havde beboet dem før 1595.
Til belysning af den vigtige kendsgerning, at man
1 jordebøgerne opførte gods, som forlængst var øde, med
angivelse af den landgilde, ejeren oprindelig havde krav
på, og med navnene på de fæstere, der senest havde
beboet godset, er følgende eksempler velegnede.
1595: »Kvitteres af en gård i Hassing herred, Agger
sogn, kaldet Nabe, som Peder Jensen og Poul Lasen har
iboet, og nu er slet øde af sandflugt, har skyldt en halv
tønde smør og et skovsvin«. I alle jordebøgerne fra 1612
til 1650 er gården opført med samme landgilde og sam
me fæstere.
Jordebogen 1652-53: »Nabegård har skyldt af gammel
tid en halv tønde smør og et skovsvin; alt dette afkortes.
Gården har i rum tid været øde og landgilden årlig ført
til afkortning. Derefter er udi velb. Peder Munks tid
samme gårds ejendom igen sat for landgilde og skylder
nu: Sti Madsen, Chr. Madsen og Anders Villadsen på
Nabe, Poul Josepsen og Peder Iversen i Øster Agger
deraf årlig 700 hvillinger«. Der er opstået et hussam
fund på gårdstedet.
1595: »Kvitteres af Røn, som også er slet øde, skyldte
1000 hvillinger, 4 td. byg, 1 skovsvin, en halv daler, 10
skilling, 2 album«. I jordebøgerne opføres gården fra
1612 til 1653 med landgilden og fæsterne Villads Jep
sen, Giøred Pedersdatter og Poul Pedersen.
1595: »Kvitteres af en gård på Thyør, Villads Jensen
har iboet, 7 og en halv snes hvillinger«, ligeledes til 1650.
1595: »Kvitteres af en gård på Graabjerg, Josep Chri
stensen har iboet, 650 hvillinger og et skovsvin«. De
2 andre gårde på Graabjerg, beboet af Christen Jensen
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og Mads Christensen, var øde fra omkr. 1620, Christen
Poulsens hus fra 1650. Mændenes navne og landgilde er
opført i jordebøgerne til 1650. Afkortningslisten for dette
år meddeler:
»Graabierig, Christen Jensen, Christen Poulsen, Mads
Christensen og Josep Christensen, det ejendom, de påboede, har i lang tid været øde, og hvad landgilde de har
givet, føres derfor til afkortning, som er 1300 og 2 snese
hvillinger og et skovsvin«. I jordebogen 1660-61 nævnes
Graabjerg ikke.
1595: »Kvitteres af en gård, Las Christensen senest har
iboet, som er aldeles øde, 500 hvillinger og et skovsvin«.
Gården, der lå i Sønder Aalum, forsvinder først i jorde
bogen for 1660-61.
Landgilden af det her nævnte gods, der var øde alle
rede 1595, såvel som af det, der senere blev øde, regnedes
hvert år med i »jordebogens summarum«. H erfra gik
»afkortningens summarum«, hvorefter man fik den land
gilde, der virkelig indkom.
Hvorledes en gård kunne »blive borte« i sandet, viser
en bemærkning i afkortningslisten for 1650-51:
»En gård efter jordebogen, som ikke navngives, hvo
derpå skulle bo, eller vides, hvis været haver, har skyldt
og afkortes, formedelst den er øde, 500 hvillinger og 1
vorde (10 stk.) torsk«. - Gården lå i Øster Agger og
havde sidst været beboet af Gravers Nielsen, der druk
nede i 1624.
Et særligt tillæg til jordebogen er »Forbedringslisten«.
N år en ny lensmand ved kongebrev fik lenet overdraget,
blev det ham bl. a. pålagt at forbedre lenet. Enhver lens
mand har da også sin forbedringsliste. For Vestervig lens
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vedkommende bestod forbedringen hovedsagelig i op
førelse af huse i Agger sogn. Den, der ville opføre et hus,
søgte - og fik altid - lensmandens tilladelse dertil. H an
måtte så betale indfæste (stedsmål), sædvanligvis en tønde
saltede kuller (halvanden daler) og årlig svare 200 hvil
linger i landgilde. Lensmandens liste over forbedring
i Agger voksede og blev lang, men lige så lang blev
listen over øde og forladte huse. De samme huse optræ
der ofte både på lensmandens liste over forbedring og på
hans liste over øde gods. En del af husene var jordhytter,
der kun stod ganske få år. I tiden 1600-1660 opførtes
der henimod 100 gadehuse i Agger. I samme tidsrum
blev omkring 60 huse øde. I 1660 er husenes antal op
gjort til 98.
Efterhånden som gårdene i Agger forfaldt, og deres
jorder ødelagdes af sandflugt, omdannedes gårdene til
huskomplekser. H vor før en enkelt familie besad en gård,
dannedes der et lille sluttet samfund på 3 eller 4, ja op til
8 familier, der dels boede i rester af den øde gårds byg
ninger, dels i opklinede huse på stedet. Det er da også
betegnende for dette forhold, at gårdene senere, således
f. eks. i skødet af 8. marts 1661 til Jochum Irgens, kaldes
»steder«. Gårdenes navne holder sig i brug længe efter,
at gårdene er ophørt med at eksistere som gårde. At en
mand i 1600-årene angives at bo i Aalumgård, betyder
altså blot, at han bor i et af husene på stedet. Også går
denes landgilde opretholdes længe efter, at de er blevet
hussamfund, og et samfunds medlemmer må da i for
ening svare landgilden. »Den bedste mand« på stedet
kaldes »gårdmanden«. Det er praktisk for ridefogden at
have en bestemt mand at henvende sig til.
Selv om overgangen fra landbrug til fiskeri forløb
gradvis og strakte sig over et langt tidsrum, var året
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1614 i særlig grad skelsættende. Den 6. november dette
år fik Mogens Kaas til Støvringgård, der da var lens
mand på Ørum, og Christen Høg til Todbøl brev om, at
»da kongen har bragt i erfaring, at nogle af kronens
gårde i Agger sogn i Vestervig len ere bievne meget for
dærvede af sand, så der ikke af dem kan svares den
årlige landgilde, som hidtil er svaret, skulle de i forening
med lensmanden undersøge disse gårdes lejlighed, ud
nævne nogle uvildige dannemænd, der i forening med
dem kunne sætte gårdene for en rimelig landgilde, og
give deres ansættelse beskreven, så Knud Gyldenstjerne,
embedsmand i Vestervig Kloster, kan indlevere den i
rentekammeret sammen med sit regnskab, og jordebogen
siden kan blive forandret i overensstemmelse der
med« 10).
Resultatet heraf forelå den 9. december samme år i et
tingsvidne af Hassing herreds ting, hvori synsmændene
Mads Fink i Gisselbæk, Oluf Jensen i Hassing, Jens Ber
telsen i Gundgård, Las Jensen i Abildgård, Terkel Persen
i Dalgård og Christen Munk i Bedsted erklærede, at de
samme dag »sammen med de gode mænd« havde været
på åstederne, hvor de erfarede, at noget af godset var
»ganske fordærvet af sand«. De satte da gårdene for den
årlige landgilde, de kunne tåle, om bønderne skulle blive
ved magt. Forandringen i landgilden bestod i, at smørret
og svinene blev slettet og erstattet med hvillinger.
Forretningen omfattede den del af sognet, der blev
regnet med til Hassing herred (Øster Agger regnedes
til Vestervig Birk), nemlig 10 gårde i Vester Agger, 5 i
Sønder Aalum, 1 i Nørre Aalum. A f disse 16 gårde var
der kun 2, nemlig Aggergård og Aalumgård, der sattes
for noget bygskyld, som kort tid efter reduceredes stærkt.
Man lægger mærke til, at der i denne del af sognet nu
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kun var 16 gårde igen, mens der i de gamle jordebøger
var opført 25. De 9 forsvundne gårde var: 1 i sønder
Aalum, Nabegård, 1 i Bollum, Røngård, 3 på Graabjerg
og 2 på Thyør. - Den her omtalte forandring i landgil
den, der var påbudt af kongen, var endelig og indførtes
1 jordebogen. I Øster Agger var gårdene ved birketinget
blevet fritaget for at svare svin, og da resten af land
gilden her var hvillinger, var der ikke noget at holde
syn over.
Følgende 2 citater er fra »Designationer på gårde og
boel«, 1657.
»Agger sogn, annexet til Vestervig, er en ringe fisker
leje, og bor deri arme folk og haver ingen kornsæd eller
avling, hvilke fornævnte folk er ganske udpløndrede og
mange ihjelslaget, som haver sig efterladt mange fader
løse børn, hvilke i største elendighed lever tilbage, så
sognet næsten er øde, så de fattige folk kun en ganske
ringe skat kan afstedkomme og i det højeste skatte for
2 gårde.«
Niels Knudsen.
»Udi Agger sogn, som er annex til Vestervig og fisker
leje med hel arme folk foruden nogen avling, boende
i arme jordhytter, findes 132 gadebyggere, allesammen
Lronens tjenere til Vestervig Kloster, undtagen 13 gadehusmænd på Toft og 2 gadehusmænd på Røn, som alle
kender Valdemar Løcke for deres husbond, item 2 gade
husmænd i Vesteragger, som er fru Sofie, hr. Jørgen
Lunges tjenere til Birkelse.«
Vestervig Præstegård, 19. marts 1657.
Niels Skytte.

Efter mandtal på hovedskat 1660, der er bevaret for
Vestervig birk, men desværre for den øvrige del af Thy
er gået tabt, fandtes der i dette år i Agger sogn 674 per-
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soner, i Vestervig sogn 602. N år dette sammenholdes
med jordebogen fra samme år, får vi følgende oversigt
over Agger sogn i 1660:
Gårdsteder

Gadehuse

Familier

Beboere

0 . Agger ..........
V. Agger ............
Sdr. Aalum . . . .
Nr. Aalum . . . .
Nabe ..................
Bollum ................
Toft ....................
Thyborøn ..........

8
10
5
1
1
1
1

43
6
2
12
1
10
15
9

57
27
17
19
6
13
15
17

245
97
72
73
16
49
74
48

tilsammen

27

98

171

674

..........

Ved den ovenfor nævnte synsforretning af 1614 var
der praktisk talt sat punktum for agerbruget i Agger
sogn. H vad der efter den tid blev drevet af landeri, ind
skrænkede sig næsten udelukkende til græsning af nogle
få køer og får, dels i klitterne, dels på nogle små stykker
eng ud mod fjorden, som beboerne lejede af klostret. I
kop- og kvægskat-mandtal for 1684 opgives husdyrhol
det i hele sognet til 17 køer og 8 får.
N år nogle forfattere ud fra angivelser af hartkornet
har draget den slutning, at der endnu efter 1650 var ret
betydelig kornavl i Agger, beror dette på en fejltagelse.
I matrikelen af 1664 er sognet ansat således: hartkorn
93 td. 1 skp., sæd 2 td. byg, høavl 12 læs. H artkornet er
her fremkommet ved en omregning af landgilden, der
næsten kun består af hvillinger. Der tilføjes: »Tiende af
Agger sogn fordres ikke, eftersom det så godt som aldeles
er uden kornsæd og avl, og de må have deres føde og
ophold af fiskeri på havet«. I matrikelen af 1688 ansatte
man derimod hartkornet efter jordværdien. I Agger sogn
fandt man 24 små agre (9 i Sdr. Aalum og 15 i Øster
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Agger), som blev opmålt, men da de alle var dækket af
et så tykt lag sand, at det var håbløst at tilså dem, blev
sognet ikke sat for noget hartkorn. Matrikelen fik denne
påtegning: »Udi Agger sogn er aldeles ingen agerjord
eller sædeland, ej heller eng eller græsning, som kan
importere at anslås for noget, såsom sognet aldeles er
ødelagt af sand; og lever bønderne alene af deres fiskeri,
som de bruger på havet. Og er samme fiskeri således
anslaget, at der af hver båd årlig skal gives til kgl.
majestæts amtstue 3 rigsdaler. Og som der gemenligen 6
personer ud i hver båd er lodtagen, bør de årligen for
amtmanden angive, hvor mange både de samme år til
fiskeriet agter at udrede. Fornævnte fiskeri består af
ungef ehr 22 både.«
Sognepræsten Christen aSchytte indberetter 1690:
»Agger er et fiskerleje, som tilforn har sået og avlet og
deraf tiendet både til kongen, kirken og præsten, men
som formedelst sandflugt og vands opstemmelse er så
forødt, at til det hele sogn nu ikke sås eller avles en
håndfuld.«
Agger sogns bopladser
Graabjerg (1612: Graabierre) lå i nærheden af Thybo
røn. H er var i 1500-årene 3 gårde og et hus. Den største
gård, hvis landgilde var 500 hvillinger og 150 af et
stykke eng, var øde før 1595. De andre gårde, hvoraf
den ene gav 250 hvillinger, den anden 300 samt 10 snese
af en ågang, var øde 1620. Da de tre gårde i forening
skulle give et svin, har de måske tidligere udgjort en
større gård. Det nævnte hus stod til 1650, da dets sidste
beboer, Christen Poulsens hustru, opgav det og flyttede
til Thyborøn.
Thyborøn (1612: Røen). Bebyggelsen omfattede i
7
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1500-årene kun en enkelt gård, Agger sogns største, hvis
landgilde var 1000 hvillinger, 4 td. byg, 1 skovsvin,
3 mark 5 skilling, 1 album gæsteri. Gården, hvori der
havde boet 3 fæstere, var øde 1595. I lensmand Peder
Munks tid bortfæstedes »en anpart af Røn« til 3 mænd
for 300 hvillinger årlig. På denne anpart boede der
1620 7 familier. 1650 var det øde gårdsted for 600 hvil
linger bortfæstet til Jens Christensen Fyrdreng og 2 andre
mænd. Derforuden var der på den tid 9 gadehuse på stestedet. Markbogen 1683 nævner 14 husbeboere, mand
tallet 1677 anfører 4 køer. Efter Vestervig Klosters jordebog for 1800 var der dette år 31 fæstehusmænd på
Thyborøn. Stedet led meget under stormfloden i februar
1825 (se årbog 1926, side 159). Thyborøn, der fra 1862
ved kanalen har været skilt fra den øvrige del af sognet,
blev 1. april 1954 som et selvstændigt sogn og en selv
stændig kommune lagt under Ringkøbing amt.
Toft (1612: Tofft). I et brev af 3. april 1373 n ) måtte
adelsmanden Mogens Maltesen Juul forpligte sig til at
genopbygge Ørum Slot, som han havde stormet og ned
brudt, samt at aflevere, hvad han havde røvet af penge,
heste og materiel fra Johan Jonsøn af Toft. Historikeren
Vilhelm la Cour vil mene, at der her er tale om Toft i
Agger sogn, der da skulle have været en større gård 12).
Dette lader sig næppe bevise, men vist er det, at boplad
sen Toft til omkr. 1660 var i private adelsmænds eje og
derfor unddrager sig en nærmere kontrol. I markbogen
1683 er der opført 12 bosiddende mænd på Toft. I rets
sagen mod Peder Nielsen Mollerup gav et vidne 1723
følgende oplysninger om Toft: »For 60 år siden var
der en mand i Toft ved navn Poul Toft. H an havde
engene i leje fra Toft til skellet mellem Agger og H arboør og gav 40 sietdaler i leje om året og havde rigtig
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meget græs. Men ejendommen til Toft, som lå norden
derfor og en del sønden for såvel som byen er overskyllet
af havet, sand og sten tilsammen, og Toft by er blevet
henflyttet for over 20 år siden mere i sønder, end som
den stod tilforn, men al græsningen til Toft er ikke ødt
uden på den nordre side, thi på den søndre side er ikke
noget borte«. Såvel i 1800 som i 1818 opgives der 4
familier på Toft. Efter stormfloden den 3. og 4. februar
1825 blev Toft opgivet, og de 4 »fattige fiskerfamilier«
flyttede til Lyngs (se årbog 1926, side 163).
Bollum (1612: Bolmb) havde en gård på 400 hvillinger
og 200 af et stykke eng samt 4 huse. Gården var øde fra
1620. I skødet af 1661 til Jochum Irgens nævnes 10
»steder« i Bollum, men efter jordebøgerne er det huse
»med noget ringe jord til«. Beboerne lejede af klostret
flere stykker eng »norden for Bolm ud mod fjorden«
samt noget »ugrødsjord«. Markbogen 1683 opgiver 8 bo
siddende mænd. Ifølge »Danske Atlas« forsvandt Bollum
i 1700-årenes første halvdel.
Nabe (1612: Nabbe og Nab). Nabegård, der var øde
før 1595, var den eneste gård i Agger sogn, hvis land
gilde, 8 lispund smør og et svin, ikke var blevet omsat
til hvillinger. Det må enten skyldes, at den var en ud
præget græsningsgård, hvad dens landgilde tyder på,
eller at den allerede var øde, da de andre gårdes land
gilde ændredes til hvillinger. 3 mænd fæstede i Peder
Munks tid resterne af gården for 300 hvillinger årlig.
1683 boede der 5 familier på Nabe. Af husdyr var der
kun en ko. De sidste beboere skal have forladt stedet
i 1775. (Se endvidere om Nabe i årbogen for 1957).
Thy ør (1436: sønnder Tyøer, 1452: Tyeøer, 1453:
Thyøer,, 1612: Thyør), måske sognets ældste stednavn,
var navnet på den del af sognet, der lå syd for Agger-
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bjerg og nok allerede i 1400-årene havde form af en
tange. De 2 små gårde og 4 huse, der angives som lig
gende på Thyør, var de ringeste i sognet, en slags ud
flyttere nærmest havet eller en sidste rest af noget, havet
havde taget. Af husene svaredes kun halvt så meget som
af andre gadehuse. I senere jordebøger opføres de under
Bollum. Den ene gård gav 150 hvillinger og var øde før
1595. På den anden gård, der gav 400 hvillinger, og som
lå på Sønder Thyør, boede 1612 Niels Christensen
Strander (strandfoged). Han forlod gården i 1626 og
byggede et hus i Øster Agger. Pladsen, hvor gården
havde ligget, og hvor der senere opførtes et par huse,
regnedes da til Thyborøn. N avnet Thyør gik af brug
i første halvdel af 1600-årene.
Aalum (1612: Orlum). I de ældste jordebøger skelnes
ikke mellem Nørre og Sønder Aalum. N avnet Vester
Agger synes også jævnlig brugt som tillige omfattende
Aalumbyerne. Bopladserne i denne del af sognet lå
hinanden så nær, at de vanskeligt lod sig helt nøje ad
skille. Et par af Vester Aggers gårde er i den ældste
jordebog opført under Aalum, men i de følgende jorde
bøger og fortegnelser sættes de på plads, og adskillelsen
mellem byerne bliver snart helt tydelig.
Aalumgård var 1612 beboet af 3 fæstere. Landgilden,
8 lispund smør og 250 hvillinger, ændredes 1614 til 500
hvillinger og 1 tønde byg. Antallet af beboere på gård
stedet voksede stærkt og omfattede 8 familier i 1660.
De skulle tilsammen svare stedets landgilde og boede på
den måde langt billigere end andre husfolk. De andre
gårde gav fra 400 til 700 hvillinger og derforuden et
svin, som jo udgik af landgilden i 1614. Markbogen
1683 angiver 21 husmænd i Nørre Aalum og 10 i Sønder
Aalum. Det nævnes, at flere af beboerne i begge byer
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havde m åttet flytte deres huse bort fra havet. I skatte
mandtallet for 1684 anføres 3 køer og 3 får i Sønder
Aalum, men ingen husdyr i Nørre Aalum. 1800 og 1818
boede der 19 familier i Sønder Aalum og 5 i Nørre
Aalum 13). Beboerne flyttede efterhånden, for det meste
til Øster Agger, og kort efter næste århundredskifte var
Aalumbyernes dage talte.
Et af vidnerne i den nævnte retssag fra 1723 fortæller,
at Peder Nielsen Mollerup, da han havde fået klostret,
bortlejede engene fra ejendommene i den vestlige del af
sognet til beboerne i Øster Agger - og omvendt - hvilket
jo var en god og veludtænkt forretning.
Vester Agger lå, ligesom Sdr. Aalum, delvis på Agger
bjerg, på hvis sydlige del kirken og skolen også lå, indtil
de, henholdsvis 1838 og 1882 flyttedes til Øster Agger.
Et par af gårdene kendetegnedes ved deres beliggenhed
»ved kirken« og »ved vejlen«. Den sidste, der ligesom
Aalumgård svarede 8 lispund smør foruden 200 hvillin
ger, kaldtes også Vestergård. De andre gårdes landgilde
var 4-700 hvillinger og et svin. Aggergård var (næst
efter den øde Røngård) den største i sognet med en land
gilde på 8 td. byg, 1 lispund smør, 4 td. havre og et svin.
I 1614 slettedes landgilden med undtagelse af de 8 td.
byg. Gården undgik ikke at dele skæbne med de andre
i sognet. Den 17. april 1626 kundgjorde 12 synsmænd på
Vestervig birketing, at de 8 dage før var til syn hos Ole
Lauritsen og Jens Jensen i Aggergård. »Da så de først
deres huse og gårdsted, der var fulde af sand, så sandet
lå højt op på taget, og de med stor møje må krybe ind
ad dørene på deres huse, og deres kålgård er også slet øde
af sand. Dernæst så de deres agerjord. Da er det for
dærvet og øde af sand undtagen en tønde bygsæde. Så
så de deres eng ved søen, hvor vandet slog af søen og
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overskyllede den«. Landgilden nedsattes herefter til 2 td.
byg. Også for mændene i Aggergård var fiskeriet hoved
erhverv. Den 28. september 1627 kvitterede Oluf Lau
ritsen for 91/2 rigsdaler, for hvilke han havde leveret »til
prinsens behov« 14)
550 tørre flynder, pr. hundrede 32 skilling
IV2 fjerding makrel, IV2 daler
V2 td. kuller, 1 daler 16 skilling
3 fjerdinger nysaltet sild, 4V2 daler
V2 vorde tørre torsk, V2 daler.
Markbogen 1683 opgiver bebyggelsen i Vester Agger
til 8 »steder« og 14 gadehuse. Efter mandtallet 1684 skal
kun 3 familier have haft hver en ko. De to førnævnte
kilder fra 1880 og 1818 opgiver samstemmende befolk
ningen i Vester Agger til 18 fam ilier13).
Længst ude mod havet skal endnu et eller to af Vester
Aggers huse være i behold.
Øster Agger regnedes med til Vestervig Klosters birk,
undertiden også til Vestervig sogn, og havde herved en
særstilling til forskel fra Agger sogns øvrige del, der hørte
til Hassing herred 15). I skattemandtallene blev mændene
i Øster Agger lagt i læg med Vestervig sogns bønder. Fra
1500-tiden havde beboerne i Øster Agger lejet en holm
i fjorden, kaldet »Mortensholm«, for 12 daler årlig.
Pengene tilfaldt lensmanden. Desuden lejede de nogle
stykker jord ved byen, bl. a. Rishove og Dydshove
(1683: Dys Høy). Ifølge markbogen lå der syd for Øster
Agger et stykke eng, som beboerne i Oxenbøl og Taabel
brugte til græsning. Tre af gårdene i Øster Agger gav
i landgilde 600 hvillinger hver, de andre 5 gav hver 500.
I tiden 1600-1650 blev de sidste rester af Øster Aggers
markjord fuldstændig øde.

Agger sogn

423

Fra 1625 findes 2 tingvidner om forholdene i Øster
A gger16). Det første er af 17. januar. Det andet er af
18. juli, da det bevidnedes, at »disse efterskrevne mænd
og enker af Øster Agger, som er:
Christen Lasens hustru
Jens Terkildsen
Mads Villadsen
Christen Madsen
Søren Josepsen
Jens Sørensens hustru
Michel Villadsens hustru
Gravers Nielsens hustru
Villads Madsen

Niels Persens hustru
Jøs Ousen
Søren Christensen
Christen Winther
Per Josepsens hustru
Jens Josepsens hustru
Per Sonesens hustru
Per Flyv
Niels Jensen

er så ganske forarmet formedelst den store skade af sand
flugten, som nu på en kort tid har taget overhånd og
fordærvet deres marker og gårdsteder, desligest en part
af mændene er druknet, og deres fattige hustruer sidder
igen med deres mange små hjælpeløse børn, tilmed går
fiskeriet ganske ringe til, så de fattige folk formedelst
slig årsag er så forarmede, at de ikke kan formå at ud
give kgl. majestæts skat dette år«. I et bilag meddeler
skriveren Knud Nielsen fortegnelse over de druknedes
»fattige efterladendes hustruer«, nemlig de samme, som
nævnes i tingsvidnet. I listen over stedsmål fra 1624
navngives 7 mænd, der »fæstede enhver et gadehus udi
Agger sogn, som mændene ere på havet bleven og om
kommen.«
Den 30. juni 1651 vidnede 24 mænd på birketinget,
at »så længe de kan mindes, har ingen tiende af Øster
Agger været udgivet, formedelst samme sted aldeles intet
enten sås eller avles«. I matrikelen af 1664, hvor Agger
sogn er sat for 93 td. hartkorn, er Øster Agger ikke ind
befattet. Markbogen 1683 meddeler, at hvis nogen i
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Øster Agger brød en af de tilsandede agre op og tilsåede
den, da måtte den derefter hvile i 16 år eller mere. Senere
indløb der klager over, at aggerboerne ved at opbryde
agrene fik sandet til at fyge ind over Vestervig sogns
jorder. 1684 holdtes i Øster Agger 4 køer og 3 får.

Oversigt over folketallet i Agger sogn.
1660: 674 personer
1801: 388
do

1860: 507 personer
1901: 550
do

I 1950 havde Øster Agger 128 husstande med 433
personer. I den fraskilte Thyborøn by var der samme år
401 husstande med 1708 personer.

Efter kgl. bevilling af 9. april 1800 blev Vestervig
stamhus med gods og tiender udparcelleret og solgt.
Små parceller af Vestervig hovedgårdstakst købtes af
5 mænd fra Nørre Aalum, 19 fra Sønder Aalum, 18 fra
Vester Agger, 23 fra Øster Agger, 4 fra Toft og 31 fra
Thyborøn. Ialt 100 aggerboer købte hver en parcel. Det
må have været underligt for dem at stå som frie mænd
på deres egen jord.
De 100 små ejendomme udgjorde tilsammen knap
6 td. hartkorn. Men aggerboerne hægede om de små plet
ter, hegnede, gødede, såede og plantede. Og da jorden
i begyndelsen af det nye århundrede vurderedes til en ny
matrikel, blev Agger sogn sat for 20 td. 1 skp. 2 fjk 2V2
album hartkorn.
De lykkelige dage var dog snart talte. Stormfloderne
i januar 1818 og februar 1825 ødelagde i en håndeven
ding, hvad nænsomme hænder i årevis havde opbygget.
Efter det sidstnævnte år nedsattes hartkornet til 9 tønder
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og en kvart album, og efter havets overgang i 1862 til
2 tønder.

En af Vestervig Klosters ejere, major Hans Chr. Moldrup, udtalte engang, at aggerboerne var et særegent
folkefærd, der ikke duede til andet end fiskeri under de
særlige forhold ved Agger. Denne karakteristik var ret
rammende. De måtte blive særegne i deres isolerede til
værelse. Til- eller fraflytning forekom sjældent i Agger
i gammel tid.
Ellers er det gang på gang aggerboernes fattigdom, der
omtales. 1611 hedder det: »Meget af ejendommen og
avlingen, som de tilforn har haft, er nu aldeles ødelagt
af sand og vand, og fiskeriet er også næsten øde, så der
findes ikke andet end armod og fattigdom hos dem« 17).
Skriveren Knud Nielsen anfører i 1626, at gadehusfol
kene i Øster Agger, ialt 34 huse, er så forarmede, at de
ikke har så meget, som de kan nære dem med, uden hvad
godtfolk vil dem for Guds skyld meddele 18). De mange
munde måtte næsten udelukkende mættes med fisk, men
fiskeriet kunne også svigte. Sandflugtskommissionen af
1680 beretter: »Dette sogn består af en stor mængde
folk, som er her, når fiskeriet går til, men når fiskeriet
slår fejl, er de borte og går om og betler« 19). Hertil kan
endnu føjes en bemærkning fra forfatteren af markbogen
1683: »Jeg må med sandhed tilstå, at jeg i dette sogn
har fundet mange mennesker, såvel mænd som kvinder,
ganske nøgne og afklædte og ganske forkomne af sult.
N å fiskeriet slår fejl, ville døden være dem vis, om ikke
den Vestervigske øvrighed uddelte nødtørftige portioner
af levnedsmidler og klæder.«
Det var ellers ikke meget, folkene i Agger fik gratis.
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Ikke alene for et hussted gav de stedsmål og landgilde,
men ligeledes »af et stykke ugrødsjord«. Endog fiske
pladserne i havet måtte de leje af klostret: »Las Winter
i Øster Agger fæst en fiskemej i Vesterhavet for Agger,
liggende imellem Christen Christensens fiskemej på søn
der og Jens Skippers på nørside, gav V2 td. hvilling« 20).
H vert år indkrævedes der i Agger betydelige summer
til kongen og lensmanden i form af bøder. Den alminde
ligste lovovertrædelse var slagsmål. I de små overbefol
kede bopladser opstod der let gnubberier, der i regelen
afvikledes på stedet. I sådanne opgør deltog også kvin
derne, og det kunne udvikle sig til regulære slag mellem
et par familier. For et lille slagsmål var bøden en halv
tønde kuller, for større indtil 2 tønder. Jens Andersens
kone i Aalum måtte 1626 give 2 daler for at have ban
ket Jep Jensen sammesteds. Men da Søren Mikkelsen
i Vester Agger 1653 kløede Chr. Fisker, kostede det ham
10 daler, fordi det foregik juledag og altså tillige var
helligbrøde. Tit hævnede aggerboerne sig på barnagtig
måde ved at ødelægge modstandernes sager, såsom at
skære deres tørv i stykker eller skubbe deres våd ud i
fjorden. Større bøder idømtes for fiskeri med pulsvåd,
fiskeri på klostrets område, fiskeri på helligdage, opryk
ning af klittag og især for fjernelse af vrag ved stranden.
1617 idømtes aggerboerne en bøde på 90 rigsdaler, fordi
de ved en stranding »modvilligen lod dem befinde om
natten på stranden.«
Ud over de nævnte forseelser, for hvilke der hvert år
faldt en regn af bøder, forekom der af alvorligere krimi
nelle sager ikke flere i Agger end andre steder. I 1623
blev Dorte Jensdatter i Øster Agger brændt »for trolddomskonst.«
I 1624 indberettede lensmanden Claus Daa til kan-
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celliet, at nogle aggerboer havde stjålet vrag på stranden,
og at de var blevet dømt fra livet derfor. I et brev af 21.
april samme år befaledes det ham på kongens vegne »at
aftinge med disse bønder og straffe dem på deres gods
og formue. Dog skal strandfogden, der selv har stjålet,
hælet og dulgt med de andre, straks pågribes og sendes
velforvaret til Bremerholm, hvor han skal gå i jern« 21).
Strandfogden Jens Sonesen i Aalum, blev sendt til Bre
merholm, men allerede i begyndelsen af 1625 fik den nye
lensmand, Jørgen Grubbe, brev om, at »kgl. majestæt
havde samme sag med strandfogden afsonet, og efterdi
det versted, han i Aalum frakom, i hans fraværelse er
bortfæstet, så er hans majestæts befaling, at han et lige
så godt versted igen skal bekomme uden stedsmål«. Det
var jo en fin gestus af Kr. I V 21).
Aggerboerne følte ligefrem skræk ved tanken om at
komme bort fra hjemstavnen. Da der i 1635 skulle ud
skrives bådsmænd til flåden, akkorderede de med lens
manden om at slippe for udskrivning og i stedet derfor
give 32 rigsdaler. I lang tid derefter gav Agger sogn 32
rd. årlig i bådsmandsskat, mens Vestervig sogn kun gav
9 rd. Engang blev der alligevel udtaget bådsmænd i Ag
ger, men det faldt uheldigt ud: »Anno 1645 ved pinsetid
blev udskrevet af Agger sogn 8 karle til bådsmænd af
Vestervig Kloster, som straks blev heden skikket til
Medelfar til schierbodene, og 3 af forskrevne 8 karle
bleve druknet og omkommen, og de andre 5 kom hjem
igen ved Set. Michelsdags tid derefter« 22).
Det medførte ikke større forandringer i aggerboernes
livsvilkår, at de fra 1661 kom under private godsejere.
Fru Cornelia Bichers, som efter sin mands, Jochum
Irgens, død 1675 havde godset i 25 år, synes at have
været en mild hersker, der endog bragte personlige ofre
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for at lindre nøden blandt de fattige fiskere. Det samme
kan ikke siges om hendes efterfølger, Peder Nielsen Mol
lerup, i hvis tid aggerboen Niels Poulsens ulykkelige død
og den deraf følgende store retssag vakte opsigt viden
om 23).
Den thylandske forfatter, præsten Knud Aagaard, har
i året 1801 givet følgende skildring af livet i Agger: »Da
landjorden ingen næring skænker aggerboerne, må de
søge deres ophold alene ved fiskeriet, og det mest på
havet, hvortil de bor bekvemt. Til dette fiskeri har de 14
fiskerbåde, såkaldte havskibe, så store, at hver fører
6-10 mand. Deres meste fangst består i torsk og kuller.
I de 2 måneder om sommeren, da det er tilladt at fange
ål med pulsvåd i Limfjorden, er det fornemmeligen
aggerboerne, der benytter sig deraf, forflyttende deres
fiskeri derhen, idet de fordeler sig omkring Mors og Thy.
Puls vådet, som bruges dertil, er 28 favne langt og i det
dybeste 12 favne. Mens dette ålefiskeri varer, lever
aggerboerne hos bønderne deres bedste liv, da fisk ellers
hjemme er deres eneste føde. Aggerboer giver sig ikke af
med skibsfart eller handel således som havboerne i de
andre sogne, heller ikke lader de sig som disse hyre med
skibe andet steds fra. Kun med et par kåge, som de har
i fjorden, rejser de undertiden med tørfisk til Aalborg,
hvorfra de igen fører nogle af deres fornødenheder. De
holder sig afsondrede fra andre, så at ingen af dem ved
giftermål enten går uden for sognet eller fører fremmede
ind i sognet. De mangler brændsel og må købe deres tørv
uden for sognet, hvorfor de også brænder kokasser.
Noget klittag brænder de vel også. Ved strandinger gives
der dem undertiden både noget at fortjene samt en og
anden fordel. I vestligt stormvejr passer de altid på ved
stranden både nat og dag.«
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Noter
D. H. Wulff: Vendelbo Stifts Historie, side 62.
Geografisk Tidsskrift, bind 2, side 129.
Samme, bind 1, side 12.
1361 udstedte Marine Albritzdatter et gavebrev på gods i Øster
Agger til klostret.
1436 gav Las Ibsen klostret skøde på en boel på Sønder Työer.
1452 gav Eskild Nielsen til Lyngholm klostret mageskiftebrev
på 2 gårde på Tyeöer.
1455 tilskødede Christen Munk til Koustrup klostret en gård
og halvparten af en boel i Agger sogn.
(Af register på Vestervig Klosters breve, Ældste danske arkiv
registraturer, bind 3, side 136).
Ved tingsvidne bekræftigedes det 1453, at klostrets gods i Ag
ger sogn og Thyöer var dets retmæssige ejendom (samme sted).
Hvilling, en lille fisk af torskefamilien, der har fået navn efter
sin lyse farve.
Benævnelsen »skovsvin« går igen fra gammel tid i jordebøger
og behøver derfor ikke at betyde, at der tidligere har været
skov på stedet.
Albert Friis var lensmand på Vestervig 1595-96. I hans tid
foretoges ved syn og tingsvidner betydelige nedsættelser i land
gilde over hele lenet. For Nørhå sogn er det værdifulde tings
vidne bevaret, fordi det i 1651 blev læst på Nørhå birketing.
Nedsættelserne er for hele lenet meddelt i en ekstrakt i Vester
vig Klosters jordebog 1613-14.
Omkring år 1600 gik en smitsom sygdom over egnen og bortrev
mange mennesker. I lensregnskaberne hentydes flere .gange til
denne pestelentze, der synes at have været på sit højeste i 1602.
Jyske Tegneiser 6, 117 b.
Repertorium, brev nr. 3001.
Vilh. la Cour og Hans Stiesdal: Danske Voldsteder, 1, side
207 E
1800 efter Vestervig Klosters jordebog. 1818 efter Vestervig
sognekalds »Liber Daticus«. I årbogen for 1926, hvor vurde
ringen af den forvoldte skade er gengivet, skal antallet af
»beboere« i Agger sogns byer opfattes som antallet af familier.
Se årbogen for 1924, side 38, om den udvalgte prins Kristians
ophold i Thy.
N år nogle har ment, at Agger sogn i gammel tid har udgjort
et eget birk, er dette sikkert ud fra »itt konning Christierns
breff, huorudinden hannd haffuer fuld macht giffuit sannd-
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16)
17)
18)
19)
20
21)
22)
23)
24)
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mendene vdi Westerwig birck och Aggers birck att suerge om
tiuff sagh. 1553.« Trods den uheldige form i registraturen me
nes der uden tvivl »Westerwig og Aggers birck«. Sager fra
Agger behandledes både før og efter 1553 på Vestervig birke
tingDet første af disse tingsvidner er gengivet i Wulff: Vendelbo
Stifts Historie, side 65. Begge findes som bilag til Vestervig
Klosters lens ekstraskattemandtal for 1625, litra A og B.
Vestervig Klosters lens ekstraskattemandtal 1611.
Tingsvidne af Vestervig birketing 20. november 1626.
Sandflugtskommissionens forretning, bilag til Dueholm, Ørum
og Vestervig amters kontributionsregnskab 1680.
Vestervig Klosters lensregnskab 1653-54, stedsmål.
Jyske Tegneiser 7, 257 b og Vestervig Klosters lensregnskab
1625-26, stedsmål.
Tingsvidne af Vestervig birketing den 7. januar 1648.
Herom har Jeppe Aakjær 1901 givet en temmelig udførlig
beretning i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 3.
række, bind 3.
Knud Aagaard: Beskrivelse over Thye. 1801.

A. GRØN
EN D IA L E K T F O R S K E R FRA A G G E R
I h u n d red å ret f o r h a m fø d se l
Af K. RINGGAARD

DANSK FOLKEMINDESAMLING findes opbevaret alle
de breve, som præsten H. F. Feilberg modtog med bi
drag fra mange forskellige personer, mens han udarbej
dede sit bekendte store firebinds værk: »Ordbog over jy
ske almuesmål«.
Disse bidrag er af vidt forskelligt omfang og kvalitet.
Mange af dem er kun enkelte breve med særlige udtryk
og vendinger. Men nogle faa hæver sig langt over de øv
rige. Blandt disse er samlingens nummer 1922/64.
Straks man tager dette bundt breve i sin hånd, bliver
man imponeret af samlingens omfang, og når man for
dyber sig i den vokser ens imponerthed mere og mere
til man ender med at føle ægte beundring.
I forordet til ordbogen nævner Feilberg sine forskel
lige bidragydere, og blandt disse fremhæver han særlig
denne indsender: »lærer A. Grön i Helium pr. Brønders
lev, der med et skarpt øre forbandt en fin sprogsans, og
som udarbejdede for sin hjemstavn, Agger, en udførlig og
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klar ordliste og som i årenes løb ej trættedes ved at mod
tage og besvare mine mange breve om tvivlsomme spörs
mål angående Vendelbomålet, og hvem jeg skylder mere
end én klar opredning af vanskelige forhold«.
Dette er smukke takkeord. Men man skal ikke have
læst længe i samlingen, før man synes, at de ikke slår til.
Anton Kristian Kristensen Grøn, eller som han i reg
len underskrev sig A. Grøn, fødtes i Agger 1861 som søn
af strandfoged Kristen Jensen. H an forlod tidligt sin
hjemstavn for at studere. H an læste til lærer ved Jelling
seminarium, hvorfra han dimitteredes 1880. Hans første
pladser var kun kortvarige. Først var han en tid huslæ
rer på Oudrupgård på Horsensegnen. Fra november 1881
var han andenlærer i Hørmested pr. Sindal, men allerede
4/7 1883 opnåede han et enelærerembede i Helium ved
Brønderslev. H er forblev han indtil det i 1896 til hans
store glæde lykkedes ham at faa et andet enelærerembede
nærmere sit fødested, i Nørhå i Ty, hvor han virkede i
tredive år, til han i 1926 pensioneredes og flyttede til
Hillerød, hvor han døde i november 1928.
Hans forgænger i embedet i Helium var den tidligt af
døde Laust Røjkjær. Denne var heller ikke vendelbo, men
fra Holmsland klit. H an havde tidligt interesseret sig
for sin dialekt og nedskrevet adskilligt med en selvlavet
og desværre meget inkonsekvent lydskrift.
Dette tilfælde gav stødet til, at A. Grøn også blev dia
lektoptegner.
Den 11/8 1884 skriver han til Feilberg: »Ved at gjennemse afdøde Lærer Røjkjærs efterladte Papirer har jeg
fundet en righoldig Samling af forældede O rd og Talemaader, der vist nok har været stillet til Deres Raadigh ed . . Jeg vil imidlertid spørge Dem, om De vil benytte
en lille Samling af lignende Ord, som jeg har fra Ty«.
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L arer Anton Gren med fa m ilie

Feilberg har med glæde taget imod tilbudet; det ses af,
at Grøns næste brev er dateret allerede 18/8 1884, og i
den følgende halve snes år er brevvekslingen imellem
8
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dem meget livlig. Gradvis drages Grøn mere og mere ind
i ordbogsarbejdet, og til sidst synes man næsten han har
status som medredaktør. Men alt skete pr. korrespon
dance; de to så kun sjældent hinanden.
I begyndelsen var der naturligvis en hel del problemer,
som Grøn stod usikker over for. Et af dem var ordbogens
omfang. Som de fleste mente han først, at en jysk ordbog
blot skulle omfatte de særjyske gloser og udtryk. At fæl
lesdanske ord skulle tages med i deres særlige dialektale
form faldt ham ikke ind: »Jeg har ikke taget nær saa
mange O rd med som R[øjkjær]. Det forekommer mig, at
der er en Mængde af Rs., der ere saa almindelige, saa lig
aim. Talesprog, at deres medtagen ikke er nødvendig;
men deri fejler jeg maaske«. (18/8 1884). For at vejlede
ham på dette punkt, sendte Feilberg ham den lille tryk
sag »Plan for en ordbog over jysk folkemål«, som blev
udsendt 1882 af Universitets-Jubilæets danske Samfund,
der havde påtaget sig udgivelsen af ordbogen. Så allerede
15/12 1884 kan Grøn skrive: »Som De ser, har jeg taget
selv de almindeligst forekommende ord med, i det jeg
har henholdt mig til »planen« som De sendte mig«.
Endnu manglede der dog en del i præcision og klarhed.
Men Feilberg sendte så resolut manuskripterne tilbage
forsynet med bemærkninger som: fit.?, bøjning?, betyd
ning?, eller blot: ?. Og dette var tilstrækkelig vejledning
for Grøn. 2/9 1885 skriver han: »nu har jeg, da der var
adskilligt at rette på manuskriptet, helt omarbejdet det
og taget hensyn til alle de spörgsmålstegn, der keg frem
af marginen«.
Og fra nu af er Grøn helt udlært. Alt hvad han skri
ver er omhyggeligt udarbejdet. Ordenes udtale og bøj
ning er angivet, ofte med bøjningsvarianter, betydningen
er klart belyst, om nødvendigt med en længere forklaring
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eller tegning, og der gives mange sætninger som eksem
pler på ordenes brug.
En anden vanskelighed i begyndelsen var lydskriften.
Grøn havde naturligvis aldrig lært nogen sådan, og han
står først ganske famlende over for dette problem. H an
dobbeltskriver konsonanter uden egentlig betydning stort
set som i rigssprogets ortografi, og han anbringer prikker
og streger på forvirrende måde. I det første, returnerede
manuskript har Feilberg da i marginen anbragt notitser
som
g = hårdt g - ganske, takke (udtalt tago)
q = blødt g - dog (udt. dåq)
og han retter ud fra sit kendskab til vestjysk Grøns ud
taleangivelse til det rigtige.
Grøn må dog også have modtaget en mere udførlig
vejledning, som imidlertid desværre ikke er bevaret i kor
respondancen. Thi 15/1 1885 skriver han: »Som De snart
vil se, har jeg foretaget adskillige rettelser, thi det er
egentlig först efter modtagelsen af Deres sidste brev, at
jeg har fået rigtig rede på lydbetegnelsen. Jeg havde min
visdom fra Røjkjærs optegnelser, og han har nok deri
fulgt egne vedtægter«.
En tid benytter Grøn nu trofast den ønskede lydskrift.
Men efterhånden som han bliver mere og mere fortrolig
med den, begynder han på enkelte punkter at gøre oprør
imod den, hvor han følte, at den ikke var helt dækkende
for aggerudtalen.
H an har dog ingensinde held med sit oprør. I nogle
tilfælde retter Feilberg lige så stille Grøns udtaleangi
velse til sin egen sædvanlige. Det gælder f. eks. vokalen i
endelsen -ing, hvor Grøn vil have e, men Feilberg kon
sekvent anfører o.
I andre tilfælde giver Feilberg en begrundelse, som
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Grøn må bøje sig for. F. eks. ønsker Grøn flere tegn for
den tryksvage vokal, som han hævder ikke altid er o,
men har farve efter den foregående vokal. H ertil svarer
Feilberg: »For at holde nogenlunde konsekvensen, må
jeg lade Deres utvivlsomt nøjagtigere betegnelse ligge«.
Og Grön må give sig, dog under protest: »Imidlertid har
De jo begyndt med o, og så må det sagtens konsekvent
gennemføres, jeg fordrer ikke, at De skal bruge min be
tegnelsesmåde, og hvis den i nogen måde virker forstyr
rende for Dem, skal jeg ikke bruge den«.
Et andet eksempel herpå er følgende ordveksling om en
stav i et kar el. en tønde, som i Agger hedder stow: fit.
stöw:r; »De må ikke skriver stöwor, det bliver jo navnet
på en hundeart«. Feilberg svarer: » .. det er en beteg
nelse, jeg er gået udenom, fordi jeg ikke mente at have
kompetence til at af göre det, spörsmålet nemlig, når -1
og -r var »vokaliserede«, dvs. lød med vokal, og når ikke.
Jeg har som regel alle steder skrevet dem -el, -er, for rent
at vise spörsmålet fra mig; af den slags er der desværre
flere, som jeg har m åttet lade ligge, f. eks. når -r lyder
som endekonsonant og når ikke; det tykke 1 i Skanderborgegnen og Sønderjysk; jeg har hverken haft frihed
eller tid eller penge til at gå ind på en del af den slags
spörsmål, der for mig vilde kræve meget ekstraarbejde«.
Det er altså hensynet til ensartetheden og konsekven
sen inden for ordbogen, der får Grøn til at bøje sig.
Mærkeligt er det, at han aldrig har protesteret på et
andet punkt, hvor hensynet til konsekvensen ikke kunne
spille ind. Det gælder den såkaldte oralisation af stø
det, altså de tilfælde, hvor de nordlige og vestlige dia
lekter har indskudt en k- eller t- lyd svarende til rigs
sprogets og de andre dialekters stød. Denne oralisation
findes altid angivet for vendelbomålets vedkommende,
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også i Grøns optegnelser, så udtalen af hus gives som
huks, af bi som bie (d.v.s. bitj) o.s.v., men kun ganske
sporadisk ved vestjyske dialekter.
At Grøn har været klar over, at denne udtale også
findes i Agger ses allerede af hans andet brev til Feilberg

Anton Grøns barndomshjem i Agger

18/8 1884: »Betoningen i Folkesproget i Agger er ikke
slet den samme som i det øvrige Thy. . H vad der strax
paaagtes som noget ejendommeligt er det stødende i O rd
lyden. Hoved i Tybomaalet er Huä, men i Agger Huw wä, det er omtrent som man i sidste Stavelse sagde kwä,
altså Huwkwä«. I marginen til dette brev har Feilberg
lydskrevet oplysningen som huwd og sådan er det trykt
i ordbogen.
Det er en stor skam, at Grøn ikke stod fast på dette
punkt. N u kan man let blive forledt til at tro, at den
vestjyske oralisation er et ganske nyt fænomen, som har
udbredt sig fra Vendsyssel.
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H vor fint et øre, Grøn i virkeligheden havde, fremgår
af hans indførelse af et nyt tegn i vendelbooptegnelserne.
Det benyttes fra 19/1 1891 og dets betydning forklares i
en tilskrift: »Det brugte tegn under visse bogstaver an
tyder, at bogstavet udtales langt, at der dvæles på det,
men ikke slet så meget, som når der er streg under«. Hans
brug af tegnet viser klart, at han her som den første har
iagttaget den vendsysselske halvlængde foran visse kon
sonanter i ord, hvor slutstavelsens -e er faldet bort, en
iagttagelse, som den indfødte vendsysselske dialektop
tegner J. M. Jensen først gjorde i august 1895.
De ovennævnte mindre uoverensstemmelser mellem
Feilberg og Grøn angående lydskriften havde imidlertid
ingen indflydelse på deres samarbejde. Det fortsatte har
monisk under stor arbejdsindsats fra Grøns side.
H an udarbejdede sin aggerordbog bogstav for bogstav
efterhånden som Feilberg fik brug for den, således at han
altid var et stykke forud for Feilberg, der på denne måde
næsten kunne benytte hans bidrag som redaktionsforlæg.
H vor afhængig Feilberg var af denne stadige bistand, ser
man tydeligt af et brev fra 11/10 1889: »Nu kommer
vel også for dem en roligere arbejdstid og så beder jeg
dem atter tænke på mig. . Måtte jeg nu ikke bede dem
om et par ord, hvad jeg måtte vente af dem i vinterens
løb. Så vilde jeg så vidt muligt rette mig i mit arbejde
derefter. Deres bidrag har mere end én gang redet spegegarn for mig, og der er mere tilbage. Deres forbundne og
taknemmelige H. F. Feilberg«.
Og Grøn var utrættelig. H ver gang han har været en
tur hjemme i Agger, sender han tillæg til de allerede af
sendte bogstaver. Det samme sker, når Feilbergs mange
spørgsmål giver anledning til, at nye ord dukker op.
Også på anden måde hjalp han. H ver gang et hefte af
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ordbogen var færdig i korrektur gennemså og rettede han
det, sendte korrektiver og supplementer. Ligeledes gen
nemså og rettede han, hvad Feilberg modtog fra andre
meddelere i Ty, hvis evner han for øvrigt ikke har meget
tilovers for.
På grund af den omhyggelige udarbejdelse giver Ag
gersamlingen kun sjældent anledning til spørgsmål fra
Feilbergs side. Derimod nærmest oversvømmes Grøn med
spørgsmål om vendsysselske forhold. H an boede jo nu
midt i Vendsyssel og kunne hente oplysninger hos mange
gamle folk i sognet. For øvrigt var hans kone også ven
delbo, men hende benyttede han kun sjældent som med
deler, da hun efter hans mening er for ung.
Dette førte til, at Grøn faktisk udarbejdede en vendsysselsk ordbog parallelt med aggerordbogen. I hans ma
nuskript står oplysningerne side om side. N år så dertil
lægges de utallige besvarede spørgelister må man sige, at
Grøn har bidraget med mindst lige så meget fra Vend
syssel som fra Agger.
Det er egentlig forbløffende, at han kunne få tid til
det. H an havde dog også andet at gøre, som det fremgår
af de sparsomme personlige oplysninger i brevene. Sko
len skulle jo passes. Kun sjældent er han så heldig som
den vinterdag, da en snestorm holder børnene borte, så
han kan sidde i fred og ro i skolestuen og arbejde med
ordbogen. Som stedets lærer måtte han også på mange
forskellige måder bistå befolkningen med råd og dåd.
Dertil kom skolelodden, selv om hans kone også her var
ham en dygtig medhjælp; engang forsinkes han på en
rejse: »min hustru havde med vanlig flid og omtanke
taget sig af husstellet, både det ind- og udvendige. . Ru
gen var således inde og kommen godt i hus«.
Den voksende familie lagde naturligvis også beslag på
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ham: »Jeg mærker også, efter som tiden går, at det bli
ver mere og mere vanskeligt for mig at få ro til boglig
syssel. Jeg har nu fire börn, hvoraf det ældste er 3V2 år;
de vil også gærne, at jeg skal give mig noget af med dem«
(9/1 1889). »Den tunge skæbne vi fristede i sommerferien
borte fra hjemmet ved et sörgeligt ulykkestilfælde at mi
ste vort ældste barn, der var ligesaa ualmindeligt godt
udrustet i sjælelig henseende, som han var skön af ud
vortes, medførte for mig en slappelse som kun langsomt
har fortaget sig. Herunder har også De m åttet lide; men
nu håber jeg, at det skal lykkes mig at komme til at føle
interesse for ordbogsarbejdet igen«. (11/12 1889). H an
påtager sig endda yderligere opgaver: »Det skorter jo
sommetider på tid og ro; jeg har tilmed i vinter holdt af
tenskole 3 aftener om ugen«. Og han ansøger om kursus
i København (med anbefaling fra Feilberg), ligesom han
gang på gang beder Feilberg låne sig bøger om sproglige
og folkloristiske emner.
Grøn modtog i den tid, deres forbindelse varede,
mange beviser på, hvor højt Feilberg værdsatte hans
medarbejderskab. Og så snart han viste tegn til at træt
tes, lagde Feilberg yderligere pres på ham: »Kære ven!
De er et rart menneske at have med at gøre; thi både
svarer de og svarer de godt«. (23/10 1886). »Dernæst må
jeg bringe dem en særlig tak for deres G.; jeg har aldrig
nogen steder fra haft noget så redt og udførligt i hænde,
dette være sagt, foruden de gode eksempler og ny oplys
ninger, de bringer mig«. (3/7 1888). »Deres brev var mig
et bevis på deres fine og skarpe ø re. . jeg beder dem ind
stændig at holde ud en stund endnu, jeg ved ingen mu
lighed til at undvære dem .. Jeg beder deres hustru tale
ordbogens sag hos dem». (12/1 1889). »Jeg ønsker så me
get gærne at bevare forbindelsen med dem, deres hjælp
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har været af så stor betydning«. (10/12 1889). »Jeg havde
tiltænkt dem plads i det nye arbejde med skarpere lyd
betegnelse, da jeg er overbevist om, at de for deres eget
og vendelbomålet måtte kunne præstere noget dygtigt«.
(14/4 1890). »Kunde de ikke have lyst til at udarbejde
en lyd- og formlære for vendelbomålet og deres eget. Det
synes mig, de måtte have mange af betingelserne for det.
Ønskeligt var det ganske vist, at de kunde bruge Dania
lydskrift, men det går vel også uden«.( 25/2 1891).
Resultatet af sit arbejde kunne han også se i ordbogen
efterhånden som den skred frem. Næst efter Darum, hvor
Feilberg selv virkede, er Agger det stednavn, der er hyp
pigst nævnt, ikke mindre end 7050 gange (Darum 14.150
gange). H vor mange af hans oplysninger fra Vendsyssel,
der er kommet med er ikke så let at se. H er havde Feil
berg også andre gode meddelere, først og fremmest J. M.
Jensen fra Børglum og alle oplysningerne er blot mærket
»Vends.«
Dog kunne Grøn have haft årsag til at være mindre
tilfreds på dette punkt. H vad han indsendte var nemlig
betydeligt mere. Måske det firedobbelte. Feilberg har ex
cerperet hans meddelelser på en mærkelig sporadisk
måde. Man forstår nok, at det kan have været økono
misk og arbejdsmæssigt uoverkommeligt at citere alle
Grøns eksempelsætninger. Men i disse eksempler ligger
der ofte gemt interessante ord, som det ville have været
en gevinst for ordbogen at have anbragt på den alfabetisk
rette plads. Og det er komplet uforståeligt, hvorfor Feil
berg gang på gang har oversprunget mængder af ord i
Grøns alfabetiske liste, ofte ord, som man syntes bedre
kunne fortjene at komme med end dem, der er medtaget.
Men i korrespondancen findes der ikke noget, der viser
at Grøn har protesteret. H ar han været utilfreds, har han
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sagtmodig fundet sig i det, men trofast fortsat med at
være lige udførlig og omhyggelig.
Da ordbogen i 1893 forelå færdigtrykt, bortset fra til
lægget, kunne han altså se tilbage på ni slidsomme og ar
bejdsfyldte år med den bevidsthed, at han havde udført
et godt og værdifuldt arbejde. Feilbergs mange opmun
trende og taknemmelige breve kan kun have bestyrket
ham i den bevidsthed.
Dette er vel grunden til, at han følte, at Feilberg i
forordet til ordbogen, dateret juli 1893, ikke gav ham
så stor en del af æren, som tilkom ham. H vad han har
skrevet til Feilberg, ved vi ikke, da netop dette brev ikke
findes bevaret i samlingen, men hvor hårdt skuffelsen
har ramt ham, aner vi gennem Feilbergs sørgmodige og
undskyldende svar og forsvar skrevet 15/1 1893: »Kære
hr. Grön! Som jeg skrev til dem, er der sluppet et og an
det for mig, da det blev pludselig bestemt, at bindet
skulde sluttes, og fortalen skulde göres færdig, inden
prof. Jespersen, som skulde gennemse den, forlod landet,
d.v.s. på knap 8 dage. Iblandt de ting, som slap fra mig,
var en tak til dem for deres venlige og hjælpsomme til
bud, jeg var ked af det, da jeg opdagede det, og det har
gjort mig mere ondt nu, da de har følt det som en forbi
gåelse. N år de får bogen og påny gennemlæser fortalen,
vil de se, at den ting har ligget mig på sinde mere end
andet, dette: ikke at smykke mig med lånte fjer el. give
mig ud for hvad jeg ikke er. Oprindelig var det min
tanke, at betegne medarbejderne med tal (1, 2, 3 osv.)
men måtte meget snart opgive tanken som uigennemfør
lig og en ny fejlkilde. Fra Vends, for eks. har jeg jo af
større samlinger, deres iberegnet, haft i hænde og afskre
vet c. 10, foruden en mængde mindre meddelelser, jeg kan
knap opgive hvormange; for Vestj. er det i hundredvis.
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Aggermålet er jo deres helt, men for Vendelbomålet
kunde jeg ikke, om jeg vilde, markede deres særskilt, da
det er indskrevet med det meget andet i håndskrift«.
Dette er vist nok det sidste brev, der er vekslet imel
lem dem; hermed lader deres forbindelse til at være af
brudt. Det var synd for begge parter, at deres så fortræf
felige og givtige samarbejde skulle ende i en sådan mis
stemning.
Men en trøst må det da være, at Grøns rolle for dia
lektforskningen ikke er udspillet dermed.
På Institut for jysk sprog- og kulturforskning ved Aar
hus Universitet foregår der for øjeblikket under profes
sor Peter Skautrups ledelse et intensivt indsamlingsar
bejde for at skaffe materiale til en ny jysk ordbog, som
skal erstatte Feilbergs gamle og medtage stof, som han
ikke har kunnet få fat på eller ikke ene mand kunnet
overkomme at medtage.
Som et led i dette arbejde er man nu i færd med at ud
skrive alt Grøns indsendte materiale på sedler. H vor stor
denne seddelsamling vil blive kan ikke siges endnu, men
at der bliver adskillige tusind sedler er givet.
På denne måde vil Grøn da endnu engang komme til
at bidrage til en ordbog. Forhåbentlig vil hans store ind
sats denne gang blive udnyttet efter fortjeneste.

Vestervig i slutningen af 1700-tallet
Ved H. A. RIIS-OLESEN

Taxation over Vestervig præstegaards bygninger
F HENSYN TIL brandforsikring af større bygninger

2

1

foretoges i 1797 en taksation af såvel præstegården
som Vestervig Kloster. Da det kan have lokalhistorisk
interesse at kende lidt til disse bygninger på dette tids
punkt, meddeles det her for en videre kreds, også til be
lysning af de måske glemte stednavne.
I Vestervig præstegaard var d. 8. maj 1797 følgende til
stede: herredsskriver Laurits Høyer, taksationsmanden,
sognefoged Søren Jensen, Tobbelbierg, tømrermester Mads
Christensen Kløvborg, Tygstrup, samt herredsprovsten
og sognepræsten i Vestervig-Agger Ph. Winding. De
skulle syne og taxere præstegaarden, der er »eneste« gård,
har ingen matrikelnummer, men er i landmålingens op
gørelse ansat i hartkorn for 12 tdr. Man kan deraf se,
at præstegårdens jord har været ret omfattende på den
tid.
Der har været et fronthus med to tilbygninger alt i
dobbelt grundmur, 2 sten tyk med hugne sten til fod og
teglhængt.
Fronthuset - som man kalder det - lå dengang som
nu sønden i gården med kvist til begge sider. H er er føl
gende værelser: Storstue, caffe- og dagligstue, gæste-
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kamre, senge- og spisekamre, folkestue og køkken. Det er
66 alen langt og 11 alen bredt - 27 fag, vurderet pr. fag
90 rd. = 2430 rdl.
Det østre fløjhus er bygget på samme solide måde og
indrettet til bryggers, saltkælder og kamre, 12 alen lang
og 11 alen bred. Det vurderes til 630 rdl.
Venstre fløjhus med 3 kamre - 12 alen lang og 11 alen
bred ialt 630 rdlr.
Ladegaardsbygningerne: Vesten i gården: kuskekamre,
heste- og øxenstald, hughus, bindingsværk, bygget i syd
og ord af egetømmer med murvægge og stråtække. Den
er 50 alen lang og 10 alen bred. 27 fag a 20 rd. = 540
rdlr. Norden i gården - bygget i øst-vest: Korn- og hø
lade, bindingsværk, i søndre side egetømmer og nordsi
den fyrretømmer med mur vægge og strå tække: 38 alen
lang og 11 alen bred, 21 alen a 40 rdlr. = ialt 840 rdlr.
Østen i gården, bygget i nord-syd et tørvehus, gæstestald, fåresti og tømmerhus. Bindingsværk - østre side
egetømmer og vestre fyrretømmer - stråtække. 50 alen
lang og 10 alen bred (som i vestsiden!) 28 fag a 24 rd. =
672 rdlr.
Et beboelseshus, som egentlig tilhører Vestervig præstegaard ligger 40 skridt norden for præstegårdens lade
gårdsbygninger, hvori bor enkeprovstinde Brorsen (mor
til kapellanen, Broder Brorsen). Dette hus er bygget øst
vest, bindingsværk, fyrretømmer og stråtække: 36 alen
lang og IOV2 alen bred, 20 fag a 10 rdl. = 200 rdlr.
Synet gik grundigt til værks - man undersøgte samtlige
skorstene og gavle, som befandtes i god stand »uden bræk
eller mangel« med tilbørlig højde og vidde i lysningen. I
gården er der en god brønd - vel renset, som stedse holder
vand (er det den nuværende?) og 2 damme - en østen og
en vesten for gården, ligeså vel renset, så ingen vandman-
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gel kan befrygtes. Af brandredskaber: 2 store brandha
ger, 8 træspande, 2 store og gode husstiger.
Vestervig Klosters bygninger 1799
Ved synet og omtaxationen d. 3. decbr. 1799 får vi et
indblik i denne gårds indretning og tilliggende. Den kal
des en fri og komplet sædegård uden matrikelsnummer.
Af hartkorn i ager og eng samt fiskeri hovedgårdstakst
88 tdr. 5 sk. Dens bygninger har før været indlemmet
under brandforsk. d. 19. okt. 1789, og da var dens samt
lige bygninger med teglværket taxeret til 18.000 rigs
daler.
A. Borggaarden
er en af fire anselige grundmurede bygninger indeluk
ket gård, hvoraf Vestervig Kirke udgør det nordre og
fjerde hus. Man efterså først det søndre og vestre front
hus (bygget ud i eet) der var et anseligt hus bygget i 2
etager foruden kælder. Grundmuren 5 kvarter tyk i 120
alens længde og I6V2 alens bredde - ialt 49 fag i god
bygningsstand, af loft, vinduer, døre og smukke betrukne
samt malede værelser, med stentække. Disse anselige huse
blev anset af værdi pr. fag 150 rdlr., ialt 7350 rdlr.
Det østre fløjhus er i een etage: 42 alen lang og 15 alen
bred, indrettet til gæste- og soveværelser, takseret til 960
rdlr.
Den anselige kirke, som danner den fjerde side er byg
get af hugne sten med et stort og højt tårn. På den nor
dre side overalt belagt med bly som tårnet, men på den
søndre side kun den halve del —resten med tagsten. K ir
ken er indvendig overmåde smukt prydet, bestående af
3 hvælvinger - for 3-4 år siden med betydelig reparation
forbedret og nye vinduer i kirken indsat. Denne bygning
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ansættes til en værdi af 3000 rdlr. Til den østre ende af
kirken er tilbygt et korn-magasin - ligeså af 1 alen tyk
grundmur, 3 lofter høj, foruden kælder, 24 alen lang,
I4V2 alen bred, værdi 600 rdlr.
Søndre stald med vognhus og kalkmølle er tilbygget
en del siden forrige taxation og nu befindes i god byg
ningsstand, bindingsværk med murede vægge og strå
tække, 100 alen lang og IOV2 alen bred, ialt 800 rdlr.
Overladen er udv. grundmur V2 alen tyk —fyrretøm
mer, vel vedligeholdt med stråtække 72 alen lang og 17
alen bred, vurderet til 1120 rdlr.
Over Øxenhus er nu kun 64 alen lang, IIV2 alen bred
af egetømmer, bindingsværk og stråtække - 230 rdlr.
Et tørvehus og ladefogedkammer med opmuret skor
sten gennem huset, opført af fyrretømmer, bindingsværk
- 140 rdlr.
Nedre eller vestre ladegaard:
1. Forpagter og gæstestald med fåresti i een længe, bindingsværk,
egetømmer og stråtække, 66 alen lang og 12 alen bred - ialt
276 rdlr.
2. Sønder laden: 62 alen lang og 20 alen bred, bindingsværk og
stråtække, ialt 1150 rdlr.
3. Vestre Øxenhus, ligeså bindingsværk og stråtække, 102 alen lang
og IP/2 alen bred, ialt 590 rdlr.
4. Nordre lade: 57 alen lang og 21 alen bred, ialt 1100 rdlr.
5. Et af hugne kampesten grundmuret hus, indrettet til forpagter
og mejeriværelser. 2 etager høj, 393/4 alen lang og 14 alen bred,
tyk og stærk grundmur, teglhængt, ialt 720 rdlr.
6. Endnu i samme nedre ladegaard et grundmuret smediehus, tegl
hængt, 143/4 alen langt og 12 alen bred, ialt 72 rdlr.
7. Endelig sønden for Vestervig Kloster et teglværk, bestående af
ovnen med ombygget vagthus, teglhængt, er i kvadrat 20 alen på
hver side og en tegllade 32 alen lang, 12 alen bred, vurderet til
400 rdlr.
Summa 18.500 rdlr.
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Derefter fulgte en taksation over Vestervig Klosters
samtlige ejendomme, hvor der forekommer en del navne,
som endnu lever på egnen. Jeg skal i flæng nævne nogle
karakteristiske:
Dahis agre norden og sønden
stien (hvilken sti? kirkestien?)
Grevgaard agre
Haael Landsfald
Bemlet Haverland
Haas høj agre til Taabel by fældet til Taabel Kraae
Sejersbøll haverland til kæret
Steerholm eng
Thorshøj vang
Lysterbierre agre
Poul Tyeborgs eng
Maj eng
Thyr plads agre
Teglbrænderens mark
Vester Mølleberg
Øster Mølbierg

Rønning agre
Svintoft
Handberg
Piile Haugen
Kast Toft knakker
Styvel damfælled
Svinfald
Toldberg knakker
Hugorme Kjær
Wogn Toft hede
Tvilling høje
Tang Mark
Røn hede
Nør Bjerre
Liim-Fald
Gaardhus Mølle mark
Rokhøjbakke.

Derefter følger en oversigt over jorden ved Thyboerønne, Toft, 0 . Agger, V. Agger, Sønder- og N ør Aulum.
H er finder vi betegnelsen: imellem Lemvig landevej og
Tabel, østen for »æ Skyver«, Mortens holm, Skands
grønne og N ab eng.
Efter denne en taxation over Tystrup hede og eng, un
der hvilket særlig bemærkes afsnittet:
Fælles hede og græsning: Det østerste hede og vester
til efter Skiden Kjær og sønder Fældum høje ved Bakkegaards mark. Derfra vester til husmandslodderne samt
det trehjørnede imellem vejene til Bakkegaarden. Styk
ket sønden for husmandslodderne, hvorpå er markeds
plads.
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Under Randrup forekommer navnene: Ilkjær, Smulkjær, Fallem Røgel, Frandsbjerg, Kalhøj, Skraskjær,
Meilholm, Flintholm, Barest og Trendebjerg høje.
I Adbøl: Paradisagre, Bredleg og Wandals agre. Over
Gramstrup, Drengshøj, Helle Bech, Boesholm Gruud.
Vesterby: Østerboel og Vesterboel, Grelleshøj, Hosshøj
og Houdahl.
Villerup: Størlberg, Esbjerg, Blemmings agre, Flinthøj,
Skading, Mølhøj og Skidenkjær eng.
Handrup: Eshøj, Sarensberg agre, Ugholms agre, Rø
verstue kjær, Ormhøj og Nørdam.
Trank]ær: Peblingekier og Krebbelhede.
I 1788 havde Hans Chr. Moldrup, der var ejer af
stamhuset Vestervig Kloster, frasolgt ved auktion gårde
og gods under Ørum for at klare sine forpligtelser over
for staten.
1. Ørum hovedgaard med derunder liggende konge- og
kirketiende samt bøndergods. Ligeledes Trankjær og
Handrup, Spolumgaard og Morup Mølle - ialt 173
tdr. hartkorn blev solgt til hr. Christian Fogh, tidl.
Vejlegaard, for 26.000 rdlr.
2. Bubbelgård, Vester Ulsted gårde, Over- og Neder
Astrup samt Tangmarken købes af forpagter H jardemål, Vestervig Kloster.
3. Øster Ulsted solgt til herredsfoged Høyer for 2060
rdlr.
4. Weilegaard tilslået beboeren, Chr. Skaarup for 1300
rdlr.
Gaardhusmølle med Heltborg Møllestub, Vestervig fi
skeri, fiskerhuset, Flegbusken, det møllen tillagte ager9
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land, Skaarupgaard, Toppenberg, Seiersbøll, Stauersbøll,
hedehusene og natmandshuset er under eet tilslået lands
dommer Lautrup i kommission for 11.000 rdlr.
Ialt indbragte auktionen 45.460 rdlr.
Det fremgår af papirerne, at foruden dette beløb reste
rer en gæld på 10.791 rdlr. ved Vestervig Kloster for
uden det af broderen stiftede lån på 5000 rigsdaler.
Disse tyngende gældsforpligtelser blev en af årsagerne
til, at Vestervig Kloster gik ud af slægten Moldrups eje
i 1798. Justitsråd Marcussen til Krastrup og Hans H an
sen købte Vestervig Kloster dette år, men allerede året
1800 blev den overtaget af landvæsenskommissær Lin
dahl (senere også generalauditør) og forvalter Svinth.
Begge har de gjort sig bemærket overfor efterslægten, idet
de skænkede jord og beløb til nye skolers opførelse: Lindahlsminde skole (ved kirken) og Svinthesminde skole
(Randrup).
Jeg nævnte før Peder Moldrups lån på 5000 rigsda
ler. Dette lån er optaget i 1771 og har adresse til kam
merråd Erich Swane, med forpligtelse til at afdrage 1000
rigsdaler hvert år, men endnu i 1788 er gælden ikke af
draget, hvilket viser, at tiderne ikke har været gode på
Vestervig Kloster. Til betryggelse for lånet pantsætter
Peder Moldrup sine møbler og effekter, og man kan ved
at læse denne specification igennem få et indtryk af, hvad
der på den tid fandtes på Vestervig Kloster.
Sølv: 2 par lysestager (110 rigsd.), 1 stor sølvskål 38 rdlr., 1 lyse
saks 10 r., sukkerbøsse 12 r., 1 peberbøsse 5 r., 1 par forskærerknive
8 r., 2 dusin knive og gafler 40 r., 1 sølvsauceskål, 1 do. med låg
50 rdl., 1 sølvpræsentértallerken 30 r., 1 potageske i Brabrantsølv
7 r., 1 puncheske 10 r., 2 dusin theskeer, 2 sukkertænger, 2 sølv
bægre, 20 rigsdaler, 18 sølvskeer, 12 theskeer, en sukkertang og
flødeske, 1 sølvlåget krus, 6 par agatknive med sølvskaft 20 rdl. og
1 barsel potte, forgyldt, 15 rdl.
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Kobber: Brændevinstøj med tilbehør 47 rdl., 1 stor spølkedel 24
r. - flere større kedler, 1 maskine med ildklemme og tragt 10 rdlr.
2 theflasker, 4 par chokoladekommer u. hank, 10 tallerkener med
guld, 4 siddende menneskedukker, 9 hunde, 2 hvide papegøjer og
1 »skæggemand«.
På materiale- og krudtkammeret bl. a.: 2 snurbrønds krukker, 2
krusangs, 1 trækande med låg, 1 fin drejlsdug og 13 servietter, dug
med 14 servietter, mange lagener, 1 indlagt dugkiste, 1 tintobaks
dåse, 5 små skilderier og 1 egegadrillebord.
I brandevinskammeret: 1 skrin, 1 ottekantet bord, 4 bikuber med
glas, 1 spejl med sort ramme og krone, 6 stole med ruslæder, 2 gar
diner og kappe af rød taft, 6 stole med rødt klæde, 1 skydesadel
med skaberak, 1 kamelgarns line, 1 malersten, 1 natskrin, 12 par
knive, 1 Luthers tyske bibel, 1 Sorerniense rejsebeskrivelse, Coldings lexikon, Kong Waldemars lov, Lex Regia, ritualet, Kong Karls
levnedsbeskrivelse og Andersens beretning om Grønland.
Sengeklæder: Grøn Kammeret 1ste seng: 3 bredstribede blå og
hvide bolsters underdyner 30 rdlr., 1 rød og blå Kattuns overdyne
med dun 8 r., 2 små blå og hvide olmerdugs puder 3 rd., 2 blå og
hvide smalstribede bolsters hoveddyner 8 rd.
Desuden en seng med Dantzig omhæng 6 rd.,
2. seng: 1 liden rød og hvid Kattuns overdyne med svanedun 6
rd., desuden en del gamle dyner.
Langkammeret .............................

Guldkammeret .............................
Hvid-kammeret ..........................
Alstrups kammer ........................
Pigernes k am m er..........................
Amme-stuen ..................................
Juncker Oves kammer ...............
Håndværksfolkenes kammer . . . .
Podemesterens kammer ..............
Skrædder-kammeret ....................
Fogdens kammer ..........................

1 sengested med grønt omhæng
1 sengested med gult omhæng
3 forskellige dyner
forskelligt sengetøj

Ovenfor nævnte viser, at det var en gård med stor hus
stand.
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Af boskab fandtes der bl. a.:
2 nye moderne consol-borde med blå blomster og guldlakering,
værdi 12 rd., 2 kommoder 36 rd., 12 stole med canapee og 2 læne
stole 32 rd. Betræk til dem af blå damask broderet med kulørte
blomster 30 rd., 1 egechatol grønmålet med forgyldte lister 6 rd., 1
thebord med blå og hvid stentøj indlagt 7 rd.
I brude-kammeret: 1 spejl med glasramme, 6 lampetter, natbord
tøj alt i guldbrillantlakering, kong Fr. IV og dronningens portræt
ter og en bilæggerovn på messingfødder.
I havesalen: 2 spejle og 12 lampetter 50 rd., 1 indlagt skab på
høj fod, krukke af gibs, blå med guld, 1 indlagt dragkiste, 1 jern
kakkelovn og 15 kongelige portrætter m. m.
I min stue: 1 egechatol 16 rdl., 2 bogskabe 24 rdl., 1 egedragkiste
med »hat på«, flere fyrreskabe, 1 tobaksdåse, 1 stor 3 etagers vind
ovn med kobbertromle 40 rdl., 1 træ-klokke »med kuk udi« og 4
små skilderier.
I sovekammeret: skab, bord, serviet-presser samt 2 ure: 1 ottedags
kvarter- og repeterur og et taffelur.
I dagligstuen: spejl med forgyldt glasramme 20 rd., 1 blålakeret
engelsk slagur 40 rd., 1 kakkelovn og 2 grønne Raskes gardiner.
Hjørnestuen: spejl, 6 lampetter, 1 vindovn i 3 etager, 1 thebord
med tinplade, 1 jomfrubillede malet på udskåret fjæl, 1 stribet bord
klæde, 1 lysekiste med lås og nøgle og 1 kaffekværn.
Mælkekammeret: 1 kærne med vinde og flødebøtte, mælkespande
og en kakkelovn.
I bryggerset bl. a.: 1 brændevinskedel med hat, piber og svale
tønde 70 rd. - forsk, kar og ballier, 1 dejnekiste, 1 trælygte og 2
jernlamper m. m.
På røgkammeret: 1 eddiketønde, 1 ildfork, 1 ildpande at bage på
og 1 skibsplade at sætte for ovnmunden.
Desuden nævnes bohave i tyldkælderen (?), skorstenskælderen,
saltkælderen og andre kældre.
I folkenes stue ved køkkenet: 1 langt firkantet bord med tilhø
rende bænke og 1 kedel i gruen med hat og låg.
Køkkenet: 1 jernskorstensplade, 1 kedel i skorstenen, 1 stegevender og spid, 1 stor rist med håndgreb, 1 kobberhulpande - fade,
skåle, gryder m. m.
Niels Moldrups kammer: 1 kakkelovn.
Rullekammeret: 1 rulle med 4 stokke - bord, ballier og 1 stryge
jern med 2 bolte.
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Gartnerkammeret: kakkelovn, bord, agerhønsegarn, 3 par hunde
kobler, haglforme, støbeskeer, hirschfænger, 1 svanebøsse og et skab.
På mejerskens loft: 7 store kurve, 5 vognkurve, 1 tønde med ter
pentin, 3 fiskekubber, 3 store vandpiber med jernbånd og 1 langt
bord til bryllupper.
Folkenes kammer: 5 læderstole, 1 kasse med 117 stk. ruder norsk
glas 21 rd., 1 lang smal kiste til kirkelys og en stor vogn-kuffert.
I Grøn,- lang- og gulkamrene kakkelovne, borde, læderstole, sen
gesteder med omhæng, natskrin og et flaskefoderal med 8 flasker.
I skolen: 1 kakkelovn, 1 lodbænk m. m. (ingen borde og bænke!)
Fadeburet: Af tin m. m.: 12 dybe tallerkener, 1 skål af engelsk
tin, flere fade og skåle i tin, 1 stor terrin, 1 tinflaske, flere tinkrus,
1 skænkekande, 1 flad tærtepande, 1 maskine fra Hillerød slot (themaskinen?), thekedel, suppegryder, 1 toldkop, 1 natbækken, »hvorudi er 6 former«, 1 messinglampe, messinglysestager, messingskeer,
lysesaks, vægtskåle og flere messinglygter. Desuden 13 par blå og
hvide thekopper, 10 mindre kopper, 1 par kinesiske dukker, 2
stude, 6 tudser med krebs på (vel til bordpynt!?), 1 terrin af det
københavnske, fade, sauceskåle, et foderal med eddike og oliefla
sker, 1 kaffekande, 10 vinglas med våben på, 8 med »M« på, 12 øl
glas med våben, 772 dusin vinglas med Fr. 4 på, 13 engelske des
sertglas m. m., 10 pokaler - kander og lyseforme.
Desuden 2 jagtbælter med gehæng og hirschfænger, alt med sølv
bukler 30 rd. Flere drejlsduge og mange servietter.
Materialekammeret: En kasse med raketforme og en blyform til
kirkelys.
Af kreaturer fandtes der 16 køer (320 rd.), 300 får (600 rd.), 30
svin (60 rd.), 6 vogn-hopper i 4de år 400 rd., 2 følhopper 100 rd., 10
heste og plage 300 rd. og 2 hingste 400 rd.
Af vogne var der f. eks.: 1 karet med jernaksler og messingbøssinger til 4 personer 150 rd., 1 ny karet til 3 personer 260 rd., 1
jagtvogn til een person 90 rd., 3 carioler a 20 rd., 1 rustvogn, 2 fa
ste vogne, 3 arbejdsvogne og 1 stenvogn, desuden 1 prægtig norsk
kane med bjælder 30 rd., 1 kane uden dræt til karet samt 1 stor
kane til 6 personer.
Smedjen lå i nærheden af den nedre kirkegård og rummede det
sædvanlige udstyr.
Ved teglværket: Karrer, sluffer, træredskaber samt 3 heste.
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Ved fiskeriet (Gårdhusmølle): Vådde og øvrige fiskeredskaber
samt en sluppe og 2 fiskerbåde.
Der fandtes ligeledes en opgørelse over lintøjet:
50 dusin servietter, 50 duge, 18 par lagener, 12 par hørgarns, 24
par blårgarns, 24 par pudevår, 12 par gardiner.
I degneboligen: 3 lerkakkelovne.
Foranstående møbler og effecter beløber sig ved taksationen til
9245 rdlr.

Det vides med bestemthed, at en stor del af foran
nævnte effekter blev solgt på auktion, da slægten Moldrup fraflyttede egnen, mon enkelte ting endnu eksiste
rer heroppe? For år tilbage fandt man frem til en stor
egetræskiste, som havde stået på Vestervig Kloster. Måske
kunne en eller flere af denne artikels læsere give kom
mentarer til genstande eller navne på nu ukendte brugs
genstande.

MINDER FRA THYHOLM
Af ELLEN RISBJERG THOMSEN

D

ET SKER, at min mand og jeg besøger gamle ven

ner i De gamles Hjem i Kirke Saaby (hvor vi
boede som lærerfolk i 25 aar) eller i aldersrenteboligerne
her i byen. Saa er vi undertiden kommet til at tale om,
hvor stor forskel der er paa de gamles levevis nu og i vor
barndom i 90-erne.. Og saa kommer jeg ofte til at tænke
paa - og tale om - dem, der var gamle derhjemme i H el
lerød paa Thyholm paa den tid. Især mindes jeg tre
gamle, enlige kvinder: Karen Mari, Maren Poder (ud
taltes Pu:der) og Per Kristians Maren.
De boede nær ved vort hjem, hentede vand ved vor
brønd, og vi kendte deres forhold i alle enkeltheder. De
boede i »æ hu:s«, som vi kaldte de to gamle huse, Karen
Marie i det østligste, der var lille, gulkalket og svajryg
get - og de to Maren’er i det andet, der var endnu ældre
og lavere. Det var »rundrygget«, og taget naaede helt
ned til jorden paa nordsiden.
Karen Marie var som ung flyttet ind i det lille hus
sammen med sin mand, Anders Peter, hos hans gamle
forældre. Men da lejligheden kun bestod af en stue med
bord og bænke samt to alkovesenge, varede det ikke
længe, før de to gamle maatte flytte ind paa fattiggaarden.
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Anders Peter var fisker, og saa gik det saa sørgeligt,
at han druknede under udøvelsen af sit arbejde. Der var
den gang seks børn i hjemmet, den yngste helt spæd. Folk
talte om, at det var en mærkelig hændelse, for vejret var
helt stille, da ulykken skete.
H vordan klarede Karen Marie sig saa med de mange
børn? Jo, sogneraadet bevilgede hende nogle pund gratis
rugbrød om ugen, og saa gik hun paa arbejde i gaardene,
hvor hun mest fik betaling i form af varer som flæsk,
mælk og kartofler. En gang om aaret gik hun og børnene
ud for at »samle«, som de kaldte det. Det bestod i, at
de bad om uld og madvarer. - Et haardt liv maa det
have været, og det var nok grunden til, at Karen Marie
var blevet saa skarp i munden! Da hun var blevet gam
mel, kom hun paa sognets ny alderdomshjem.
Per Kristians Maren var af et meget venligere gemyt.
H un var blevet enke først i 90-erne, da hendes børn var
voksne. Ogsaa hun maatte gaa paa arbejde ved, hvad
der nu bød sig. En tid havde hun to syge unge mænd
i pleje, først Niels Larsen og efter hans død broderen
Lars. De havde tuberkulose, sygdommen begyndte i hal
sen, saa de ikke kunne tale, og siden blev lungerne an
grebet. De havde stedmoder, hjemmet var meget fattigt,
og der var ikke plads til dem. Sognet betalte saa for dem
hos Maren, som sikkert ogsaa var god mod dem, men
hvor maa det have været uhygiejnisk. Der var, som hos
Karen Marie, kun een lille stue med bord og bænke samt
to alkovesenge. Der laa patienten saa i den ene seng og
Maren i den anden. Vinduerne kunne sikkert ikke lukkes
op, og meget lavt og indelukket var der. Alligevel staar
det saadan for mig, at der var lunt og hyggeligt hos
Maren, og saa havde hun det saa flot, at hun havde bil
leder af Luther og Melanchton paa væggen. Trods de
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knappe kaar tillod Maren sig af og til den flothed at
bage klejner. Det var saa morsomt at hjælpe hende med
dette i det lille bitte lave køkken.
Men saa var der altsaa Maren Pu:der, min og mine
søstres veninde gennem hele barndomstiden. Hun er et
slaaende eksempel paa, at det ikke er det ydre, der er det
afgørende, for en saa ussel og fattig fremtoning skal man
lede længe efter.
Jeg synes, hun altid brugte det samme tøj: Et brunt
hvergarnsskørt og en blaastribet bomuldstrøje. Paa fød
derne havde hun spidsnæsede træsko, og som overtøj
brugte hun et gammelt sjal, som hun knyttede om sig.
Maren var i en forholdsvis ung alder blevet ramt af en
gigtsygdom, saa hendes hænder var helt forkrøblede, og
fodled og hofteled saa stive, at hun kun møjsommeligt
kunne slæbe fødderne et par tommer frem ad gangen,
mens hun støttede sig til to stokke, og kroppen laa
i næsten vandret stilling. Hendes mor havde ernæret sig
ved at væve for folk, og min mor fortalte, at Maren ogsaa havde været en dygtig væverske, men saadan, som
hun nu var, kunne hun intet udrette.
Maren Pu:ders lejlighed saa saadan ud: Først var der
frammerset, et helt mørkt rum med lergulv, hvor der stod
et aabent ildsted, en jerntrefod med ild i, hvor en gryde
kunne anbringes. Røgen maatte trække gennem et hul
i straataget. Alt i frammerset var sværtet af røgen. Vi
stod tit og betragtede de store draperier af spindelvæv,
der efterhaanden var blevet helt sorte.
Enten det nu blev paabudt eller muligvis sogneraadet
blev klar over, at det var farligt med lyren i taget, i hvert
fald blev der opmuret en skorsten, men køkken blev der
ikke lavet. Skorstenen blev muret saa bred forneden,
at Maren gennem en dør kunne gaa til sit ildsted. Med
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en vis stolthed kaldte Maren det »mit lille køkken«,
skønt der hverken var bord eller skab. Saa var der stuen.
Den maa have været temmelig stor, da den indeholdt
væven, en gammel dragkiste, en rusten bilæggerovn og
lige inden for døren et lille bord og en stol. Eventuelle
gæster sad paa bjælken, som var en del af væven. Paa
dragkisten stod en firkantet brun kasse, som Maren
kaldte »hatteæsken«. Det navn undrede vi os over, for
hun brugte altid et uldent hovedtørklæde om hovedet,
hun havde vist aldrig ejet en hat. Denne hatteæske var
i mange aar et sikkert opbevaringssted for mine spare
penge. Undertiden tjente jeg en skilling som barnepige
hos en nabofamilie, og det skete, at jeg fik en tiøre eller
femogtyveøre, naar der kom fremmede og betalte min
far for tømrerarbejde. Saa skyndte jeg mig op til Maren,
og pengene blev gemt i en daase med et billede af dron
ning Victoria paa laaget, og daasen blev sat ind i »hatte
æsken«. Paa den maade kunne der spares sammen til tøj
til et forklæde eller pænt sort hamborggarn til et par
strømper, for selv om min far var tømmermester, og vi
desuden havde et husmandssted, saa skulle der alligevel
spares, for at midlerne kunne slaa til i et hjem med ni
børn.
Marens seng var inde i »udskuddet«. Somme tider kla
gede hun over, at det regnede ned i sengen, naar taget
var utæt. - Selve sengetøjet var gammelt og snavset.
Maren brugte en ejendommelig fremgangsmaade, naar
hun vaskede sig. H un sad paa stolen foran bordet, tog
saa en kop (vist den eneste, hun havde), som egentlig
bestod af to dele, der var bundet sammen med en snor,
med den bøjede hun sig ned, tog vand i en spand under
bordet, tog vandet i munden og varmede det lidt, spyt
tede det saa ud i hænderne og gned sig med det i ansig-
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tet. Saa bøjede hun sig igen og fandt en klud, som hun
tørrede sig med.
Men kunne Maren nu lave mad til sig selv? Det kunne
hun vist ikke. H un fik en del mad foræret af koner
i byen. Vi børn blev da ogsaa jævnlig sendt hen til hende
med noget. Engang havde Sidsel Madsen paa Stokhøjgaard faaet de andre gaardmandskoner til at gaa med
til en ordning saa de skiftevis sendte hende middagsmad,
men i tidens løb faldt den ene efter den anden fra, kun
Sidsel blev ved. H ver torsdag middag saa vi en dreng
eller pige fra Stokhøjgaard komme med mad til Maren.
Paa den maade var det meget tilfældigt, om hun havde
noget at spise, og hun var altid bange for, at hendes kat
skulle komme til at lide nød. Kneb det, bandt hun en
snor eller et reb om livet og knyttede det endvidere til
hanken paa sin mælkespand, og saa kom hun ned til os.
Men hvor var hun længe om at gaa det lille stykke vej!
Lidt alderdomsunderstøttelse fik hun, men hun var saa
godsindet, og tit gik disse penge i forkerte lommer. Mor
forbød os børn at tage mod penge, naar vi hjalp Maren
med et eller andet.
H vorfor holdt vi saa meget af hende? Ja, det var vel
nok, fordi hun havde et godt og barnligt sind. Hun
kunne være optaget af og leve med i vore lege, og hun
var god til at fortælle historier. Maren var meget over
troisk, og mange af hendes historier handlede om varsler
og spøgelser. Skønt hun ejede en lille lampe, der lignede
en tepotte med vægen ud gennem tuden, har jeg aldrig
set lys hos hende. H un havde haft den store sorg, at hen
des mor hængte sig ude i frammerset, og der var en, der
havde givet hende det raad, at hun aldrig skulle tænde
lys, saa ville hun slippe for at se sin moders genfærd.
Spøgelseshistorierne brød jeg mig ikke saa meget om,
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men interessant var det at høre hende fortælle om de
smaa folk, der boede i højene. Hendes mor havde sagt,
at de var der ikke mere, den megen kristendom havde
jaget dem bort. Den sidste druknede i Oddesund, da han
rejste væk fra Thyholm. Maren fortalte med en saadan
overbevisnings varme, at vi sad der paa vævebommen og
saa det hele for os. Vi havde nærmest paa fornemmelsen,
at det var sket i hendes mors levetid. Den historie, som
jeg husker bedst, lød saaledes: Engang stod konen i en
gaard i Egebjerg og kogte blodpølser. Saa kom der en
lille fyr og kiggede ned i den store gryde. H an sagde:
N u har jeg levet 70 aar, men aldrig saa jeg saadan en
pølse med øjne, næse og mund. Sikke noget sludder, sagde
konen. Saa gik drengen, som konen antog ham for at
være, hen og saa paa en lille pige, som laa i vuggen. Derpaa sagde han: Mon det ikke kan blive min kone en gang!
- Ja, det er vel ikke umuligt, sagde konen. - Saa gik
tiden, den lille pige blev voksen og skulle holde bryllup,
men da brudeskaren var paa vej til kirken, blev bruden
borte, idet de kørte forbi en høj. Der blev altsaa ikke
noget ud af det bryllup. Men et aarstid efter kom en lille
mandsling ind i køkkenet til den samme kone i Egebjerg
og bad hende om at følge med ham, da hans kone var
i barnsnød. H an havde en lille hest med, som han bad
hende sætte sig op paa, men hun skulle ride baglæns. Det
viste sig saa, at højen var hans hjem, og at barselskonen
var hendes datter, som i nattens løb fødte et barn, hvor
efter den lille mand bragte konen hjem igen og forbød
hende at tale om, hvad hun havde oplevet. Ved afskeden
ville han give hende nogle penge, men hun ville ikke røre
ved dem og lod dem falde paa jorden. Næste dag saa
hun, at en lille hane gik og pikkede smaamønterne op, og
hun var da klar over, at det var den lille mand fra højen,
der havde skabt sig om og nu hentede sine penge.
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1906 forlod jeg Thyholm og saa nu sjældent min gamle
veninde. Engang, da jeg kom hjem paa ferie, fik jeg at
vide, at Maren havde faaet en slem betændelse i det ene
bryst, og saa sørgede sogneraadet for, at hun blev ind
lagt paa Hvidbjerg sygehus. Jeg besøgte hende der og
kunne mærke, at hun var glad for at se mig. For mig
var det en glædelig oplevelse at se Maren ligge der saa
ren og pæn. Hun var i virkeligheden en smuk gammel
kvinde. Senere, da hun var blevet fri for denne betæn
delse, blev hun sat i pleje hos en familie i Søndbjerg,
men hun var fra nu af fuldstændig lam, saa hun kunne
ikke gaa et skridt. Min søster Hanne og jeg besøgte hende
der, og Maren var sig selv lig: Hun havde et æble, som
hun i smug gav min søster, der altid havde været hendes
yndling. Hanne kunne ikke nænne at sige nej, hun vidste
jo, hvor gerne Maren ville give noget væk.
Nu er det snart 50 aar, siden Maren døde, men jeg
glemmer hende aldrig.

M IN D E O R D
OM LÆGE E. TOFT,
VESTERVIG

A f H. A . Riis-Olesen

N AF DE STORE, m arkante personligheder er gået

E

bort. - Historisk Samfunds mangeårige formand dr. Toft sov stille ind mandag d. 19. juni - 84 år gi. Det
havde stået den nærmeste kreds klart, at kræfterne eb
bede ud, men trods alt kom det pludseligt, idet vi så sent
som i april var samlet på hotel Royal i Thisted med H i
storisk Fællesforenings formand, landsarkivar H vidtfeldt, Viborg, om lokalhistoriske spørgsmål. H er var dr.
Toft, trods vaklende helbred, endnu så vital, at han med
iver deltog i drøftelserne. Kort efter mistede han stem
men, og en lammelse bredte sig, så døden kom som en
udfrielse.
Dr. Toft var runden af thylandsk jord - købmandssøn
fra Thisted. Efter sin medicinske lægeeksamen søgte han
Vestervig, fordi fædrenejorden trak ham tilbage. H er var
store opgaver for en læge at klare, og dr. Toft var hand
lingens mand, som hurtigt skabte respekt om sin person.
I 1906 udnævntes han til sygehuslæge, og Vestervig syge-
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hus oplevede under hans ledelse en renaissance, som i høj
grad var tiltrængt.
Forbindelsen med Historisk Samfund blev hurtigt
knyttet, levende interesseret i lokalforskning og vore for
tidsminder, som dr. Toft var. H an var et af de første
medlemmer og blev gennem årene en flittig leverandør
til museets samlinger. Dog udsøgte han sig selv en righol
dig oldsamling, som nu ved hans død tilfaldt Thisted
museum. Utallige mennesker har dr. Toft opfordret til at
samle fortidsminder, ikke mindst ungdommen forstod
han at aktivere.
Egnens historiske mindesmærker og righoldige fortids
overleveringer inspirerede dr. Toft til kamp for bevarel
sen af dem og fremhævelse af den betydning de havde
for nutiden og efterslægten. Gang på gang gik han i bre
chen for restaurerings- og udgravningsarbejder, hvoraf
særlig må nævnes hans energiske indsats for fremdrag
ning af Ginnerupbopladsen. Der var fest i lægehjemmet,
da det store Ginnerupfund med 16 bosteder fra romersk
jernalder var en realitet. Snart vil en afstøbning af et
Ginneruphus blive opstillet på Thisted museum, og det er
ikke dr. Tofts skyld, at det ikke har været der længe for han var en Cato, der gentagne gange udbrød: For
øvrigt bør der være et Ginneruphus på museet.
Nationalmuseets folk fandt ofte vej til Vestervig - de
vidste, at dr. Toft fulgte deres virke med glødende in
teresse; her tænker jeg i første række på restaureringen af
Vestervig kirke 1919-21 og udgravningen af den tidli
gere sognekirke i Vestervig —Set. Thøgers kirke i 1941.
I de hele taget forstod dr. Toft at knytte forbindelser
med kunsten og videnskabens udøvere. N år man en år
række har levet dr. Toft på nært hold, kunne man ikke
undgå at faa et indblik i en ret omfattende brevveksling
mellem disse og lægehjemmet.
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Dr. Toft indvalgtes i 1926 i »Historisk Samfund«s be
styrelse, for i 1934 at blive afdøde redaktør Aabergs ef
terfølger paa formandsposten, således at dr. Toft på nær
en måned varetog denne post til sin død. H an fik i denne
lange årrække lejlighed til at gøre sin myndige indfly
delse gældende indadtil saavel som udadtil. I samme pe
riode sad han tillige i museets bestyrelse og har derfor
været med til opbygningen af det righoldige museum i
Thisted. H an støttede sig stærkt til afdøde museumsfor
stander P. L. H ald - de var begge blandt pionererne i det
lokalhistoriske arbejde, og vi nød godt af den erfaring,
disse mænd kunne give videre. På sin egen karakteristiske
måde ledede dr. Toft vore generalforsamlinger og besty
relsesmøder, og vi vil savne det særpræg og den ildhu,
som besjælede ham i den historiske forskning.
Det var først i de senere år, at lægegerningen levnede
ham tid til udarbejdelsen af artikler til »Historisk Aarbog«, men da var det især belysningen af den ældgamle
gåde om de faktiske forhold omkring Liden Kirsten og
prins Buris. H er kom lægen rigtig frem, idet dr. Toft ved
særlige forstørrelser af dr. Løfflers tegninger fra 1875,
mente at kunne fastslå ægtheden af påstanden om prins
Buris’ højre afhuggede hånd. I en senere artikel fortsatte
han med at påvise resterne af den øsken, som har siddet
i Vestervig kirkes mur, hvori prins Buris’ lænke har væ
ret anbragt. Hermed var der kastet lys over en af da
tidens dunkle gåder.
Tilbage står mindet om hans ranke, spændstige optræ
den - ikke blot af skikkelse til det sidste - men også i
personlighed - en glødende debattør for hvad han følte
som ret og rigtigt. Vi vil savne ham imellem os - han har
givet os depechen til fornyet initiativ.

En svensk soldaterkårde
på Thisted Museum
Af POUL MØLLER

ESØGER man museet i Thisted i den hensigt at se en
samling vaaben fra middelalderen og op mod vor
tid, bliver man skuffet. Museet ejer kun ganske faa
eksemplarer fra de sidste 2-300 aar.
Om aarsagen til denne mangel skal søges i den saltmættede luft, der her paa egnen virker tærende paa alle
metalgenstande, der ikke er indfedtet i olie eller som
konstant bliver opbevaret tørt, eller om den skal søges
i befolkningens manglende forstaaelse for at gemme disse
ting, ved jeg ikke.
Men i gamle dage var det almindeligt, hvis man ville
gemme et gevær eller en sabel, at man stak det paagæl
dende vaaben op i taghalmen eller ind bag et spær, og
nogle faa aars ophold paa et saadant sted var nok til at
tage glansen af selv de bedste klinger og geværløb. Mange
flintepistoler har endt deres dage som legetøj for store
drenge, og meget er simpelthen smidt i mergelgrave og
vandhuller for at børn og unge mennesker ikke skulle
komme i fortræd med det.
Et af de faa bevarede vaaben er den paa billedet gen
givne svenske infanterikaarde, model 1685, eller som den
blev kaldt dengang: »Comiss- eller Soldate-Wärgian«.
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Poul Møller:

Klingen er 90,5 cm lang og 3,5 cm bred. Fæstet eller
grebet, der ender i en næsten rund knop, har en bevik
ling af snoet messingtraad, og det flettede mønster frem
kommer ved, at man har
lagt en højresnoet og en
venstresnoet traad side
om side. Parerpladen er
næsten cirkelrund og en
der foroven i en kort
parerstang. Paa venstre
side, kvartsiden, findes
en bøjle til tommelfinge
ren,
tombøjlen.
Dens
mission var at beskytte
fingeren mod hug og at
gøre føringen af vaabenet fastere i stød og
parade.
Paa højre side, ters
siden, findes bøjler, der
ligeledes beskytter haan
den mod hug. Parerplade og bøjler er af sort jern. Paa
begge sider af klingen er indslaaet 3 stempelmærker, der
skulle være garanti for, at klingen er smedet paa Wirabruk vaabenfabrik i Sverig.
Vaabenet her er et ganske almindeligt soldatervaaben,
og deri ligger dets værdi. For ofte er det saadan, at det
simple er det sjældneste. Man havde ikke rigtig sans for
at gemme det, der var almindeligt, og som hver mand
havde, kun det kostbare og særprægede (det gjaldt
vaaben saavel som andre genstande) blev gemt og fik
plads i offentlige og private samlinger, hvad vi i dag
maa beklage.
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I en øvet mands haand var dette værge et farligt
vaaben, og det er maaske godt, at det ikke har mæle og
kan fortælle om de mænd, i hvis hænder det har været.
H vordan det er havnet i Thy, kan der kun gisnes om.
Maaske er det hjembragt af en dansk soldat som trofæ
fra den store nordiske krig; maaske er det strandingsgods
fra en forlist svensk orlogsmand, der har mødt sin
skæbne paa Jyllands barske kyst. Ogsaa om det er vort
vaaben tavst; men det hænger paa vort museum som et
minde om den tid, hvor det var den enkeltes dygtighed
som fægter, det kom an paa, og ikke en teknikers bereg
ning af et projektils bane gennem lange afstande, med
en vilkaarlig spredning af død og lemlæstelse ved sit
endepunkt.

MUSEETS ERHVERVELSER
ju li 1960 - a u g u st 1961

I

DET FORLØBNE ÄR har museet modtaget en mængde

oldsager, navnlig som følge af Per Boes virksomhed
som arkæolog. H an har foretaget udgravninger i Fjerritslev, Refs og Nørhå, og de fremkomne fund er indgået
i museets samlinger. Det drejer sig væsentligst om lerkar
og bronzegenstande. I Nørhå blev der fundet et lerbæger,
en bøjlenål af bronze og en økseformet ravperle. Per Boe
har desuden skænket museet en del af sin egen oldsags
samling, bl. a. nogle flintsager, fundet under arbejdet med
udvidelsen af stadion i Dragsbæk.
Anlægsgartner A. Nielsen, Kollerup, har skænket en
urne fra germansk jernalder, pens. telefonmontør Søren
sen, Fjerritslev, en urne, nogle lerkarskår, flintsager og
to ravperler. Flintøkser er skænket af Niels Søndergård,
Madstedgård, stud. mag. Bjørn Stürup, stud. mag. Vagn
Kolstrup, Viktor Kobberø, Svankjær (7 stk.), og Jens
Christensen, Hurup. Chr. Houe Larsen, Johan Larsen og
Chr. Christensen, alle af Hurup, har indsendt en tyknakket sleben økse og to skafttapøkser. De tre økser blev
fundet under vejarbejde for et par år siden, og de udgør
et samlet fund, thi de kom for dagens lys i samme greb
fuld jord. Anders Søe Pedersen, Refs, har givet nogle
bronzesager og lerkarskår, som er fundet på hans mark,
og Poul Guld, V. Vandet, har indsendt en spydspids af
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flint, fundet på hans ejendom, nordøst for V. Vandet
gamle skole. Fra Viborg museum har museet modtaget
en spindesten, der stammer fra Vestervig, og to øsken
ringe, der er fundet i mosen ved Sjørring.
Efter læge Tofts død fik museet hans store stenalder
samling, bestående af økser, spydspidser, save, flækker

Tinstager og strygejern fra Nebel
(Foto: Aage Pedersen).

o. m. a. Det skal her nævnes, at læge Toft i løbet af de
sidste 40 år har bidraget meget væsentlig til forøgelsen
af museets samlinger af oldsager fra Sydthy, både fra
sten-, bronze- og jernalderen, og i 1943, da museet havde
40 års jubilæum, skænkede han en samling af 175 meget
fine stengenstande.
Skolebørnene i Hunstrup og Klastrup havde travlt, da
den nye vej fra Østerild til Hjardemål blev anlagt. De
samlede i tusindvis af lerkarskår op, og de fundne skår
blev indsendt til Nationalmuseet, men det kunne des-
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værre ikke lade sig gøre at samle nogle hele kar. Det var
en boplads fra ældre romertid, vejanlægget var skåret
igennem.
Ved kloakeringsarbejde i Hansted blev der fundet en
boplads og fremdraget nogle lerkar og et jernstykke. In
gen af delene lod sig datere, men karrene er muligvis jy
depotter af en meget gammel type.
Nyere tid
Frk. K. Pedersen, Vestervig, har skænket to lysestager
af tin og et strygejern af messing med indskrift: C. Steentoft An Peders D atter Nebel 1829. Giveren har fået tin
gene af fhv. gårdejer Chr. Jespersen, Vestervig, for hvem
hun var husholderske i en årrække. Chr. Jespersens hu
stru nedstammede fra det på strygejernet nævnte ægte
par, der boede på Nebel i V. Vandet sogn. Christen
Steentoft var født i Thorsted 1791, søn af anneksbonde
og selvejer Mourids Andreas Jensen og hustru Helle K ir
stine Christensdatter Steentoft. Mourids Andreas Jensen
flyttede siden til N ørtorp og derfra til Nebel, som han
ejede og efterlod til sin søn, C. Steentoft.
Af frk. Ellen Langgård, Hjørring, har museet fået to
dyner og to langpuder, som er vævet i Snedsted ca. 1900
af giverens bedstemoder, Maren Kirstine Vestergård, gift
med sognefoged P. Vestergård. Der er indleveret en ske
(O. Thinggård, Kovstrup), en vandspand (K. Kristen
sen, Nørhå), benskaft til hæklenål (Ellen Christensen),
brillefutteral af træ, udskåret for ca. 100 år siden af den
blinde Lars Peter Nielsen og givet til dennes broder, Pe
ter Nielsen, Bedsted. Det bærer bogstaverne P N B (fru
A. Kjærsgård, Bedsted). Fra Petrus Overgårds bo, N r.
Knudegård, Sennels, fik museet bl. a. kaffemølle, kaffebrændegryde, ur, kerne, mangletræ fra 1742 og nogle
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Hårarbejder

(Foto: Aage Pedersen).

papirer, skøder o. 1. A. Pedersen, Heltborg, har skænket
en signet og nogle breve (begge dele A. Jeppesen, Viisbye), og læge O. Nørgård, Holstebro, har givet nogle
mælkehylder, hvorpå man før mejeriernes tid anbragte
mælkefadene. De stammer fra Grim Nørgård, Gjettrup,
som blev bygget ca. 1840.
Museet har en pæn samling af hårarbejder: flere
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smukke halskæder, armbånd og urkæder af forskellig
slags, ørelokker og ringe, deriblandt en venskabs- eller
forlovelsesring, lavet af to farver hår - de forlovedes og med initialerne E L. Desuden nogle mindebuketter el
ler erindringsblomster, som er lavet af flere familiemed
lemmers hår. Samlingen er blevet forøget med en sådan
mindebuket i ramme, skænket af fru Minna Hede. Fru
Johannesen, Østergade 7, har foræret museet en rejse
skrivepult, formet som en kasse med to hanke i siderne.
Indvendig er både pult og låg beklædt med filt, og den
er forsynet med forskellige rum til blæk, pen, sand o. 1.
samt med en skuffe til papirer. Den har tilhørt provst
Krarup i Hygum ved Lemvig, hvis søn, pastor Krarup,
var præst i Nors 1900-1921, og den er fra den tid, da
man endnu brugte fjerpen.
Museet har fået en del redskaber af forskellig slags: 14
stkr. skomagerværktøj (J. M. Jensen, Snedsted), tørvespade og -greb til at slå tørvejorden i stykker med (Peder
Krogh, Nørhå), tørvekniv, tækkenåle o. a. (Chr. Svend
sen, Hørdum), forskellige stykker værktøj til rebslagning
samt pølsehorn, tejne o. a. (Knud Lorentsen, Ullerup al
derdomshjem). Lars Svaneborg i Vust er kommet med en
sav til fremstilling af svære bjælker og brede gulv- eller
loftsbrædder. Den er beregnet til 6 mand. De fire mand
stod oven over stilladset, hvorpå kævlen lå, mens de to
mand stod under stilladset. Saven er brugt af tømrer
mester Jakob Græsbøll, Vust, i begyndelsen af dette år
hundrede, og han erhvervede den efter tømrer Kristen
Nordentoft, Vust, som har lavet håndtagene til den om
kring 1855.
Billeder er skænket af frk. Marie Bunk (tegning af
Søndergade 3, ca. 1920), Hans Mathiassen, Kbh. (sam
ling af fotografier og prospektkort fra Thisted, specielt
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»Asylet«), bogholder Styrbæk Jensen (to malerier af
Nørreallé, malede af giverens morfader, pudser Thom
sen), endvidere af Sinding Jensen, Snedsted, fru Rask,
Fjordvej, fru Overgård, Askov, Fru Tange, Grønningen,

Mindebuket af hår

(Foto: Aage Pedersen).

og fru Jørgensen, Nørregade, der også har indleveret en
sekstant, som har tilhørt styrmand Topp, Klitmøller.
Desuden har overass. frk. Jensen, Vestervig, skænket to
»minder«, prentede og malede levnedsbeskrivelser og
erindringsvers, som man før i tiden havde ophængt i
glas og ramme til minde om en afdød slægtning. Sogne
foged Mar. Christensen, Harring, har givet nogle bøger,
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og Pouline Morsing, Margrethevej, en skudsmålsbog for
Johannes Klitmøller, V. Vandet sogn 1841.
Mønter og foreningsnåle er skænket af Per Hebsgård,
maler Arnold Larsen, Anton Andersen og gartner Elmo
Pedersen. Denne sidste har indleveret et møntfund fra
en kolonihave i haveselskabet Skovly, Tingstrupvej. Der
var 4 mønter (fra 1624, 1771, 1856 og 1898) og to andre
meget interessante genstande. Den ene er en såkaldt regnepenning, en lille messingjeton, formentlig fremstillet i
Nürnberg. Den har på den ene side Ludvig X V ’s por
træt, på den anden side Lykkens Gudinde. Den er lavet
i Ludvig X V ’s regeringstid (1715-74). Den anden gen
stand er en vareplombe. Sådanne vareplomber er flere
gange fundet i Danmark, men man ved ikke, hvorfra de
stammer. Både regnepenningen og vareplomben er da
nefæ. Den første er deponeret på Thisted Museum, af den
anden har vi fået en afstøbning, mens originalen er ind
sendt til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
Fra dr. Tofts bo modtog museet en del genstande,
navnlig billeder og bøger, deriblandt Knud Aagaard:
Beskrivelse over Thy 1802, C. Diørup: Thisted Amt
1842 og K ort over Ørum Amt, tegnet af P. Harboe 1795.
I foråret blev der revet et gammelt hus ned i Ting
strup, tilhørende Axel Poulsen, Idylvej. Det viste sig, at
indervæggen i huset bestod af bindingsværk, og museet
ville gerne have haft en prøve af dette gamle murværk.
På grund af ugunstigt vejr og materialets skrøbelighed
lykkedes det kun at få et ganske lille stykke af muren
ned i hel tilstand, men der er dog nok til, at man kan se,
hvordan muren er opbygget. Mellem bjælkerne er der
lodret indsatte, groft tilhuggede stave af fyrretræ. For
oven er stavene tilspidsede og anbragt i hver sit hul i den
øverste bjælke, forneden er de skærpede og anbragt i en
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fure i den nederste bjælke. Omkring de løst indsatte stave
er der flettet simer af halm, og på dette fletværk er leret
klinet fra begge sider. Det er en museumsgenstand, som
ikke ser ud af ret meget, men som dog har sin interesse,
fordi den viser en uddød byggeskik og fortæller lidt om
de primitive materialer, vore nøjsomme forfædre kunne
klare sig med.
Museet har fra 1. april 1960 til 31. marts 1961 haft
1509 besøgende mod 1721 året før. En beklagelig ned
gang. Indeværende år tegner dog bedre, idet vi 1. okt.
havde rundet de 1600, og vi håber på fortsat stor til
strømning.
I mange år har det været på tale, at museet skulle have
en model af et jernalderhus, fordi det er her i Thy, nogle
af de største og mest bekendte jernalderbopladser er ble
vet udgravet. N u er huset endelig blevet stillet op i mu
seets jernaldersamling. Modellen er ca. 1,5 m lang og 80
cm bred og viser, hvordan et hus i Ginnerup i Heltborg
sogn så ud i tiden omkring Kristi fødsel. Det kan anbe
fales lærere på land og i by at supplere historieundervis
ningen med et besøg på museet.
S. G.
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HISTORISK SAMFUND
holdt aarsmøde paa museet i Thisted onsdag 14. juni 1961. - For
manden, skoleinspektør H. A. R iis-O lesen, Vestervig, indledede
med oplysning om, at læge E. Toft paa grund af alder og sygdom
havde trukket sig tilbage. Bestyrelsen havde derpaa valgt næstform.
Riis-Olesen til formand. Han takkede læge Toft for hans mangeaarige arbejde for Historisk Samfund og fremhævede doktorens ud
mærkede ledelse samt den ildhu, han var besjælet af. Efter at have
bragt en hilsen med stor tak fra dr. Toft, der fik en genhilsen fra
forsamlingen, omtalte formanden foreningens medlemstal, som var
steget til 1045. - Bestyrelsen havde besluttet at forhøje kontingentet
fra 5 til 6 kr. paa grund af store udgiftsstigninger.
I stedet for læge Toft valgtes sagfører, cand. jur. H. A. LundSørensen, Vestervig, til bestyrelsen.
Redaktør J. J. L u s t r u p oplæste regnskabet, der godkendtes.
Museumsleder, overlærer frk. Signe G jø d e sen redegjorde for
aarets gang paa museet og oplyste bl. a., at Ginneruphuset nu ville
blive leveret. (Det skete i septbr.)
Bankdirektør K. H e r t z u m oplæste museets regnskab, der ba
lancerede med 26.054 kr.
Redaktør L u s t r u p takkede for bidragene til museet.
Årets sommerudflugt fandt sted søndag 3. septbr. og gik via Vildsund-Skyum-Gudnæs til Hassing Kirke, og efter kaffen i Morup
Mølle via Svankjær-Legind til Sønderhaa nye Centralskole. En
smuk og vellykket tur.

Historisk Samfunds regnskab
fra 1. april I960 til 31. marts i96l
INDTÆGT
Beholdning fra forr. år ......................................................
7.073 60
Indg. kontingent: 1041 medl. å 5,00..............
5.205 00
Indg. kontingentrestancer ................................
25 00
Bidrag fra 30 sogneråd ..................................
435 00
Salg af årb ø g e r..................................................
154 50
Tilskud fra Staten ...........................................
1.535 00
- Thisted Amt ..............................
300 00
- Thisted Kommune ......................
200 00
Gave fra privat ................................................
200 00
Refunderet papirafgift ....................................
73 36
Indvundne renter ..............................................
255
75 8.38361
15.457 21

UDGIFT
Trykning af årbogen .......................................
4.583 72
Tryksager, clichéer, særtryk m. v....................
663 10
Honorar for bidrag til årb o g en ......................
780 00
Tilskud til museet ............................................
2.000 00
Årsmøde og u d læ g ............................................
226 71
Dansk hist. Fællesforening...................... ' ----202 40
Annoncer m. m...................................................
155 30
Medhjælp ...........................................................
200 00
Porto, telefon m. v..............................................
431
15 9.24238
Beholdning til næste år ......................................................
6.214 83
15.457 21
Thisted, den 16. maj 1961.
J. J. LUSTRUP.

