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»Hotel
klokken«
(et 100 års minde)
Af Robert Svalgaard

»Hotelklokken fra Vildsund«
(fot. Aage Pedersen, Thisted)

foran hotel »Vildsund Strand« hæn
ger en gammel, irret klokke, der tidligere anvendtes,
når hotellets karl skulle tilkaldes for at tage sig af hestene,
bære bagage ind og lignende, men som nu om dage kun
bruges om sommeren til at kalde sommergæsterne til
bords.
Denne klokke er over 100 år gammel, og da den blev
støbt i 1861 var det ikke til anvendelse som hotelklokke.
Standser man et øjeblik op på trappen ind til hotellet og
kaster et blik på klokken, fanges øjet af en tekst på denne:
»et pigenavn, et fremmedartet bynavn og årstallet 1861«,
der røber, at klokken har en historie, som jeg her vil for
søge at drage frem.
På siden af klokken står i ophøjet skrift:
» JA N E
OF
AM LW CH
1861«.
Å V ERA ND AEN

P
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Robert Svalgaard:

H vad betyder dette? Det er tegn på, at der her er tale
om en gammel skibsklokke, men hvor stammer den fra,
og hvordan er den kommet til Vildsund.
Historien begynder langt borte fra Limfjordens vande
- helt ovre på den anden side af Atlanterhavet - i Ca
nada. Udfor kysten af New Brunswick ligger øen Prince
Edward Island. I det sydøstlige hjørne af denne ø ligger
havnebyen M urray Harbour.
Lørdag den 20. august 1859 vajede flagene på havnen
i denne by som en hilsen til et skib, der den dag løb af
stabelen, nemlig brigantinen »Jane«, hvis hjemsted skulle
være Prince Edward Island.
»Jane« var ikke blot et pænt skib, det var også et godt
skib, og der gik ikke lang tid før en fremmed kaptajn fik
interesse for hende.
Manden, det var kaptajn Richard Evans, kom fra den
modsatte side af Atlanten fra byen Amlwch på øen Ang
lesey ved kysten af N orth Wales.
Evans faldt imidlertid først for en anden »pige« fra
New Brunswick, nemlig »Eva« på 77 register tons, som
han købte i 1859, men solgte igen et årstid efter. Det må
have været efter, at han på en af sine rejser havde set
»Jane«, som han købte i 1861 og førte hjem til Anglesey
til byen Amlwch - udtales Am look.
Da »Jane« i 1859 blev søsat, har hun uden al tvivl
været udrustet med en klokke forude ved nedgangen til
lukaf’et til brug, når vagten skulle kaldes på dæk, men
kaptajn Evans har været så stolt over sit nye skib og så
velhavende en mand, at han tillod sig den luksus at lade
fremstille en ny klokke til »Jane«. Da Amlwch var hjem
sted for flere metalstøberier, taler alt for, at klokken er
støbt i denne by.
For danske ser stavemåden af bynavnet mærkelig ud,
men det er ingenting mod andre bynavne på Anglesey,
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idet øen rummer byer med navne som: LLANFAIRPWLLGWYNGYLL, BRIABBERFFRAW, LLANFAELOG, RHYD-W EN, CEMAES, MOELFRE og PEN TRAETH.
Amlwch ligger på øens nordøstkyst og er en meget
gammel by, der i 1841 havde 6.217 indbyggere, men
antallet er dalet i tidens løb, og var i 1951 kun 2.700.
Fra romertiden og ind i det 19. århundrede var byen
hjemsted for en stor minedrift (kobber), og produktionen
her var engang af en sådan størrelse, at mineejerne i
årene 1787 - 1792 var i stand til at diktere verdens
markedsprisen for kobber. Denne store produktion skulle
eksporteres, og derfor var ikke blot byen, men også egnen
hjemsted for en stor flåde af sejlskibe, og mange af disse
skibe blev bygget på lokale skibsværfter.
»Jane« blev dog aldrig kobber-skib, for da Richard
Evans købte hende, var denne epoke i byens historie forbi,
og »Jane« måtte derfor søge sine fragter andetsteds.
I 1864 blev hendes hjemsted ændret til Beaumaris, der
ligger ved Menai-strædet mellem Wales og Anglesey.
Beaumaris er også en gammel by med fæstningsanlæg
bygget af Edward I i 1295 til 1323, en gammel kirke
(the church of St. Mary) fra 1400-tallet samt et gammelt
franciskanerkloster fra 1300-tallet.
Denne by, der i 1951 havde et indbyggerantal på 2.134,
var tilligemed andre byer i Wales dengang vigtige byer
for udskibning af tagskifer, blev hjemsted for »Jane«
de tre sidste år af hendes tid. Forinden vi går videre
i »Jane«s historie, vil det imidlertid være på sin plads
at beskrive hende lidt. Skibets hoveddimensioner var
følgende:
længde .............................. 85,40 feet
bredde .............................. 21,60 dybde .............................. 10,47 -
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Robert Svalgaard:

»Jane« var bygget på kravel af egetræ og havde en
registertonnage på 113,22 tons.
I marts måned 1867 var »Jane« på Middelhavet, idet
skibet lå i en lille havneby på Sicilien. Byens navn an
gives i officielle indberetninger om skibets senere stran
ding som Giogia, men en by af dette navn findes ikke,
men muligvis er der tale om den lille flække Giojosa,
8 km NV for Patti ved det tyrrhenske hav.
H vad »Jane« har haft i lasten på rejsen til Sicilien
vides ikke, men ladningen, som »Jane« indtog på Sicilien,
var olivenolie i fustager bestemt til Königsberg. Da lad
ningen på ca. 368 fustager var vel ombord lagde »Jane«
ud på den mellem 3.000 og 4.000 sømil lange rejse til
Königsberg - i dag Kaliningrad.
Gennem Middelhavet, forbi Gibraltar, over Biscayen,
videre nordpå gennem kanalen til Nordsøen for efter at
have rundet Skagen at stå ned gennem Øresund til Øster
søen mod bestemmelsesstedet Königsberg, men så langt
skulle »Jane« aldrig nå.
N atten mellem den 2. og 3. april 1867 var hun på
højde med Stenbjerg, hvor hun strandede den 3. april,
formentlig som følge af storm. Den gamle protokol, der
indeholder enkelthederne om strandingen, findes ikke
mere, men af toldvæsenets indberetning om strandingen
fremgår, at skibet stod i havstokken, tæt ved land og
formodentlig var vrag, men ladningen ventedes bjerget,
så snart vejret tillod det. Denne sidste bemærkning kan
tages som udtryk for, at vejret i det øjeblik, da indberet
ningen blev afsendt fra strandingsstedet, har været hårdt.
I Stenbjerg fandtes ingen redningsstation på dette tids
punkt, idet redningsstation »Stenbjerg« først er oprettet
i året 1894, men kaptajn Evans og hans mandskab på 5
mand reddede sig alle i land ved hjælp fra beboerne på
kysten.
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En stranding skabte altid stort røre, idet mange men
nesker skulle i aktivitet. Fra strandfogeden gik der ri
dende bud til herredsfogeden samt toldinspektøren i Thi
sted, og i mellemtiden var strandkontrollør Jens Jocias
Jensen i Stenbjerg mødt op ved strandingsstedet som
repræsentant for toldvæsenet.
N år et skib strandede, var det dengang almindeligt, at
skibets fører eller rederi søgte assistance hos en kongelig
strandingskommissionær for at få varetaget deres inter
esser ved forhandlinger med myndighederne, bjergelav,
assurandørerne og ladningsejerne etc. samt for at få
hjælp ved mandskabers hjemsendelse, salget af vraget m.v.
Den mand, som kaptajn Evans henvendte sig til, var
konsul, tobaksfabrikant F. C. Bendixsen i Thisted, der
tillige havde kongelig bevilling til at virke som stran
dingskommissionær, og hans navn ses anført i langt de
fleste af de i datidens aviser optagne bekendtgørelser om
afholdelse af strandingsauktioner.
Det var nu Bendixens opgave, mod erlæggelse af et
ved forordning af 2. december 1825 fastsat vederlag, at
varetage kaptajnens interesser og være denne behjælpelig
i en lang række forhold, hvoraf flere allerede er nævnt.
En vigtig opgave var overenskomsten med beboerne om
kring strandingsstedet (bjergelavet) om bjergning af ski
bets værdifulde ladning af olivenolie samt, da skibet
blev erklæret for vrag, så meget som muligt af skibets
stående og løbende redskaber samt inventar. Dernæst
skulle han sørge for, at søfolkene blev sendt hjem, hvilket
sikkert er sket med dampskibet »Fylla«, der sejlede i rute
fart mellem limfjordsbyerne og København, hvorfra der
var bedst forbindelse til England.
Bjergningen blev overstået og ladningen samt det iøvrigt bjergede blev oplagret i pakhuse ude på kysten indtil
auktionens afholdelse.
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Robert Svalgaard:

Tirsdag den 23. april 1867 offentliggjordes i Thisted
Amtsavis følgende bekendtgørelse om afholdelse af stran
dingsauktion:
Strandingsauktion
Efter overenskomst med Auktionsdirektøren afholdes
offentlig Auktion paa Stenbjerg Strand Mandagen den
29de dennes, Formiddag KL 9 over Vrag og Inventar,
af den den 3die dennes indstrandede skonnert »Jane« af
Beaumaris, ført af kaptajn R. Evans, nemlig:
4 Skibsankere, 2 Ankerkjettinger, en Del Skjødekjettinger, 2 Trodser, en betydelig Del Tougværk,
14 Skibsseil, 5 Pressenninger, 1 Krøbelspil, 1
Vandspil, 1 Kabys, 1 Kamin, Lanterner, Kom
passer, noget Kahytsinventar, Vandfade, 1 Skibsbaad, 1 Rat, 2 Master, Rundholter, en Del Vrag
stykker samt Skibsvraget.
Det bemærkes, at Skibet var bygget af Eg, 113 Tons
drægtigt. Konditionerne erfares ved Auktionen.
Thisted, den 20de April 1867.
F. C. Bendixsen.
Man bemærker, at skibets ladning ikke blev averteret
til salg, således som det så ofte skete. Dette skyldtes, at
ladningen - enten efter krav af ladningsejeren eller assu
randørerne - blev transporteret til Thisted på hestevogne
for derfra at blive videresendt til København.
Ladningen bestod af mindst 368 fustager olivenolie,
idet 341 fustager, der vejede 226.983 pund - fordelt på
4 partier - den 24/4., 17/5., 25/9. og 3/10. 1867 i Thisted
havn blev indladet i dampskibet »Fylla« for at blive
sejlet til København. Desuden blev der på auktionen solgt
21 tomme fustager samt staver og bånd hidrørende fra
6 fustager, hvilket ialt giver 368 stk.
Men hvad med skibets klokke? Foranstående bekendt-
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gørelse indeholder intet om denne, men om alt er gået
rigtigt til, har den været blandt de effekter, som solgtes
på auktionen den 29. april 1867. En gammel afskrift af
toldvæsenets regnskab vedrørende denne stranding inde
holder kun en summarisk angivelse af skibsinventariet,
der er tariferet under ét og henført til pos. 271 i told
tariffen af 1863.
Hvem der købte klokken, og hvad den kostede kan
ikke efterspores, idet de gamle auktionskataloger fra
denne strandingsauktion er tilintetgjort, og ligeledes kan
strandingsprotokollen med enkelthederne om strandingen
ikke findes. Klokkens sidste vej de 20 km fra Stenbjerg
strand til den gamle færgekro ved Vildsund (i dag hotel
»Vildsund Strand«), står hen i det uvisse.
Man gætter imidlertid næppe forkert, når man antager,
at Søren Yde, som byggede kroen i 1867, har været til
stede på auktionen - muligvis for at købe tømmer til sit
byggeri - og har budt på klokken, som han kunne bruge
til den kro, som han opførte.
Det Søren Yde byggede i 1867, var ikke alene en kro det var en gård kaldet »Bakkegården«, hvortil også var
knyttet diligencekørselen med post mellem Thisted-Vildsund-Nykøbing Mors.
Dengang var Vildsund også hjemsted for det store år
lige hestemarked - kun overgået af markedet i Hjallerup.
Medens dette marked varede, gik det livligt til på kroen,
idet der kom opkøbere fra hele landet foruden en lang
række udenlandske opkøbere - fra Tyskland, Østrig,
Ungarn m. v.
Men lad os vende tilbage til »Jane«. Auktionen i Sten
bjerg den 29. april 1867 indbragte ialt 1158 rigsdaler
4 mark og 13 skilling inch salær, heraf hidrørte 1128 rigs
daler 58 skilling inch salær fra salget af vraget og inven
taret.
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Køberen af vraget foretog en ophugning, og da denne
var tilendebragt, blev der den 12. juni 1867 afholdt en
ny auktion på Stenbjerg strand, hvor materialerne fra
vraget blev bortsolgt, og »Jane« var ophørt med at
eksistere.
Der var langt fra »Jane«s vugge i Murray H arbour på
Edward Island til hendes grav på den barske jyske vest
kyst. »Jane« var kun et af de mange hundrede skibe, der
i årenes løb er strandet på Thy-kysten, men hun har
efterladt sig et varigt minde i form af hotelklokken
i Vildsund.

Bopladser i Sydthy
fra romersk jernalder
AF FRANK LAURIDSEN

ER ER I SYDTHY - ved Ginnerup, ved Hurup, ved

D

Vestervig og ved »Mariesminde« i årene fra 1922
og op til 1966 fundet og undersøgt særdeles velbevarede
hustomter fra romersk tid. Hustomterne ligger i grupper
på ca. 30. Ved Ginnerup er der fundet ikke mindre end
7 liggende over hinanden i lag af ca. 2 meters tykkelse,
og dette siger os lidt om, hvor længe bopladsen har været
beboet. Det 2 meter tykke kulturlag udgør en sådan for
højning i landskabet, at der er god grund til at sammen
ligne med østens byhøje. Vi tillader os at kalde disse
grupper af hustomter for landsbyer, selv om Tacitus
i sit skrift om de germanske stammer siger, at de ikke
kunne finde sig i at bo i stæder eller blot have husene
til at ligge op til hinanden (kap. 16). Jeg vil her prøve
at opsummere karakteristiske træk fra disse fire jernalder
bopladser og prøve at finde en vis sammenhæng mellem
dem.
Klima og plantevækst
Først en gennemgang af klima og plantevækst i for
bindelse med de arkæologiske perioder i og omkring den
tid, der her skal behandles:
I atlantisk tid (ca. 5000 - ca. 3000 f. Kr.) var det varmt
og ret fugtigt - ca. 20° middeltemperatur i juli - i D an
mark, og landet var overalt dækket af en tæt urskov, der
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Frank Lauridsen:

på god jord bestod af elm, lind og ask og på ringere
jord af eg, el og birk. Hasselen begyndte på denne tid at
vinde frem i de lysere dele af urskoven. I en sådan urskov
var der selvfølgelig ikke gode forhold for jagtbart vildt.
Kun i udkanterne ud mod have, fjorde og søer trivedes
vildtet, og det er da også her, vi finder spor af befolk
ningen. Gudenåkulturen og Ertebøllekulturen trivedes her.
I subboreal tid (3000 - 500 f. Kr.) var klimaet varmt
og tørt - ca. 18° middeltemperatur i juli. Der er opstået
små rydninger i urskoven. Hassel-, birk- og elvæksten
er tiltaget. Der kan nu tydelig ses spor af en agerbrugs
kultur. Mængden af græsser, halvgræsser og ukrudts
planter tiltager. Af kulturplanter fra yngre stenalder og
bronzealder kender vi: emmer (en meget lidt udviklet
hvedeart), dværghvede, almindelig hvede og nøgen byg.
Af ukrudtsplanter især pileurt. Fra yngre bronzealder
(ca. 800 - 400 f. Kr.) er fundmaterialet ikke så righoldigt,
da man i de fornemmes grave ikke finder mange lerkar.
Men vi ved, at klimaet blev koldere og fugtigere, og der
er fundet så mange aftryk i lerkar, at vi kan fastslå, at
der især dyrkedes byg - både nøgen byg og avneklædt
byg. Man kender flere ukrudtsplanter. Pileurten, der
trives bedst på fugtig jord, har bredt sig, og man finder
også flyvehavre. Den første agerbrugskultur kaldes mega
litkulturen fordi gravene blev bygget af store sten (megalitter). Omkring år 2000 f. Kr. vandrede et hyrdefolk
ind i Jylland sydfra. De bosatte sig i M idtjylland og
videre mod nord i Vendsyssel og Thy. Denne kultur
kaldes enten enkeltgravskulturen eller stridsøksekulturen.
Under denne kultur blev lysningerne større og flere, og
agerbruget bredte sig.
Fra omkring 500 f. Kr. og op til vor tid, i subatlantisk tid, blev klimaet køligere og mere fugtigt (juli 16°
middeltemperatur). Urskoven var nu ved at være ryddet,
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og Danmark blev i jernalderen et forholdsvist skovfat
tigt land. Tømmeret var brugt til skibe, til huse og især
til udsmeltning af myremalm. Bøgen var trængt ind i lan
det, og dens frugt, bogen, blev en vigtig del af føden for
dyrene. I keltisk jernalder var byg, især den nøgne byg,
den mest udbredte kornart. Vi finder nogle få aftryk af
hvede og hirse, men klimaet var ikke mere gunstigt for
disse mere varmekrævende kornarter. Fra romersk tid
(0 - 200 e. Kr.) er fundmaterialet ret ringe. Men der er
dog fundet en boplads særdeles rig på kornaftryk: Ginnerup, men dette vil senere blive behandlet. Byggen var
stadig den fremherskende kornart, men det var i denne
tid, havren og rugen kom ind i landbruget. Af ukrudts
planter er det stadig pileurt og flyvehavre, der dominerer.
Vi er hermed nået et stykke forbi Kristi fødsel - ind i
historisk tid -, da klimaet ikke var væsentlig forskelligt
fra det, vi kender nu. Kulturplanterne blev mere og mere
forfinede, men er dog de samme arter som dem, vi ken
der fra yngre stenalder. Vi kan fastslå, at den store ud
vikling af kulturplanterne skete fra bronzealder og op
til yngre jernalder. Udviklingen har altså stået stille fra
jernalderen og op til begyndelsen af det nittende århun
drede.
Bopladser
Tiden fra Kristi fødsel og op til 400 e. Kr. er en af de
perioder i vor oldtid, hvorfra vi kender mest til menne
skenes levemåde. En af de først undersøgte bopladser
fra denne tid er bopladsen ved Ginnerup. Pladsen ligger
i et ret højt terræn, der er jævnt bølgende. Jorden over
tomterne har været under plov og harve i århundreder,
og det var opharvede potteskår, der røbede, at der engang
har været en landsby her. Det bebyggede område har
været ca. 500 m langt (øst - vest) og ca. 100 m bredt
(nord - syd). I 1922 påbegyndte Nationalmuseet en
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udgravning af stedet under inspektør Hans Kjær. Der
blev herefter arbejdet på pladsen op til 1935. Foruden
Hans Kjær, der arbejdede i Ginnerup til sin død i 1932,
har Johannes Brøndsted gravet et par tomter ud, men
det er Gudmund H att, der har ledet udgravningen fra
1932, og det er især ham, der har skrevet om fundene.
H an har udgravet en stor del bopladser fra romersk jern
alder, og vi må anse ham for at være den, der har haft
størst viden om bopladser fra denne tid.

Det første hus, man stødte på under udgravningen i
1922, skulle senere vise sig at være et af de bedst bevarede
og mest traditionelt indrettede huse, der indtil videre
kendes fra jernalderen (fig. 1). Det var en brandtomt,
og sådanne giver normalt det største udbytte, da menne
skene har måttet flygte fra dem i hast, når en gnist fra
ildstedet har fænget i det let antændelige tag. Man har
ofte slet ikke nået at få noget som helst ud af husene,
inden ilden gjorde enhver fremtrængen umulig. Huset
har været firesidet (14,7 m langt og ca. 4 m bredt). Væg
gene var af jord og foret med 1er klistret på en vidjefletning, af hvilken flere spor blev fundet. Gulvet var
i den vestlige ende af huset beklædt med et lag 1er, mens
gulvet i den østlige del var af jord. Indgangen var i nord-
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siden, og den var beklædt med sten. Der blev fundet stol
pehuller i to rækker, men kun i den ene ende, hvilket må
tilskrives, at de øvrige er blevet overset under udgrav
ningen; thi vi må regne med, at der har været to rækker
stolper i hele husets længde, der har båret åskonstruktionen. Lige øst for ildstedet, der var placeret lige ud for
indgangen, blev der fundet nogle tæt liggende, fladt til
huggede stænger, som vi i forbindelse med kanten af ler
gulvet kan tolke som en skillevæg. Huset må altså have
været inddelt i to rum. I det østlige rum blev der fundet
nogle tætliggende linderafter, der må have siddet i taget.
De var bundet sammen med simer og strå, og på dem
blev der fundet spor af lyng, som må have udgjort husets
yderste tagbeklædning. Kreaturerne har stået mod øst,
mens menneskene har boet i det andet rum. I det vestlige
rum blev køkkenredskaberne og ildstedet fundet. I vest
enden blev der også fundet lerkar, som indeholdt korn.
Især skal det store »silo-lerkar« omtales. Det blev fundet
liggende på gulvet, og skårene var så lidt spredte, at det
må have stået på gulvet på det sted, hvor det blev fundet.
Karret var IV4 m højt og havde ca. 3 cm tykke vægge.
Lige inden for døren fandt man nedgravet de brændte
knogler af en middelstor hund. Der er paralleller til dette
i et fund, man har gjort fra Esbjerg museum i 1964 under
et bondehus fra begyndelsen af det nittende århundrede.
Man fandt her en hugorm, men det er sikkert ikke selve
arten af dyret, der betyder noget. Vi har da også kilder
fra det attende århundrede, der siger, at man undgår syg
dom blandt kvæget og i det hele taget uheld i huset, hvis
man nedgraver en hugorm under døren. Denne offerskik
kan ikke være af kristen oprindelse, og vi skal sikkert
helt tilbage til jernalderens bønder for at finde ophavsmændene til den. Der blev desuden gjort fund af havre
og seksradet byg. I 1927 blev der fundet en del spergel-
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frø, frø af en ukrudtsplante, man sikkert har anvendt
til menneskeføde. Der blev endvidere fundet en stor del
dodder, en olieholdig plante. Og det hidtil ældste fund
i Norden af farveplanten vajd blev gjort. Vi ved fra
Cæsar, at briterne farvede sig med den, før de gik i kamp,
men her i Norden er den foruden i Ginnerup kun fundet
i Oseberg-vikingeskibet fra årtusindskiftet.

I 1928 fandt Hans Kjær igen en særdeles velbevaret
brandtomt (fig. 2). Huset har været 12,5 m langt og 4,5
m bredt. Der blev fundet en del af væggen, og det kunne
ses, at murene har bestået af en 3/< - 1 m tyk jordvold,
der indadtil har været foret med lerklinet vidjefletning.
Grundplanen var ganske let at følge på grund af lerkliningen, der under branden var blevet til slagger. Døren
var i sydsiden af huset, og der blev fundet tydelige aftryk
og små stykker af en egetræsdørtærskel. Inden for døren
blev der gjort et meget interessant fund: rammen af en
dør med spor af de vidjer, der har udgjort selve døren.
Men det er dog sikkert ikke ganske berettiget at kalde
den døren, for der må have været en mere solid dør yderst.
Den har altså kun været med til at gøre huset en smule
lunere. Der blev ikke, som i tomten fra 1922, fundet no
gen skillevæg, men vi kan dog se, at der har været stald
i vestenden, da huset brændte, og at menneskene har op
holdt sig i østenden; men der blev fundet flere tegn på,
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at dette engang havde været anderledes. F.eks. blev der un
der staldgulvet fundet en stenlægning, der kan have holdt
på varmen fra arnen. Denne, og dermed menneskeboligen
har altså engang været i denne ende. Men af sliddet på gul
vet kan det dog konstateres, at indretningen, som den var,
da huset brændte, har været benyttet det meste af tiden.
Grunden til, at man har byttet plads med husdyrene, kan
måske være den, at taget i den vestlige ende af huset har
været ringere end i den østlige del. Man har så haft val
get mellem et utæt tag og lugten fra dyrene, som vi i vort
vestenvindsbælte normalt anser for den væsentlige grund
til, at vi i næsten alle tomter finder menneskeboligen i
den vestre del. Der blev i stalden fundet en kreaturbind
sel, som i hast var blevet skåret over under branden.
I den østre del blev den benyttede arne fundet. Den be
stod underst af et lag sten og derover en lerflade med
dobbelte rammelinier. Endvidere blev køkkenredskaberne
fundet her. Der var lerkar og kværnsten. I dette hus
blev også fundet nogle vævevægte af 1er. O veralt var der
spor af rafter fra taget, der under branden var faldet ned.
Om husets højde kan der ikke siges så meget, men af vidjeskærmens højde kan vi slutte, at den i siderne må have
været ca. 1,8 m. Der blev i denne tomt fundet spergel
og byg, men også farveplanten vajd fandtes her.
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En brandtomt, der er yngre end de to ovennævnte,
blev i 1934 udgravet af dr. Gudmund H att (fig. 3). Tom
ten var 17 m lang og ca. 5,5 m bred. Stuen var 10 m
lang og udhuset (eller stalden) 7 m, men det (den) var
noget smallere end stuen. Væggene tegnede sig som fyld
skifter. Det kunne ses, at jordmuren har været ca. PA m
tyk, og at der på indersiden, som ved de to yngre huse,
har været et lerpanel. Døren har været i sydsiden, og jor
den foran var brolagt med flade sten. Stolpehullerne blev
fundet ganske regelmæssigt over for hinanden. Der var
to rækker med seks i hver i beboelsesrummet. Stolperne,
der har siddet i hullerne, har været ca. 20 cm i tværmål.
Der blev et par steder fundet to stolpehuller lige ved
siden af hinanden - man kan tænke sig, at stolperne er
blevet fornyede, for træet har næppe haft en lang leve
tid i det fugtige klima. Der blev i nordsiden af huset
fundet nedstyrtede dele af taget: forkullede rafter med
et tæt lag ris og lyngtorv over. Det er sikkert det tunge
lag af lyngtorv, der har kvalt ilden, så rafterne ikke er
brændt helt op. En meter øst for disse nedstyrtede dele
af taget blev der fundet ca. 10 vævevægte af 1er. Væve
vægtene har holdt trådene på plads på den flade væv.
I udhuset blev der ikke gjort nogle særlige fund. Der var
kun et stolpehul og vi må formode, at denne tilbygning (?)
har haft fladt tag.
Vi har ved Ginnerup gjort et af de bedste fund til
hjælp ved datering, man kan tænke sig. Der blev nemlig
i et hus, som lå midt i kulturlaget, fundet 24 romerske
mønter af sølv og en af guld. De ældste af mønterne viste
sig at være fra ca. 120 f. Kr. og den yngste mønt fra 74
e. Kr. Dette hus kan altså ikke have eksisteret før 74 e.
Kr. Vi må sætte dets alder til ca. 100 e. Kr. Af andet
dateringsmateriale var der potteskårene, der næsten alle
viste sig at være fra romersk jernalder. Huset, der blev
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afdækket i 1934, er sikkert bygget omkring år 0. Det
ældste hus i landsbyen er sikkert bygget lige omkring
Kristi fødsel. Bopladsen er enten blevet opgivet i slut
ningen af det tredje eller i begyndelsen af det fjerde
århundrede.
P la n o v er to m te r v ed " M a rie s m in d e ".

Bopladsen ved gården »Mariesminde« ved Vesterby
i Vestervig sogn blev opdaget omtrent på samme tid som
Ginnerup-pladsen, og Hans Kjær foretog da også nogle
prøvegravninger i 1929, men det var først i 1935, pladsen
blev udgravet. Dr. Gudmund H a tt forestod arbejdet. En
byhøj blev fundet lige vest for gården (fig. 4). Pladsen
har haft en længde af ca. 250 m (øst-vest) og en bredde
af ca. 75 m (nord-syd). Det viste sig, at landsbyen har
bestået af to rækker huse med en gade mellem. K ultur
laget bestod på det tykkeste sted af ca. 14 lag jord,
grus og aske, og det målte næsten 2 meter. Der blev fun-
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det fire hustomter liggende over hinanden. Som det frem
går af planen over pladsen, blev der gjort tre udgravnin
ger, en mod vest, en i midten, hvor højen er højest, og en
i øst. Der blev ialt afdækket seks tomter, nemlig af et
langhus og fem næsten kvadratiske huse, der kun har
været brugt til menneskebeboelse.
De tre vestlige hustomter (fig. 5) blev fundet liggende
direkte på den oprindelige markflade. To af husene har
været benyttet på samme tid, mens det tredje - det mid
terste - hus først er bygget efter, at de to andre er sunket
sammen eller revet ned. Ingen af dem var nemlig brand
tomter. Det østligste hus (hus B) var næsten 6 m langt
og 4 m bredt. Murene har været af jord, sandsynligvis
græstørv, og de har været beklædt med lerlag. Der var
nogle få cm af dette lerpanel at finde langs væggene. Det
var faldet ud på lergulvet, men et lag snavs adskilte dog
de to lag 1er. Husets indgang har vendt mod nord. Huset
har altså ligget syd for gaden. Udgangen var ligesom
hele gulvet dækket af et lerlag. Huset har haft fire tag
bærende stolper, som havde efterladt ganske tydelige
stolpehuller. Da man flyttede ind i huset, har man lagt
et ovalt ildsted både i vest- og østenden af huset, men
disse er dog senere blevet erstattet af et firkantet ildsted
beliggende midt i huset. Dette ildsted var hævet nogle få
cm over gulvet, og der var i leret tegnet en firkantet
ramme. Der var to gruber lige øst for den firkantede arne.
H vad de har været brugt til er ret usikkert. Men man kan
tænke sig, at man har lavet fordybninger i gulvet for at
opnå en bedre arbejdsstilling, idet man kan sætte sig i
hullet eller, hvis hullet er dybere, stå i det og så bruge
gulvfladen som et bord. Vi kender eksempler på en lig
nende arbejdsstilling fra primitive kulturer.
Det vestligste hus (fig. 5) var 4,5 m langt og 3,5 m
bredt. Indretningen var som i det før omtalte hus. Der
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har dog kun været én arne, som var ornamenteret med en
firkantet ramme, - måske et symbol på det lag sten, man
oftest finder under disse ildsteder. Husets fire stolpehuller
blev fundet, og dette hus har også haft to portstolper.
Der er senere blevet bygget et tredje hus (fig. 5, hus
C). Den nordlige rand af huset var forstyrret. Huset har
været 4 m langt og ca. 3,5 m bredt. Gulvet har været
dækket af et lerlag, og der har været fire tagbærende stol
per. Det mærkelige ved dette hus er imidlertid, at der
ikke har været nogen arne i huset, og at der ikke blev
fundet spor af et lerpanel. Der blev fundet en firkantet,
hvid plet af sand lidt under gulvfladen, og det har måske
været et symbol på ildstedet. H elt ude mod den nordlige
mur blev der fundet en temmelig stor lerkrukke, der var
gravet ned i gulvet med mundingen nedad. Den opadvendte bund var slået af, og man havde samtidig fjernet
skårene. Krukken har været fyldt med jord allerede, da
den blev lagt ned, så nogen praktisk funktion kan den
næppe have haft. Vi kan kun gisne om, hvad man har
foretaget sig i dette hus. Måske har det været et hus,
hvor man ofrede til landsbyens guder. Man har så mulig-
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vis udgydt madofre over denne krukke, og jorden i den
kan have været et symbol på landsbyens agerjord.
Den midterste udgravning (fig. 4) var den, der gav de
magreste resultater. Man ramte nemlig lige ned på gaden
mellem de to husrækker. De stenlægninger, der blev fun
det i vejsiderne, var indgange til husene på begge sider
af vejen. Vejen har været belagt med et tykt lag grus, formodentlig for at spildevandet kunne flyde væk under
gruset.

I den østligste udgravning blev det mest velbevarede
fund gjort (fig. 6). Man fandt tomten af et brændt lang
hus, der var ca. 10 m langt og 4,5 m bredt. Huset havde
jordvægge, men uden lerpanel. Det havde indgang i syd
siden og har altså været placeret nord for landsbyens
gade. Huset var klart inddelt i to rum. En menneskebolig
mod vest og et udhus mod øst. Gulvet i beboelsesrummet
var ovenalt beklædt med et lerlag. Der har været fire tag-
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bærende stolper, af hvilke der var spor af én, en kraftig,
utilhugget egestolpe. Midt imellem de fire stolpehuller
var ildstedet, et firkantet ornamenteret lerlag. I det
nord-vestlige hjørne af huset blev der fundet en lerbænk.
Bænken var lavet af sten og 1er, og i siderne har der
været nogle risfletninger. Lidt nord for ildstedet blev der
fundet nogle parallelle grene liggende i en ramme. Disse
grene har sikkert udgjort en hylde, der må have hængt
i taget over ildstedet. Lidt vest for ildstedet blev der
fundet en sten med et hul i. Vi må formode, at man i
denne sten har knust forskellige ting. Der blev også
fundet en skrubbekværn og en stor del lerkar. Den øst
lige del af huset havde ingen stolpehuller, og man antager,
at de tagbærende stolper har været anbragt direkte oven
på jordmuren. Udhuset har altså haft fladt tag. Der blev
i udhuset fundet nogle strå og lidt korn foruden de for
kullede rafter fra taget. Det ser ud til, at man først har
bygget den vestlige del af huset. Den østlige del er så
siden blevet bygget til.
Langhuset kan dateres til ca. 200 e. Kr., og vi må ud
fra et typologisk synspunkt regne de små kvadratiske
huse for at være ældre end langhuset, skønt de ganske
vist optræder hele jernalderen igennem. Bopladsen har
været benyttet fra omkring 100 e. Kr. og op til ca. 300
e. Kr. »Mariesminde-perioden« falder altså sammen med
den sidste del af »Ginnerup-perioden«.
Lige nord for Vestervig kirke stødte man i 1961, under
en regulering af vejen mellem Vestervig og Bedsted, på
nogle stensætninger. Skoleinspektør Riis-Olesen fra Ve
stervig kikkede på fundet og underrettede N ational
museet. Den svage forhøjning i terrænet havde aldrig
fået nogen til at tænke på, at resterne af en landsby kunne
ligge under den, og at selve højen var dannet af menne
skehænder. Under ledelse af museumsinspektør Vebæk
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iværksatte Nationalmuseet den store udgravning af den
del af højen, der var i fare for at blive ødelagt. Man
ville nemlig anlægge en parkeringsplads der. Vejudgrav
ningerne delte højen i to halvdele. Den østre del har man
udgravet, hvorimod den vestre ligger urørt hen og ven
ter på, at midlerne til udgravningerne fremskaffes. Højen
er dannet på følgende måde: N år et hus var blevet revet
ned eller var brændt, byggede man det nye hus oven på
resterne af det gamle. Den samme fremgangsmåde blev
anvendt i den nære Orients byhøje. H vad der har fået
vore jernalderforfædre til at bygge oven på resterne af
de nedfaldne nuse er ikke nemt at sige. Kan det mon have
været noget kultisk? Vi kender jo fra nyere tider, hvor
dan nogle af vore byer er vokset op omkring et helligt
vi. Men det kan også simpelthen være fordi pladsen har
været så godt placeret - både med hensyn til forsvar og
central beliggenhed - at man ikke har kunnet finde et
bedre sted at bo på. I Østen har det sikkert været en
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eller anden vandforekomst, der har fået menneskene til
at bygge deres huse på det samme sted i århundreder.
Kulturlagene var enkelte steder op til og lidt over 2 meter
tykke. Pladsen har været beboet fra omkring 50 e. Kr.
og til ca. 400 e. Kr. Man har i disse 350 år fået bygget
mindst 5 huse (måske endda 7) oven på hinanden. Lands
byen - den halve landsby - har bestået af kvadratiske
huse og et enkelt langhus. Mellem husene nar der været
stenlagte gader. Da man endnu ikke har offentliggjort
enkelthederne ved udgravningerne, er det desværre ikke
muligt at gå i detaljer. Noget karakteristisk ved husene
var stenlægningerne i døråbningerne. Man har lavet en
måtte af flade sten lagt i sildebensmønster. Noget andet
karakteristisk var afløbet ind under græstørvsmuren i et
af husene. Afløbet førte ud i en sivebrønd. Huset har
været af den sædvanlige konstruktion. I de kvadratiske
huse fandt man en stor del vævevægte mage til dem,
der blev fundet i Ginnerup. Linder flere af ildstederne
blev der fundet lerkar, alle med afslåede ører. Disse kar
må have haft en kultisk betydning. I landsbyens ældste
tid har grundplanen holdt sig nogenlunde uforandret.
Det skyldes vel, at man har fortsat med at bygge omkring
de stenlagte gader. Otte af de huse, der er fundet spor
af, har været benyttet på samme tid, og vi kan vel regne
med, at den anden halvdel af byhøjen rummer et lig
nende antal. Landsbyen skulle efter dette skøn have
bestået af ca. 20 familier. H vad man har beskæftiget sig
med er svært at sige, men landbruget kan man ikke have
gjort noget særligt ud af, da der kun fandtes et hus med
staldbygning. H ar man været fiskere? Fjorden ligger jo
kun et par km sydvest for landsbyen. Eller kan man mon
have levet af at spinde og væve tøj af fårenes uld? Pro
blemet står åbent, men vi kan måske få en løsning, når
den vestlige halvdel udgraves.
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Da man var ved at afslutte udgravningerne i Vester
vig, kom der bud fra Hurup om, at der ved udgravnin
gerne til den nye kommuneskole var fundet spor af old
tidsbebyggelse. Der kom arkæologer fra Vestervig for
at undersøge sagen, og de var ikke i tvivl om, at det var
en fjerde byhøj, man stod overfor (fig. 8). Udgravnin
gerne til den yderste fløj af den nye skole blev standset,
og i 1965 blev der sendt et hold fra Nationalmuseet op
for at udgrave resterne af byhøjen. Det er på grund af
forstyrrelserne af højens østside ikke muligt at få en
fuldstændig plan over landsbyen. Landsbyen har uden
tvivl været større end de 38 huse, der er undersøgt (fig. 8).
Det ser ud til, at et areal på ca. 100 m i diameter har
været bebygget. Af de 38 hustomter vendte de fleste i
retningen øst-vest, men fire af husene har dog vendt
modsat, - sikkert fordi pladsforholdene i landsbyen har
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krævet det. Højen er på det højeste sted 1,5 m, og der
er fundet 5 hustomter liggende oven på hinanden.

Der blev fundet tre brandtomter. En af disse gav
særlig gode resultater. H er fandt man ikke blot græs
tørvsmuren i selve fundamentet, men man kunne følge
den op i en højde af 20 cm. Det sås tydeligt i disse 20 cm,
hvordan jernaldermanden havde lagt smalt udskårne
græstørv på tværs i den brede mur, skift efter skift, lige
som det var muligt at følge vidjefletningen med det påklistrede 1er. Man kan af de fundne tagstolper regne
husets højde mere nøjagtigt ud, end man før har kunnet.
På de forkullede spær viste der sig nemlig tydelige ind
hug, hvor spærene har nået sammen oppe i mønningen
af huset og i tagskægget (fig. 9). Da vi kender husets
bredde, kan vi så regne tagets højde ud. Husene var af
den sædvanlige konstruktion. De fleste af husene var
langhuse med stald i den ene ende (fig. 10). Men der var
også adskillige af de 7-8 m lange huse. Både de små og
de store huse var 4-5 m brede. Det har sikkert ikke været
muligt at bygge i andre bredder med den valgte tag
konstruktion. Ildstederne var smukt dekorerede med fir
kantede rammer med et diagonalt kryds indeni. Under
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mange af ildstederne blev der som sædvanligt fundet en
krukke. Man fandt i et af husene et hidtil ukendt redskab.
Det er måske en ske eller en beholder. Redskabet var la
vet af træ, og det var 36 cm langt. Det var formet som
en halvcylinder med skaft i begge ender. I den store
brandtomts staldende blev der fundet spor efter båse
inddelingen. Gaderne har enten været sten- eller grus
belagte. I mange af døråbningerne blev der fundet møn
strede stenlægninger. I et lerkar fandt man forkullede
rester af byg, spergel, pileurt og dodder. Der blev fundet
store mængder af to-snoet reb lavet af plantefiber, antage
lig hør.

Fig. 10: Staldenden af den store brandtomt fra tidgravningen
i Hurup. Set fra ØSt.
fot.: Nationalmuseet
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Udgravningerne sluttedes under ledelse af museums
inspektør fru Aino Mortensen. Landsbyen har været
benyttet i tiden fra lidt før Kristi fødsel og til kort før
200 e. Kr., altså i hele den ældre romerske Jernalder. Der
er desværre endnu ikke offentliggjort detaljer om de
enkelte huse fra fundet i Hurup.
Der er yderligere fundet bopladser fra romersk tid
i Tabel (Vestervig sogn), Villerup (Vestervig sogn),
Vestervig by, ved Refs Hedegård (Hurup sogn), og ved
Visby og andre steder. Disse pladser er kun i ringe grad
undersøgte, og vi ved ikke noget særligt om deres stør
relse.
Vi ser, at husene fra de fire landsbyer har været bygget
på samme måde (fig. 7). Dog er det usikkert, om de
tagbærende elementer har bestået af tvejede stolper, som
tegningen viser. Det har sikkert været vanskeligt at
skaffe tilstrækkelig mange af dem. Sideåsene kan også
have været passet ned i de fritstående stolper, ved ud
mejsling i disse og tilsvarende formning af sideåsene.
De er bygget på omtrent samme tid, nemlig tiden fra
lidt før Kristi fødsel og til godt og vel 300 e. Kr. Lands
byerne har gennem denne tid været bygget om adskillige
gange, og man har så bygget på de udjævnede rester af
de ældre huse og gerne lidt skråt for (fig. 9). Det er disse
lag af nedsunkne eller nedbrændte huse, der udgør by
højene. Man har placeret bopladserne på ret høje steder
og ikke bygget dem i lavningerne, som vore dages lands
byer i Sydthy er det. Men man har på anden måde for
stået at skærme sig mod den fremherskende vestenvind,
idet så at sige alle husene er bygget i retningen øst-vest.
H ar man et kort foran sig, og indtegner man landsbyerne
på det, vil man bemærke, at de ligger i en næsten lige
V -N V - Ø -SØ (fig. 11). Det er da også højest sand
synligt, at landsbyerne har været forbundet med en vej.
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Man har kørt på vejen med den okseforspændte vogn.
Men hvad har man mon kørt med? Ja, vi kan selvfølgelig
kun gætte, men det er overmåde sandsynligt, at man i de
enkelte landsbyer har specialiseret sig i fremstillingen af
et eller andet produkt. Efter fundene på de enkelte bo
pladser kan vi kun gisne om, hvad man har lavet. Men
man har uden tvivl i alle fire tilfælde til dels levet af
landbruget, d. v. s. både agerbrug og husdyravl. Man har
sikkert også fisket lidt enten i Limfjorden eller i søerne
nord for Vestervig og »Mariesminde«. I Ginnerup blev
der fundet flest langhuse med stald, men vævevægtene
og fundene af farveplanten vajd betyder uden tvivl, at
man også har vævet det tøj, der var brug for i lands
byen. I H urup blev der fundet mange langhuse, men
meget få af de korte huse uden stald. Man har sikkert
udelukkende levet af landbruget her. I Vestervig blev
der kun fundet et langhus, og resten af husene har ude
lukkende været beregnet til menneskeboliger. I de korte
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huse blev der gjort særdeles mange fund af vævevægte,
og vi kan måske slutte, at man i Vestervig har byttet de
vævede varer for landbrugsprodukter fra de omliggende
landsbyer. I »Mariesminde« blev der kun undersøgt seks
huse, så det er usikkert, hvad man i særlig grad har pro
duceret. Men der er ingen tvivl om, at man har haft
konstant samkvem med hinanden i de fire små samfund.
Litteraturfortegnelse:
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1928 (Kjær).
1930 (Kjær).
1935 (Hatt).
Gudmund H att: Landbrug i Danmarks Oldtid 1937.
Johannes Brøndsted: Danmarks Oldtid 3 - 1966.
Fortid og Nutid 1937 (Hatt).
Skalk årgang 1963 nr. 3 (H. Andersen, O. Voss).
1964 nr. 5 (N. Thomsen).
1966 nr. 6 (A. Mortensen).
Det kan i øvrigt oplyses, at der ikke kan ventes en fuldstændig
publikation af fundene fra Vestervig og Hurup før i sidste halvdel
af 1969.

BENT SØNDERGAARD:

tent-tint,
en lydgeografisk undersøgelse.

Materialet til denne undersøgelse er for størstedelens
vedkommende tilvejebragt gennem en opfordring i de
lokale dagblade.
De mange meddelere, som har sendt bidrag, takkes.
Denne opsats skulle give et indblik i, hvorledes den
gren af dialektforskningen, som kaldes lydgeografi, ar
bejder med kortlægning af den geografiske udbredelse
af lydfænomener.

Det er bekendt, at biordet tit, ofte, i ældre tid hed tint
eller tent på Mors og i Thy.
Nogle eksempler fra den foretagne undersøgelse illu
strerer dette: de goer tent epo (Heltborg) = det går tit på,
det sker ofte; - de er et så tent æ kommer (Snedsted) =
det er ikke så tit jeg kommer; - a må tent hint æ kyer
hjem (Erslev) = jeg må tit hente køerne hjem; - så kom
mer di tent in mæ fesk (Flade) = så kommer de tit ind
med fisk; - do kommer så tint (Gullerup) = du kommer
så tit.
Fra Mors er dette ord tint første gang overleveret af
Caspar Schade i »Bidrag til en Morsingboe-Grammatik«,
et lille håndskrift, som indgår i Schadesamlingen på Stats
biblioteket i Århus, (manuskript 70 . 0). Ordet gradbøjes
her således: tint, tier, tiest, jvf. opsatsen om Schade an
detsteds i denne årbog.
Derimod er det påfaldende, at tint ikke er overleveret
i Schades store samling af morsingske dialektord: »Bidrag
til et jysk Idiotikon« [ = dialektordbog], så meget mere,
som tint antagelig da anvendtes på hele øen.
Påfaldende er det ligeledes, at tint ikke er registreret
i Jens Lunds bog om morsingmålets lyd- og formlære fra
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1932-38 eller i Skyums tobindsværk om Mors-dialektens
ordforråd, der udkom 1948-54.
Fra Feilbergs jyske ordbog ved vi imidlertid, at det i Thy
og på Mors hedder: tent, tint eller tit, hvorimod Molbechs
dialektleksikon fra 1841 ikke har medtaget ordet.
Karakteristisk er det også, at da »Institut for jysk
sprog- og kulturforskning« ved Aarhus universitet for
nogen tid siden søgte oplysninger om gradbøjningen af
tit, fik man fra Mors i næsten alle tilfælde formerne:
(tit) - titer - titest; tint nævnes ikke af nogen.
Tilsvarende fik man fra Thy gennemgående svaret:
tent - tenter - tentest. Der iagttages her en tydelig forskel
mellem morsingmål og thybomål, som skal uddybes ne
denfor.
Dette var om overleveringen. Den er så mangelfuld,
at det er umuligt at danne sig et tilstrækkeligt pålideligt
billede af den geografiske udbredelse af ordet i ældre
tid på grundlag heraf. Sandsynligheden taler for, at om
rådet har været større end i dag. Spørgsmålet er blot, hvor
meget større. Det forekommer mig rimeligt at skønne, at
ordet har været begrænset til Thy og Mors.
Det på kortet nedenfor indtegnede område, i det væ
sentlige N ordthy og Nordmors, er at betragte som re
sterne heraf - hvad der i fagsproget kaldes et reliktområde.
- Anderledes udtrykt: Af rigssprogsformen tit trænges
dialektformen tint-tent bestandig længere mod nord.
Det er en kendsgerning, at den sproglige ensretning
griber om sig - netop i de sidste tiår er den sat ind med
voldsom kraft - og dette får skæbnesvangre konsekvenser
for nuancerne, særdragene, i en dialekt. Den skæbne, som
er overgået tint, er et skoleeksempel herpå. Hovedtræk
kene, de grove konturer af dialekterne, vil formodentlig
bevares, men ikke enkelthederne. - Gradvis, måske ofte
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umærkeligt for den mindre opmærksomme bærer af dia
lekten, uddør den form, som her har ægthed og oprinde
lighed i sig, nemlig tint, og afløses af rigssprogets tit. Og
heri følges den af mange.
Inden for det område, hvor tent oprindelig antages at
have været anvendt, Mors og Thy, - et område som er
afgrænset naturligt, nemlig af Limfjorden og det tyndt
befolkede H an herred, foregår udslettelsen af ordet i en
syd-nordgående strøm. På dette punkt stemmer alle
meddeleres udsagn overens: tent-tint hører til mod nord,
henholdsvis N ordthy og Nordmors. - Til syvende og
sidst beror den megen tale om forskellen i dialekten på
Sydmors og Nordmors ikke på andet og mere, end at
man på øens nordlige del er mere konservativ i sproglig
henseende, man taler en renere og bedre, dvs. mindre
rigssprogspåvirket, dialekt, hvilket er rosværdigt. (Flere
meddelere, hvis belæg har m åttet indstemples i Morsø
Sønder herred har således stærke slægtsforbindelser på
Nordmors).
Det blev ovenfor sagt, at der var en afgørende forskel
mellem anvendelsen af ordet tent-tint i Thy og på Mors,
- en forskel som imidlertid ikke fremgår af kortet. Ge
nerelt kan man sige det på den måde, at ordet i det først
nævnte område tilhører det levende talesprog, mens det
i det sidste område er uddød, bortset fra spredte fore
komster på øens nordlige del, et indirekte bevis herfor
har man også i den kendsgerning, at hverken Lund eller
Skyum har været opmærksomme på ordet, selv om det
måske til dels kan skyldes, at de i for ringe grad har
inddækket de tre nordligste sogne, Sejerslev, Ejerslev,
Jørsby.
Den her givne hovedregel er imidlertid, som vi skal
se, ikke gældende uden modifikationer.
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På grundlag af en sådan geografisk afgrænsning af
tint-tent lønner det sig ikke at hengive sig til spekula
tioner over, om formen er opstået i Thy og derfra vandret
til Mors eller omvendt. At ordet er levende i thybomål
i dag, men døende i morsingmål, borger ikke for, at det er
mere oprindeligt i Thy end på Mors, men er sikkert
blot at forstå som et udslag af en større sproglig konserva
tisme, en stærkere fastholden ved det gamle, fra fædrene
nedarvede sprog, en holdning, som set fra dialektforsk
ningens synspunkt kræver respekt.
Det, som det gælder om, er at forstå helheden. Og selve
den geografiske afgrænsning af tint-tent bliver da et bevis
på en sproglig sammenhæng mellem morsingmål og thy
bomål. (Der går et skarpere dialektskel gennem Sallingsund end gennem Vildsund).

Kort over udbredelsen af tent-tint. (De ud for navnene: Thy, Mors
indstemplede belæg har ikke kunnet lokaliseres nærmere).
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Lad os betragte den geografiske fordeling nøjere, først
i Thy.
Hvis det indsamlede materiale her tør betragtes som
fyldestgørende, kan man skelne mellem tre bælter:
1. Sydthy, omfattende Refs samt den sydlige del af
Hassing herred. Tent har her en meget sparsom anven
delse, selv om formen måske ikke kan betegnes som helt
uddød. Karakteristisk er en meddelelse fra Gettrup sogn,
der beretter, at tent føles meget påfaldende der. Meddele
ren kender kun én gammel mand (fra Midtthy), som an
vender ordet. Noget tyder imidlertid på, at ordet for et
par generationer siden har været anvendt også her.
2. M idtthy - den nordlige del af Hassing og den syd
lige del af Hundborg herred. H er anvendes ordet betyde
lige mere, navnlig af gamle eller ældre mennesker.
3. Nordthy, dvs. den nordlige del af Hundborg herred,
Hillerslev herred samt måske den østlige del af Vester
H an herred, f.eks. Hannæs. H er tør ordet betegnes som al
mindeligt forekommende; det tilh. det levende talesprog.
En meddeler fra Klitmøller oplyser, at tent er ret
almindeligt anvendt af ældre mennesker på egnen, men
kun få under 50 år bruger formen.
En meddeler fra Østerild oplyser således, at alle, både
ældre og yngre, dér siger tent. H vor almindeligt fore
kommende ordet er, får man et indtryk af, når det op
lyses, at en 44-årig dyrlæge i samme herred anvender
tent til daglig. Dette indtryk stemmer med, hvad kende
ren af Thy-dialekten, lærer Torsten Balle i Torsted, har
oplyst: tent anvendes almindeligt i N ordthy, man studser
ikke over ordet; anvendelsen af det føles helt naturlig.
For fuldstændighedens skyld bør det anmærkes, 1) at
fejlslutninger naturligvis ikke kan udelukkes, 2) at indi
viduelle forskelle gør sig gældende ved anvendelsen af
tent - som på mange andre sproglige felter - hvorfor
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der findes oplysninger, som ikke lader sig indpasse i en
skematisk oversigt som denne; 3) og at der i flere sogne
findes sparsomme belæg. Dette taget i betragtning, peger
dog så mange af hinanden uafhængige faktorer i samme
retning, at helhedsindtrykket ikke lader sig diskutere:
i Thy stiger anvendelsen af tent jo længere man kommer
nordpå i landsdelen. På Mors er forholdene ret vanskelige
at overskue. Et ord som tent uddør naturligvis ikke i
løbet af én generation. Hovedindtrykket er dog, at for
men i langt højere grad end i Thy er på retur, og at den
- på samme måde som i Thy - forsvinder i en syd-nordgående bevægelse. På Syd- og Midtmors ville anvendel
sen heraf i dag føles påfaldende, gammelagtigt; formen
må her betegnes som næsten eller måske fuldstændig død.
På Nordmors fastholdes ordet mere, navnlig i de tre
nordligste sogne, men tendensen mod udslettelse er dog
tydeligt iagttagelig; det er kun de gamle, som er bærere
af formen, ikke, som stedvis i N ordthy, hele sogne
enheden, yngre såvel som ældre.
Ganske oplysende er det, at en gammel meddeler i Vils,
som i 1911 flyttede hertil fra Flade, tydeligt erindrer
tint fra Nordmors, men ikke mindes, at han har hørt
formen på sit nuværende bosted i Sønder herred.
På grundlag af det ganske fyldige indsamlede materiale
kan der foretages følgende tidsmæssige inddeling:
1. Mange ældre meddelere - navnlig på Midtmors oplyser, at de med sikkerhed ved, at deres bedsteforældre
anvendte tint-tent, ofte den generation, som gik i graven
mellem 1900 og 1920; flere vil endvidere ikke udelukke
muligheden af, at forældrene kan have gjort brug heraf,
men nogle er ret usikre over for spørgsmålet.
2. Ikke få ældre mennesker erindrer, at formen blev
brugt i deres hjem og altså tilhørte forældregenerationen,
hvorimod de ikke selv husker at have anvendt ordet.
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3. Endelig findes der det fåtal af gamle mennesker, som
stadigvæk anvender ordet, og de findes fortrinsvis i øens
nordligste sogne.
For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at den
geografiske udbredelse af tint-tent tillader en anden tolk
ning, som bl.a. Torsten Balle forfægter, nemlig en geo
grafisk todeling med et mellemliggende blandingsområde:
(»diffusionsområde«), forårsaget af folkeblanding: tinttent er kun hjemmehørende i N ordthy og på Nordmors og udlægges som et tegn på det nære slægtskab mellem
disse to egnes dialekter - men er oprindelig fremmed
både i Sydthy og på Sydmors.
☆
Sluttelig skal der siges noget om lydforholdene.
Der findes to former: tint og tent, hvoraf den sidste
er enerådende i Thy, hvorimod begge findes på Mors og
anvendes som frie varianter, men muligheden for, at tint
er den morsingske form, modsvarende thybomålets tent,
kan vel ikke udelukkes (men næppe heller bevises).
N år der knytter sig så forholdsvis stor interesse til
tint-tent skyldes det dels formernes ringe geografiske ud
bredelse, dels netop lydforholdene. Mig bekendt er der
ikke gjort forsøg på at forklare disse. Ganske vist rum
mer Feilbergs ordbog en henvisning til P. K. Thorsens:
»Bidrag til en nørrejysk lydlære« (side 77), men her
gives ingen forklaring på formen, der blot karakteriseres
som mærkelig.
Under forudsætning af at tint-tent er identisk med tit,
hvad det vel ikke er rimeligt at bestride, er det vanske
ligt ud fra etymologien (dvs. afstamningen og betydnin
gen) til biordet tit at forklare forekomsten af n i tint-tent.
I et sådant tilfælde vil man søge at finde parallel
eksempler, i dette tilfælde altså ord, der har et lignende
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n-indskud, og hvorfra n ad analogisk vej (dvs. ved en
ligeartet dannelsesmåde) kan være trængt ind i tint-tent.
På nuværende tidspunkt kan jeg imidlertid ikke i jysk
påvise sådanne paralleleksempler, hvorfor jeg foreløbig
nødsages til at kalde n et spontant udviklet nasalinfiks,
dvs. et n-indskud i ordstammen, opstået uden påviselig
ydre påvirkning (analogi). Dette er måske ingen synderlig
tilfredsstillende forklaring, men vel tilstrækkeligt til en
foreløbig karakteristik af fænomenet.
Ved drøftelse med andre sprogforskere er det fra flere
sider blevet gjort gældende, at n i tint/tent kan være
trængt ind på følgende måde. Der findes i de danske
dialekter en række »formpar«, dels med nasal, dels med
assimilation, f. eks.: klint/klit, banke/bakke, stænte/stætte,
tinte/titte, ( = fnise); muligvis kan disse former stedvis
have existeret som parallelformer; - og ad denne vej kan
et »falsk« n være trængt ind i tint, som vekselform til tit,
men da ingen af de ovennævnte vekselformer forekom
mer i morsingmål, der har den assimilerede form, fore
kommer denne forklaring mig lidet sandsynlig.
(Det bør måske overvejes, om n i tint-tent kan have
sammenhæng med det oldislandske udsagnsord tina, som
- under opslagsordet tid - nævnes i Niels Åge Nielsens
etymologiske ordbog).

ROBERT SVALGAARD:

Strandkontrollør Carl Lauritz Bolvig
Klitmøller

LANDT de toldtjenestemænd, der i forrige århundrede

B

var ansat på vesterhavskysten i Thisted amt (Agger,
Stenbjerg, Klitmøller, Hanstholm, Vigsø, Lildstrand, Thorupstrand og Slettestrand), var C. L. Bolvig i Klitmøller
utvivlsomt den mest kendte og på sin tid den mest om
talte. Bolvig var en personlighed, der foruden sin stilling
ved toldvæsenet tillige varetog hvervet som leder af 3
redningsstationer samt af et bjergelav.
Carl Lauritz Bolvig blev født den 11. oktober 1806 på
gården »Tveden« i Karup sogn i Vendsyssel. Kun 12 år
gammel kom han ud at sejle, idet hans far blev medejer
af en fiskekvase og derfor solgte gården og flyttede til
Bangsbo. Efter i flere år at have sejlet med forskellige
skibe blev Bolvig fører af faderens skib og fortsatte her
med, indtil han den 26. februar 1831 blev ansat som kon
stitueret toldbetjent i Vejle.
I denne by udførte Bolvig sammen med kontrollør Ipsen et energisk arbejde for at bekæmpe smugleri og illegal
brændevinsbrænden. De 2 mænd tog mangen en hård tørn
for at afsløre de omfattende ulovligheder, men efterhånden
lykkedes det også for dem at gøre smuglerhåndteringen
til et farefuldt erhverv for dets udøvere.
På den jydske vestkyst var forholdene imidlertid ikke
meget bedre. Smugleriet florerede til stor skade for stats
kassen. På den tid fandtes der i Danmark både indførselsog udførselstold, så der var penge at tjene ved ulovlig
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ind- og udførsel af varer. Et af de steder, hvor det var
galt, var i Klitmøller, der dengang ikke som i dag var et
fiskerleje, men derimod en vigtig handelsplads med livlig
skibstrafik på udlandet især Norge.
Her havde der siden 3. november 1819 været ansat en
konstitueret strandtoldbetjent, der foruden at passe sin
stilling ved toldvæsenet tillige var landmand. Told- og
Consumtionsinspektør M. M. Bülow i Thisted nærede
imidlertid ikke megen tillid til denne strandtoldbetjent,
og i nogle tilfælde var en underbetjent (toldassistent) fra
Thisted i Klitmøller for at føre kontrol med skibsfarten.
Denne situation var uholdbar i det lange løb, og told
kamret ansøgte derfor flere gange om, at der måtte blive
ansat en anden strandtoldbetjent på denne plads, hvor
det af hensyn til statskassens interesser var af største be
tydning at have en pålidelig mand.
I 1835 kom der så skred i tingene. Den konstituerede
strandtoldbetjent blev afskediget den 21. april 1835, og
underbetjent Jensen fra Thisted blev udkommanderet til
at varetage toldtjenesten i Klitmøller, indtil en efterfølger
blev udnævnt og kunne tiltræde.
Nu gjaldt det for Generaltoldkammer- og CommerceCollegiet om at finde en mand, der formåede at gribe
ind mod smugleriet omkring Klitmøller. Afgørelsen trak
ud, men endelig faldt loddet på Bolvig, der havde opnået
store resultater under sin tjenestegerning i Vejle.
Den 31. oktober 1835 blev Bolvig beskikket som kon
stitueret strandtoldbetjent på Hillerslev-Hundborg her
reders forstrande med bopæl i Klitmøller. Forfatteren
M. Goldschmidt nævner i sin rejsedagbog, at der i Bolvigs
bestalling lå en seddel, som et af kollegiets medlemmer
havde skrevet, og hvori der stod: »De kommer til en egn,
hvor der er meget smugleri, men hvis De bliver Deres ed
og pligt tro, skal De ikke blive glemt«.
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Den 1. december 1835 tiltrådte Bolvig så stillingen i
Klitmøller, og underbetjent Jensen vendte tilbage til Thi
sted. Der kom nu en række drøje år for Bolvig, der stod
helt alene derude i kampen mod smuglere og strandtyve.
Befolkningen var ikke til sinds uden videre at give afkald
på sine »velerhvervede rettigheder«. Det er således om en
af egnens købmænd sagt, at han skulle have givet sine
folk besked om, at de måtte gøre med Bolvig, hvad de
ville, blot de ikke slog ham ihjel.
For at kunne afpatruljere sit store kystdistrikt måtte
Bolvig, som det dengang var almindeligt for strand
kontrollørerne, benytte ridehest, og i sine første år derude
var han bevæbnet med pistol og sabel når han red ud på
inspektionsturene, der foregik på alle tider af døgnet og
i al slags vejr.
En gammel skipper, der er født i Vangså (i Bolvigs
distrikt) har i sine erindringer fortalt, hvorledes man der
på egnen udsatte vagtposter, når der skulle smugles varer
i land.
Fremgangsmåden var den, at man med passende mel
lemrum anbragte personer på høje punkter i terrænet.
Disse folk havde til opgave at holde øje med Bolvig, der
enten var til hest eller kom kørende i en lille hestevogn.
Den første af vagterne, der fik øje på Bolvig, rakte en arm
i vejret, den næste gentog signalet, og på et øjeblik var
de folk, der var ifærd med at bringe de ulovlige varer
i land, advaret, og varerne kunne bringes af vejen, inden
Bolvig nåede frem til stedet, hvor skibet havde lagt til.
For en tilflyttet tjenestemand var spørgsmålet om bolig
også dengang et problem. Bolvig måtte således for at få
tag over hovedet købe et hus, hvori en af egnens vel
havende købmænd havde en prioritet stående. Da Bol vig
nu viste sig ikke at være »medgørlig« og endda havde
anholdt et vareparti tilhørende den pågældende købmand,
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blev han en dag i dennes butik i flere personers over
værelse - på trods af den trufne aftale om lånets afvik
ling - afkrævet de penge, som han skyldte købmanden.

Bolvigs ejendom i Klitmøller.
(fbt. Knud Mortensen, Thisted)

Det var en pinlig situation for Bolvig, der ikke var
i besiddelse af beløbet og heller ikke vidste, hvorfra han
skulle skaffe dette. Bolvig var tillige krænket over, at
han i flere menneskers påsyn var blevet afkrævet pen
gene. Uden et ord forlod han butikken og var alene med
sine tanker, der kredsede om, hvorledes han skulle skaffe
udvej for at kunne tilbagebetale købmanden, hvad denne
havde til gode.
Da kom en person løbende, kaldende på Bolvig. Det
var gårdejer Anders Faddersbøl, som havde overværet
optrinet i købmandens butik. Faddersbøl var forpustet
efter løbeturen, men endelig fik han vejrtrækningen i ro,
således at han kunne fremføre sit ærinde over for Bolvig.
Faddersbøl fortalte derefter Bolvig, at han havde nogle
hundrede dalere, som han godt kunne tænke sig at låne
ud i »et bette hus«, hvis Bolvig kunne skaffe ham af med
dem. Faddersbøl var blevet fortørnet over at se den yd
mygelse, Bolvig var blevet udsat for, og tilbuddet var
derfor ærligt ment. Bolvig, der var en meget ærekær
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mand, tog først efter nogen overtagelse imod tilbuddet,
men var taknemmelig for, at han således kunne komme ud
af afhængighedsforholdet til købmanden.
Som årene gik, ændredes befolkningens syn på Bolvig,
og fjendtligheden skiftede til dyb respekt for den mand,
der trods alles modstand havde haft vilje og mod til at
gennemføre de pligter, der var pålagt ham.
Sindelagsskiftet hos egnens befolkning skyldtes uden
tvivl også, at Bolvig, der som forbjerger (leder af bjergelavet) forestod udlodningen af bjergelønnen for strandede
skibe, var ærlig - enhver fik i rigsdaler, mark og skilling,
hvad han kunne tilkomme. Uden tvivl var det imidler
tid Bolvigs uforfærdethed under redningsarbejdet ved
strandede skibe, der skabte den største respekt om hans
navn. Gang på gang satte Bolvig livet ind for at redde
de strandede søfolk. Engang da et skib var strandet i en
hylende storm, og stranden var et inferno af brænding og
skumpiskede bølger, der gjorde ophold på strandbredden
umulig, begav Bolvig sig oppe fra klitten med et reb om
livet ned på stranden, hvor han en efter en reddede skibets
besætning op på tørt land.
Men lad os et øjeblik se, hvorledes forholdene var på
Bolvigs tid med hensyn til skibsfarten på Klitmøller. I
1834, året før Bolvig tiltrådte stillingen i Klitmøller, var
der 6 skibe hjemmehørende i Klitmøller. Med disse skibe
udførtes de levende dyr samt landbrugsprodukter, som
købmændene (skudeejerne) i Klitmøller opkøbte til eks
port, og skibene vendte til gengæld hjem med varer som
trælast, salt og jernvarer etc. Selve skibene indførte man
også fra Norge.
De fleste rejser gik til norske byer som Arendal, Bergen,
Kristianssand, Drammen, Egersund, Farsund, Flekkefjord
etc., men også andre lande end Norge blev anløbet. Fra
Riga og Memel hentedes hør, blår, hamp og rug. Til Eng-
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land udførtes havre samt ben fra slagtede dyr, og skibene
vendte derfra hjem med kul. Også til Holland nåede
Klitmøller-skibene - her hentedes tagsten.
Det var dog ikke alene de hjemmehørende skibe, der
anløb Klitmøller. Også skibe fra andre pladser langs
kysten, f. eks. Vigsø samt mange norske skibe lossede og
lastede i Klitmøller, men fra 1835, da Bolvig tiltrådte
i Klitmøller, begyndte den ændring i forholdene, der tilsidst skulle blive skudehandelens endeligt. Det var åbnin
gen af Agger kanalen for sejlads. I 1835 gik de første
skibe gennem den kanal, som naturen selv havde skabt
ved en stormflod i 1825, og snart begyndte også Klitmøl
ler-skibene at svigte den risikofyldte anløbsplads på den
åbne havkyst til fordel for de mere sikre pladser i Lim
fjorden og efter 1841 den nyanlagte havn i Thisted.
Denne udvikling betød, at handelen flyttedes fra vest
kystens handelspladser til Thisted, men for Klitmøllers
vedkommende hørte skibsfarten dog først helt op om
kring 1860.
For en strandkontrollør i Klitmøller var der imidlertid
nok at se til. Først var der kontrollen med losning og
lastning af skibene fra ind- og udland, samt toldbehand
ling (vejning, måling og tarifering af de indførte varer).
Dernæst de hyppige strandinger, der forekom i forrige
århundrede, da sejlskibene endnu var i overtal på havene.
Ved strandinger skulle Bolvig som toldtjenestemand over
våge bjergningen af skibenes inventar m.v. samt ladnin
gerne bestående af stykgods, tømmer, planker, korn, suk
ker og hvad skibe iøvrigt sejlede med på den tid. Alle
disse varer tilligemed de store mængder af gods, der tid
ligere drev i land på kysten, skulle tælles op, vejes, træ
last opmåles, tariferes m.v., hvilket nok kunne give en
mand noget at bestille året igennem.
I 1843 blev en del af Bolvigs kystdistrikt skilt fra og
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henlagt til en nyoprettet kystpost i Hansted (Hanstholm).
Posten i Hanstholm, der var underlagt Bolvigs over
opsyn, blev besat med en ganske ung mand, den 19-årige
Frantz Christopher Bülow, der var søn af toldinspektør
M. M. Bülow i Thisted. F. C. Bülow forrettede tjeneste
i Hanstholm til han den 30. juli 1859 blev forflyttet til
Århus og efterfulgtes af toldofficiant i Kolding, Hans
Andersen Skak.
Men det var Bolvigs bedrifter som redningsmand, der
gjorde hans navn kendt i vide kredse. I 1847 skænkede
frimurerlogen i København et raketapparat til brug i
Klitmøller. Den således oprettede redningsstation blev
ved redningsvæsenets oprettelse i 1852 indlemmet i dette
og samtidig oprettedes bl.a. redningsstationerne i H anst
holm og Vorupør.
Som den ledertype Bolvig var, faldt det naturligt at
udnævnt ham til at lede de tre redningsstationer: H anst
holm, Klitmøller og Vorupør, og denne stilling beholdt
han indtil den 12. oktober 1870, da han fratrådte efter
at være udnævnt til toldforvalter i Skagen.
Ved redningsvæsenet ledede Bolvig mange rednings
aktioner og havde indtil omkring 1865 deltaget i red
ningen af 258 personer, og personligt havde han frelst
5 menneskeliv.
Det største redningsforetagende fandt sted i 1856 - det
var medens krigen rasede på Krim, og store engelske flå
destyrker i Østersøen spærrede adgangen til de russiske
havne. Det engelske orlogsskib »Polyphemus« var den
29. januar 1856 undervejs fra England til Østersøen med
forsyninger, da det i stærk tåge strandede udfor Stude
bakke ved Vangså. Skibet var forsynet med 6 kanoner
og havde 130 mands besætning, hvoraf de 13 mand druk
nede under et forsøg på i en af skibets både at føre et
anker ud, for at man kunne hale skibet fri. Besætningen
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i 2 andre både blev liggende uden for revlerne og blev
senere optaget af forbisejlende skibe, men 83 mand blev
reddet ved hjælp af raketapparatet, herunder skibets
chef, kaptajn Warren, der blev indkvarteret hos Bolvig.
Der kunne nævnes mange eksempler på Bolvigs mod
og offervilje under redningsarbejder, men der skal blot
nævnes en enkelt stranding, fordi denne gav anledning
til, at Bolvig senere blev dekoreret af den svenske konge.
Søndag den 20. december 1856 strandede den svenske
jagt »Hilda« af Nyhamn ved Klitmøller. Besætningen,
der var på 6 mand, blev reddet ved raketapparat, efter
at den havde måttet opholde sig på vraget fra søndag af
ten kl. ca. 20 til næste morgen. Redningsmandskabet i
land, der var under ledelse af Bolvig, forsøgte gentagne
gange at komme i forbindelse med skibets besætning, men
forgæves. Fra land kunne man ikke se besætningen på
skibet, idet søfolkene var krøbet ind i ruffet på dækket
for ikke at blive skyllet overbord af bølgerne, der stod
ind over skibet. Næste morgen gik Bolvig og hans redningsmænd igen i aktion, og ved hjælp af raketapparatet
lykkedes det endelig at redde de 6 svenske søfolk på det
strandede skib.
Gang på gang blev Bolvig rosende omtalt i aviserne,
men også på højere sted blev man opmærksom på hans
virke. Den 21. maj 1851 blev han således udnævnt til
dannebrogsmand. Anledningen hertil var Bolvigs modige
optræden ved en stranding i 1850. Overrækkelsen af
dannebrogsmændenes hæderstegn til Bolvig fandt sted den
27. juni 1851 under en middag, som amtmand Rosenkrantz afholdt i samme anledning. I en smuk tale nævnte
amtmanden bl.a., at det var som anerkendelse af Bolvigs
fortjenester, at kongen havde skænket ham dannebrogs
korset, og amtmanden ønskede for Bolvig, at denne måtte
have kraft og held til længe endnu at varetage sit kald.
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Den 17. januar 1857 tildeltes Bolvig derefter fortjenstmedaillen i sølv, men også fra udenlandsk side blev han
hædret.
Efter redningen af »Hilda«s besætning, som tidligere er
omtalt, modtog Bolvig den 26. oktober 1857 af kong
Oscar den svenske médaillé for berømmelige gjerninger.
Endelig blev Bolvig den 5. februar 1866 udnævnt til rid
der af dannebrog.
Med redningen af skibsbesætningerne var Bolvigs plig
ter i strandingstilfælde imidlertid ikke forbi, tværtimod.
Det er tidligere omtalt, hvilke opgaver han havde som
toldtjenestemand i sådanne tilfælde. For en virksom mand
som Bolvig var det slet ikke muligt passivt at stå og se på,
at andre arbejdede med bjergningen, medens han selv blot
skulle stå og notere op, hvad der blev bragt i land fra
de strandede skibe.
Han måtte selv være med i bjergningsarbejdet. Derfor
blev han medlem af bjergelavet, hvor han siden blev for
bjerger, og i denne egenskab var han i årenes løb med
til at redde store værdier fra tilintetgørelse.
På en tid, hvor langt de fleste af de her på kysten
strandede skibe kunne betragtes som totalt forliste, blev
mange strandede skibe under Bolvigs ledelse atter sat
i søen og således reddet fra at blive slået til vrag eller at
blive ophuggede.
Den 22. juni 1849 strandede et hannoveransk skib, kuf
fen »Die Hoffnung« på Klitmøller søndre strand. I april
måned 1850 blev skibet, der i mellemtiden var blevet købt
af et interessentskab i Thisted, atter sat i søen af Bolvig
og hans mænd og sejlet til Thisted for at blive repareret.
Dette skib var herefter i mange år hjemmehørende i Thi
sted. »Die Hoffnung« var på daværende tidspunkt det
12. skib, som Bolvig og hans bjergere havde reddet fra
totalt forlis på kysten.
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Om Bol vigs arbejdsområde inden for toldvæsenet skal
endelig nævnes skibsmålingen og kontrol med, at der ikke
fandt ulovlig brændevinsbrænding sted. Med hensyn til
brændevinsbrændingen kan det ses, at Bolvig og hans assi
stent i Hanstholm, Biilow, i 1848 har afgivet en rapport
herom.
Også uden for toldvæsenet og redningsvæsenet var
Bolvig kendt som en kongetro og pligtopfyldende em
bedsmand. Da krigsbegivenhederne i 1864 nærmede sig
Thy, var han straks parat til at udføre de pligter, der
blev pålagt ham.
Generalløjtnant Hegermann-Lindencrone befandt sig
i begyndelsen af marts måned 1864 med store styrker af
4. armédivision på Viborgegnen og var uden forbindelse
med hærens andre afdelinger. For at sikre sig, ønskede
generalløjtnanten at overføre sine tropper til Mors, men
hertil krævedes skibe samt søfolk.
Overførelsen af tropperne og disses udstyr påbegyndtes
ved Sallingsund den 13. marts 1864. Det kneb imidlertid
med at skaffe de fornødne søfolk til bemanding af skibe
og både, og Bolvig fik derfor ordre til at skaffe det nød
vendige mandskab hertil, og snart strømmede fiskere til
hjælp fra Vorupør, Vangså, Klitmøller og Hanstholm.
Da de tyske besættelsestropper rykkede op gennem
Jylland, gjaldt det om at sikre de offentlige kasser mod
beslaglæggelse. Toldregnskaberne m.v. fra Viborg, H ol
stebro, Ringkøbing og Lemvig ankom i forseglede pakker
til Thisted. Pakken fra Holstebro blev dog senere efter
anmodning returneret, medens pakkerne fra de øvrige
byer tilligemed bøger og penge fra Thisted toldsted blev
overgivet til Bolvig for at han ad søvejen kunne trans
portere det til København. Foruden toldvæsenets bøger
havde Bolvig også i sin varetægt bøger og penge fra andre
offentlige myndigheder: herredskontoret, amtsstuen og
amtskontoret.

370

Robert Svalgaard:

Indtil afsejlingen skulle finde sted havde Bolvig gemt
sagerne i et hus i Klitmøller. Pens. maskinmester E. Mor
tensen, Thisted, hvis hustrus bedstemor tjente som ung
pige hos Bolvig, har fortalt, at overleveringen melder, at
pengene var gemt under gulvet i bryggerset i Mads Kjærs
hus, der i dag tilhører maskinmester Mortensen.
Først i juli måned afsejlede Bolvig fra Klitmøller for
at nå til København og aflevere de forsendelser, der var
betroet i hans varetægt. Rejsen skete med skipper O. N ør
gaard fra Klitmøller førende jagten »Jørgine Dorthea«
af Klitmøller, drg. 14 commercelæster.
Da opgaven var løst, vendte skipperen og Bolvig hjem
til Klitmøller. O. Nørgaard modtog betaling for rejsen,
hvorimod Bolvig ikke krævede noget for sit vedkom
mende. Først efter at være anmodet derom, fremsendte
han en regning over sine udgifter på turen, der havde
varet ca. 14 dage. Det beløb, som Bol vig herefter anmo
dede om, var imidlertid så lille, at amtsforvalteren fandt,
at Bolvig »måtte have ofret af sine egne midler«.
Bolvig kunne især i sine yngre år være festlig og mun
ter. Lune havde han, det foreligger der flere eksempler på.
Den tidligere citerede gamle skipper, der har beskrevet,
hvorledes smuglerierne gennemførtes ved hjælp af ud
satte vagtposter, fortæller også, hvorledes Bolvig engang
narrede det bjergningsmandskab, der var sat ud til natte
vagt ved den bjergede last fra et strandet skib.
Da Bolvig således inspicerede vagten, lod en af disse
falde en bemærkning om, at det var ved den tid, hvor
det ville gøre godt med en kop kaffe, men beklageligvis
var ingen af dem i besiddelse af sukker. H ertil svarede
Bolvig, at det var der råd for, idet der mellem strandings
godset fandtes en tønde indeholdende sukker, og det
kunne ikke gøre noget, om de fik et par skefulde til deres
kaffe.
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Senere på aftenen, da Bolvig kom igen, kunne han ikke
få øje på nogen af folkene og kaldte derfor. Ude fra
mørket lød et svar - det var formanden Mads Kjær, der
siddende med bukserne nede om hælene, svarede på Bol
vigs kalden. Bolvig spurgte om, hvor de andre var, hvor
til Mads Kjær indædt arrig svarede: »Hva’ ved Æ« - «Æ
tænker de sidder rundt i æ klitter«.
Forklaringen var den, at tønden ikke havde indeholdt
sukker, men derimod engelsk salt, der virker stærkt af
førende. Dette vidste Bolvig udmærket godt, og der måtte
en længere søforklaring til, før han fik sig reddet ud af
den affære.
En slægtning af mig har fortalt om et nummer, som
Bolvig lavede med en af bjergerne ved navn Chr. Olesen,
kaldet Roed. Denne mand var fantastisk til at bande og
satte ustandselig en »trumf« på.
Bolvig havde således engang sagt til Roed, at jorden
skulle forgå en nærmere angivet dag, hvilket bevirkede,
at Roed omgående holdt op med at bande. Da dagen nær
mede sig, anmodede Roed om at blive fritaget for strand
vagt, idet han gerne ville være hjemme hos konen den
sidste nat.
Næste dag oprandt imidlertid uden at noget usædvan
ligt var hændt, og da Roed om morgenen mødte Bolvig
på stranden, fyrede Roed følgende replik af: »Vi slap
den onde lyneme, hr. kontrollør«. Denne vending har
siden været et mundheld i Roeds familie.
Som årene gik, kunne Bolvig iagttage, hvorledes hans
jævnaldrende i etaten opnåede udnævnelse til højere em
beder. Bolvig selv havde den 28. januar 1847 opnået be
stalling som strandkontrollør, og var den 21. maj 1851
ved den nye lønningslov for toldvæsenet blevet udnævnt
til toldassistent med prædikat af strandkontrollør, og den
kongelige bestalling som toldassistent forelå den 1. juni
1851.
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I august måned 1853 blev embedet som toldoppebørselskontrollør på Læsø opslået ledigt. Dette embede var
bedre aflønnet end strandkontrollørstillingen i Klitmøller.
Læsø var endvidere et sted, hvor tjenesteforholdene kunne
sammenlignes med Klitmøller, idet der her forekom
mange strandinger. Bolvig søgte sammen med 31 andre om
ansættelse på Læsø, og den 27. oktober 1853 blev Bolvig
af kongen udnævnt til toldoppebørselskontrollør på Læsø,
mod at han stillede den anordningsmæssige sikkerhed for
oppebørslerne. Denne sikkerhedsstillelse androg 400 Rbd
i anordningsmæssige effekter.
Bolvig kom imidlertid ikke til Læsø. I skrivelse af 16.
november 1853 søgte han om henstand med at tiltræde
embedet til sommeren 1854, og 9 dage senere søgte han
endelig om fritagelse for at overtage embedet under hen
visning til sine huslige forhold og navnlig til sin meget
sygelige kone.
Bolvigs udnævnelse tilbagekaldtes herefter, og embedet
besattes med toldkontrollør i Hornbæk under Helsingør
toldsted, E. F. Ørum.
I 1854 søgte Bolvig embedet som toldkontrollør i K a
lundborg, i 1861 embedet som toldinspektør i Holstebro
og i 1862 embedet som toldinspektør i Lemvig, men ingen
af disse embeder fik han.
Bolvig var således stadig toldassistent med prædikat af
strandkontrollør, og som årene gik, kunne selv denne ener
giske mand godt tænke sig på sine ældre dage at få en
roligere tjenstlig tilværelse. Der var et embede i toldvæse
net, som Bolvig var særlig interesseret i. Det var toldforvalterstillingen i Skagen. For Bolvig, der var vant til at
leve ved havet og havde indgående kendskab til stran
dingsforhold, var det en ønskestilling og i Skagen - et af
de steder her i landet, hvor der forekom flest strandinger
- ville Bolvig rigtig kunne udnytte sine erfaringer.

Strandkontrollør Carl Lauritz Bolvig

373

Man plejer at sige, at der står en kvinde bag ved alt,
og når Bolvig havde speciel interesse for Skagen, kan
grunden godt tænkes at være den, at hans hustru, Inge
borg Bolvig, født Trane, der var 6 år ældre end sin mand,
var født i Skagen. Fru Bolvig, havde været gift med en
ungdomsven af Bolvig, men da hendes mand døde, blev
hun senere gift med Bolvig. Det var medens Bolvig var
tjenstgørende i Vejle.
Æ gteparret havde ingen børn, men nekrologen i Fre
derikshavn Avis anfører, at ægteparret havde haft 2 pleje
børn, der begge var døde.
Det ene var Christian Mathiassen, født i Frederikshavn,
der er opført i folketællingslisten i 1845, idet alderen er
angivet til 27 år. Det andet må være skibsbygger Thomas
Trane Jensen, født i Skagen, der døde i Klitmøller den
30. maj 1859, 21 år gammel.
Medens Bolvig boede i Klitmøller forsørgede han og
hustruen hendes mor, der var enke, samt hans far, der var
enkemand. Disse 2 mennesker døde i Klitmøller henholds
vis i 1848 og 1849.
Da embedet i Skagen i 1860 blev ledigt, indgav Bolvig
derfor ansøgning herom. Kr. Andersen fortæller i Thisted
Amtsavis i sine artikler om Bolvig, at folketingsmand,
kaptajn Jagd, der var en ungdomsven af Bolvig, under
et ophold i København hørte, at toldforvalterstillingen
i Skagen var ledig. Jagd spurgte derefter generaldirek
tøren for toldvæsenet, om Bolvig søgte stillingen. Hertil
blev der svaret, at dersom Bolvig søgte stillingen, kendte
generaldirektøren ingen mand i den danske toldetat, der
var berettiget til at blive foretrukket frem for Bolvig.
Bolvig fik imidlertid ikke embedet i Skagen. Den fore
trukne blev Frederik Walther, der havde været const,
inventarieinspektør ved civillisten og overkontrollør ved
det Kongelige Teater. Walther, var cand. phil., og havde
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fra 1855 til 1861 været medlem af folketinget. Den 15.
juni 1860 udnævntes han til toldforvalter i Skagen.
Skuffelsen var stor hos Bolvig, der imødeså, at han her
efter måtte forblive resten af sin tjenestetid i Klitmøller.
Der gik nu ca. 9 år, da blev stillingen i Skagen igen ledig,
idet Frederik W alther blev udnævnt til toldinspektør i
Ringkøbing den 22. september 1869. Toldforvalterstillingen i Skagen blev opslået ledig, Bolvig søgte igen, og
denne gang var lykken med ham.
Der gik imidlertid lang tid inden stillingen blev besat,
men den 28. september 1870 blev Bolvig udnævnt til told
forvalter i Skagen, og hans ønske var hermed gået i op
fyldelse. Forinden tiltrædelsen af den nye stilling skulle
Bolvig dog først have afviklet sine hverv i Klitmøller.
Ved redningsstationen i Hanstholm efterfulgtes han af
toldassistent Skak, i Klitmøller af bådmand Peder Frost
og i Vorupør af bådformand Søren Andersen.
Nu kunne Bolvig da forlade Klitmøller, det sted, hvor
han havde øvet sin manddomsgerning, for at tiltræde sin
ønskestilling i Skagen.
Bolvig havde i sin tid af sin forgænger købt ejendom
men, matr. nr. 12a og var tillige ejer af ejendommen, matr.
nr. 12c, begge i Klitmøller. Ved Bolvigs afrejse blev stil
lingen i Klitmøller besat med toldassistent i Hanstholm,
Hans Andersen Skak, der lejede Bolvigs ejendom. Efter
Bolvigs død blev ejendommen i maj måned 1875 solgt til
teglbrænder Heinrich Bekker i Ræhr for 4.200 kr. med
overtagelse pr. 1. november 1875.
Bolvigs hus i Klitmøller findes ikke mere. Det brændte
sidst i 1940’erne. I Klitmøller har maskinmester E. Mor
tensen, der ejer ejendommen matr. nr. 54, opsat et skilt
hvorpå der står »Bolvigs vej«. Skiltet står ved lande
vejen fra Thisted og viser op ad den vej, hvor Bolvigs
hus engang har ligget. Til Bolvigs ejendom hørte det
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gamle jordemoderhus, og det areal, der ligger vest for
»Bolvigs vej« kaldes jordemodertoften.
Ved Bolvigs hus var der på østsiden af vejen anlagt
en mindre have. Indgangen til denne var ret ejendomme
lig, idet dørstolperne bestod af et sæt hvalkæbeben. På
lågen var der anbragt et damehovede, stammende fra en
gallionsfigur fra et af de mange strandede eller forliste
skibe.
Da Bolvig flyttede til Skagen, var han 64 år gammel,
men rask og rørig. Det er imidlertid et spørgsmål om Bol
vig var glad over at være i Skagen. Herredsfoged, etats
råd C. B. V. Hansen, der i halvfjerdserne var herreds
fuldmægtig i Frederikshavn, har således i en artikel i H i
storisk årbog for Thisted amt fortalt, at han i årene 1873
og 1874 traf Bolvig under forstrandsauktionerne i Horns
herred. Det var herredsfogedens indtryk, at Bolvig ikke
var tilfreds på Skagen.
At han og hans hustru ikke glemte Klitmøller, forelig
ger et synligt bevis for, idet ægteparret i 1872, da K lit
møller kirke blev indviet, skænkede kalk og disk i sølv
til kirken.
For Bolvig havde det sikkert været en tvivlsom gevinst
at flytte bort fra den egn, hvor han havde øvet sin ung
doms bedrifter, og hvor alle kendte ham og så op til ham
som en konge.
Trods alderen kunne Bol vig dog ikke holde sig i ro.
Som toldstedschef skulle han være tilstede ved forekom
mende strandinger, og Bolvig sparede ikke sig selv. Tidlig
og silde var han på stranden, når noget var hændt. Selv
for en stærk mand som ham indebar det risikoen for for
kølelser og andre sygdomme, og tilsidst måtte også han
bukke under.
En af de første dage i januar måned 1875 havde han
været ude i embeds medfør, og var, da han kom hjem
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til sin kone, syg og måtte gå til sengs. Det var alvorligt
denne gang, for den 5. januar 1875 kl. 14 om eftermid
dagen hensov han efter få timers sygeleje, og den 12. ja
nuar fandt begravelsen sted. I kirkebogen angives døds
årsagen som hjertesygdom.
Bolvig var en stout sømandstype blandt forrige århun
dredes kysttoldere på den barske vesterhavskyst. Han var
modig og pligtopfyldende - en tro statens tjener.
Et billede af Bolvig har ikke kunnet findes, og de
sidste linier skal derfor være M. Goldschmidts beskrivelse
af Bolvig i rejsedagbogen fra 1865: »Hr. Bolvig er nu 58
år og ser ud, netop som man tænker sig en rigtig dansk,
kraftig, tro mand«.
Kilder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thisted toldsteds kopibøger.
»Konduitelister« indsendt fra Thisted toldsted.
Kalender over Toldetaten i Danmark 1871.
C. P. Eisenreich: »Det nørrejydske Redningsvæsen« (1927).
M. Goldschmidt: »Dagbog fra en Reise på Vestkysten af Vend
syssel og Thy« (1865).
»Fra den gamle Skibskiste«, skipper Jens Konge Jensens erin
dringer.
Henry E. Pedersen: Thisted og Thy i Fjendevold under Krigen
i 1864« (Historisk Årbog for Thisted Amt, 1947).
Fhv. herredsfoged, etatsråd C. B. V. Hansen: »Lidt om J. P.
Jacobsen« (Historisk Årbog for Thisted Amt, 1914).
Kr. Andersen: »Strandkontrollør Bolvig og hans kamp mod
smugleriet i Klitmøller« - artikler i Thisted Amtsavis den 24/4,
25/4, 27/4 og 29/4 1935.
Thisted Amtsavis, diverse årgange.
Frederikshavn Avis den 8. januar 1875.
Folketællingen i 1845 (Vester Vandet sogn). Mikrofilm på cen
tralbiblioteket i Thisted.
Oplysninger modtaget fra Ordenskapitlets sekretariat; Rigs
arkivet samt Landsarkivet for Nørrejylland.
Udskrift af kirkebogen i Skagen.
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De ældre i Klim fortæller
AF JENS ROLIGHED

Ludvig Holbergs Niels Klim
ED EN SAMMENKOMST i Klim var nogle af de æl-

V

dre »kommet i snakkehjørnet«. De havde alle haft
deres barndomstid før århundredskiftet. En af dem havde
været oppe i kirken og havde der i våbenhuset læst på
en gammel gravplade, som Nationalmuseet i 1966 havde
fået renset, så det var muligt at læse dens indskrift. Der
kunne læses om Peder Madsen, der var provst i Klim fra
1625 og havde 8 sønner og 8 døtre. Men da han døde,
efterfulgtes han som præst af Anders Vadum, der blev
gift med datteren Birgitte Pedersdatter og derved kom
ind i den store familie. Som det ved fremdragne oplys
ninger af redaktør Nørlykke-Christensen godtgøres, kom
pastor Anders Andersen Vadum fra Vadum præstegård
og havde sin broder Niels med, og denne broder kom
sikkert til at virke som lærer på større gårde i Klim
egnen. Anders Andersen Vadum, der døde pinsedag 1667,
efterfulgtes som præst i Thorup-Klim af sønnen Anders
Andersen, Klim. Men da var Niels, der kaldte sig Niels
Klim, forlængst taget til Norge, hvor han havnede i Ber
gen og blev boghandler og klokker. Ved sit giftermål med
Barbra Pedersdatter de Fine blev Niels Klim i familie
med Ludvig Holberg. Og efter hans død brugte Ludvig
Holberg hans navn til den vittige bog »Niels Klims un
derjordiske rejse«, der skulle være lugekniv for meget af
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det, digteren fandt var uret eller latterligt og naragtigt.
Ludvig Holberg lod bogen udkomme på ti forskellige
sprog, og således blev navnet Klim kendt i den vide
verden.
Endvidere havde han, der besøgte Klim Kirke under
dens istandsættelse i 1966, også set, at der var trækul
i den gamle kalk, der stammede fra den tid, kirken byg
gedes omkring år 1200, dette kunne tyde på, at man
i denne fjerne fortid brændte limsten med trækul. Limstens- eller kalkindustrien har således været kendt på
egnen gennem århundreder. Ved århundredskiftet var der
ni kalkværker i Klim, hvor der brændtes limsten eller
kalk til mørtel eller til bankerot, som man kaldte den
forhen og kalder den i mange egne endnu, før har det
været meget naturligt at bruge dette navn, fordi man
med en trækølle bankede så længe på brændt kalk, at den
læskedes af luftens fugt. N u er der kun det kalkværk ved
Klim Bjerg, der startedes 1909 af gårdejer Anders An
dersen, og det ejes nu af sønnen Vejby Andersen, der i
1943 har ladet opføre en ny og moderne ovn ved værket.
De små limstenshuses beboere
Der blev lyttet til det, der fortaltes, såvel af yngre
som ældre, fordi man følte, at det var noget, der kom
én ved, tit hørte man, så »der blev gjort stue nieshwoller«.
En fortalte, at han var født i et af de mange små lim
stenshuse, hvor der gerne boede folk, der ernærede sig
ved et eller andet håndværk. Det hus, hvor jeg blev født,
sagde fortælleren, lå nær ved Skovsteds gård. I den ene
ende af huset boede en skomager Curt, han havde en
husbestyrerinde, Ane Marie Fædder, hun havde været
gift med en, der havde nogle særligt udviklede fødder,
hun blev også kaldt Brødmue, fordi hun tog rundt og
solgte hvedebrød. N år Curt spiste grød, havde han gerne
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en ske i hver hånd, så det ret kunne blive til noget, med
den ene læssede han grød ind, og med den anden søbede
han mælk.
I et andet hus boede en blikkenslager, han lavede så
mange »blikkander«, hvori der blev sat en si i tuden, så
kaffegrumset, »grøls«, som man kaldte det, kunne holdes
tilbage, for kaffen kogtes i blikkanden eller kedelen.
Det var i meget få hjem, man dengang havde en kaffe
kande. Man havde heller ingen kaffekværn; men bøn
nerne masedes i en morter, eller man havde en kampesten
med en lille fordybning til kaffebønnerne, der så blev
gnedet i stykker med en rund sten.
Mens jeg som lille dreng tjente hos manufakturhand
ler Tønder i Klim, blev der ved hans ejendom holdt
auktion, og blikkenslagerens svigersøn, der havde været i
Amerika, bød på et større parti varer. Fuldmægtigen
kendte ham ikke og spurgte, om han kunne skaffe kau
tion for beløbet. H an tog da fem femhundredekronesedler op og tilbød ham. Dem ville fuldmægtigen ikke
have; men nu kunne manden godt blive skrevet.
Gåsehyrde i Klim
Mine forældre, der først sad til leje i et hus i Klim,
købte et lille limstenshus på Stodhøj i Klim for 400 kr.
To gårdmænd gik i kaution for beløbet, så havde de
min far som daglejer i 25 år. Huset blev siden solgt
til nedbrydning for 21 kr. Jeg kom ud at tjene som gåse
hyrde i 6 års alderen hos manufakturhandler Tønder i
ejendommen Nyborg i Klim. Bygningen havde plads
ved et vejsving og blev nedrevet, da hovedvejen flyttedes
uden for byen. Tønder havde lejlighed og butik ovenpå,
nedenunder i kælderen var der lagerrum og stalde. Der
havde han en hest, en »knapstrupper«. Med den kørte
han ud og købte gæslinger hos bønderne, så lejede han
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en fjedervogn til det. Min broder, der var et par år
ældre end jeg, tjente samme sted, han skulle engang
køre hen med den lejede vogn; på hjemturen ville han
sætte sig op at ride, men da læderskaglerne faldt ned og
ramte hesten, blev den tåbelig og for hjemad mod den
åbne dør; havde Dreas Kjeldsen ikke grebet hesten, var
min broder blevet smadret i døren.
Min løn som gåsehyrde var 10 kr. og et par træsko
fra april til november. Der var 3-400 gæs, der gik på
en mark »med 4 agers breed« op til Kobakken. Om nat
ten var gæssene i hus i købmandsgården hos P. Løgsted.
Der var 4 grå gæs i flokken, de kunne ikke være for de
andre og skjulte sig i grøften. Jeg fik fat i en pisk til at
genne dem frem med; men så ramte jeg en gås i hovedet,
så den døde. Jeg var skidt tilpas over dette; men min
ældre broder sagde: »Skidt da med den!« og smed den
ind i et hegn. Men jeg ville ikke ind at spise, jeg løb
hjem og ville ikke af sted igen, men der hjalp ingen
»kære mor«, jeg måtte straks i pladsen igen. Der sav
nede de mig ved aftensbordet, og næste morgen kom
husbestyrerinden op på mit værelse og bad mig komme
ned og få morgenmad, og Tønder ville tale med mig.
»Kom her hen, min dreng«! sagde han til mig. Jeg ry
stede af angst, hvad mon han ville gøre ved mig. - H an
gav mig en tokrone, idet han sagde: »Så må du fandenmæ
ikke slå mine gæs ihjel en anden gang!« Glad var jeg; det
var en stor begivenhed at fortælle hjemme i Stodhøj.
Om efteråret købte Jens Andreas, Vester Mølle, gæs
sene og endnu flere, så der var 5-600. Nogle drenge
kom sammen med en voksen og skulle genne dem til Ag
gersund; men når gæssene kom til kanalen, ville de deri
for at svømme, og der var det vanskeligt at få dem fra,
så det tog 3 dage at få dem fra Klim til Aggersund. Der
var der både til at møde gæssene, så de kunne svømme
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over til Himmerland. H er var der så andre drenge til at
følge med. Gæssene fik føden af det korn, der kunne
bjærges på stubbemarkerne, og fik ophold om natten i
en eller anden gård. Det hændte, at en fed gås var blevet
træt på turen, men på gården ville man gerne have den
i stedet for en mager, så blev der byttet. Og der fortsattes
til Randers, hvor der var opkøbere.
Min fader, fortsatte fortælleren, og sadelmager Schrum
gennede stude til Tyskland. På vejen fik studene føden
ved at græsse i grøfterne, og om natten gjordes ophold
ved kroen, hvor man havde en mark til dyrene. Et sted
var der en butik med en stor rude, en stud, der kom til
at se ind ad denne, blev helt balstyrig, den var sikker
på at have mødt en modstander, den satte med stor
kraft panden mod ruden, der fuldstændig knustes.

Hyrdedreng for kreaturer
Siden forfremmedes jeg til hjorddreng for kreaturer,
og så fik jeg i løn 5 kr. mere foruden træskoene, alt som
jeg blev ældre. Jeg tjente i Klim Fjordholme og i Vust,
det var kun ganske få dage, jeg måtte få tid til at komme
i skole, og læreren interesserede sig ikke meget for de
elever, der kun mødte enkelte gange. Jeg havde også plads
i Thorup, da var jeg i 13-14 års alderen og skulle have 35
kr. i løn for sommeren; men da kom jeg heller ikke i skole
en eneste dag. Manden gik op til læreren med min skole
seddel, da jeg kom. Og da vi nåede den sidste skoledag,
sagde min husbond: »Du kan visselig godt komme i skole
i dag, så kunne du hente dit flyttebevis med det samme!«
Men min madmoder satte sig meget bestemt imod den ord
ning, manden skulle selv hente flytteseddelen. En af tilhø
rerne bemærkede: »Jeg var hjorddreng i Klim en sommer,
og jeg var ikke i skole en minut!« Og en anden: »Ja, jeg
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tjente i Thorup, men jeg har kun set skolen udenpå!« I øv
rigt fortsatte fortælleren:
Selv om hyrdelivet kunne være anstrengende, kunne der
også være afvekslende oplevelser. I klitten var to stærke
mænd ude for at grave huller til plantning. Ved en vand
grøft kom de i tanker om at prøve »å rykkes katstruddi«.
På hver sin side af grøften bandt de sig sammen med et
reb, som førtes bag nakken og under armene, så krøb de
på alle fire som katte hver til sin side, og det endte med,
at den svageste måtte i vandet. Men den stærke var heller
ikke let at stå sig for. Jeg har set mange her »på den her
myrtue«, men aldrig nogen så sværlemmet og kraftig som
ham.
De nye befordringsmidler
Det var først i 90’erne, der var kommet en cyklende til
sydsiden af Klim. For et par drenge var det umuligt at
løsrive sig fra dette nye og mærkelige vidunder. Da vi ved
ankomsten til skolen skulle redegøre for, hvorfor vi kom
for sent, var det en i høj grad formildende omstændighed,
at vi kunne fortælle, hvad vi havde set.
I 1897 fik en søn af lærer Monrad i Klim en cykel. Det
var en mærkelig og stor begivenhed. Omtrent samtidig
fik en blikkenslager i Thorup også en cykel, og en anden
i byen havde en »væltepeter« (velocipede). De to prøvede
cykelvæddeløb fra Thorup til Fjerritslev og tilbage. K ap
løbet drejede sig om en omgang øl. Politiet i Fjerritslev
skulle kontrollere. Men når cykelrytteren med væltepete
ren kom til Kobakken i Klim eller Falkensbakke ved Fjer
ritslev, satte han benene op, og så gik det med vældig fart
uden trædekraft, således nåede han meget foran og vandt
væddemålet. Blikkenslageren var ikke længere end ved
Kobakken, da væltepeterrytteren var i Thorup. Omsider
blev der en cykelejer mere i Thorup, også han vandt ved
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væddemål: Man havde taget styret af hans cykel og er
stattet det med en tøjrepæl af træ. Med den som styr
skulle han cykle til Thisted og tilbage til Thorup. Han
gennemførte turen og vandt det, cykelløbet gjaldt.
Den første i Klim, der fik bil, var ikke altid på det rene
med, hvad der skulle gøres for at standse dyret, og da han
engang var kommet noget sent efter det, var det første,
han gjorde, at råbe prrr! men han var temmelig langt
forbi målet, da bilen standsede.
Vanskelige kar
I de små limstenshuse i Klim var der ofte lergulv eller
ujævn teglstensgulv. En kvindelig beboer havde en al
koveseng med træværk eller tæppe for. Ved hver ende af
sengen havde hun en træhylde; i den ved fodenden var
der gemt forskelligt tøj, og på den ved hovedenden kunne
der gemmes adskillige »godter«, for kom der et barn på
besøg, trakteredes det gerne med en sveske eller to rosiner,
til tider kunne der også vanke et stykke kandissukker
med snor i.
N år den enligtboende kvinde blev gammel, kunne hun
have vanskeligt ved at begå sig. H un klippede frynserne
af sine ærmer, når de blev for lange, og såvel hun som
hendes stue kunne være dækket af et tykt lag snavs. Kom
hun i besøg hos naboer, fik man hende lempet ud i bryg
gerset, hvor man hjalp hende til at blive vasket, dog ikke
længere end til, hvor tøjet var. Besøgte man hende i hjem
met, havde man ikke været der ret længe, før rotterne
kom frem under sengen og frimodigt kikkede på de tilste
deværende. Hun kom omsider på fattiggården; men der
døde hun ret snart.
Flere af dem i limstenshusene tog i klitten for at plukke
lyng, det var det eneste brændsel, de havde at fyre med
i bilæggeren, og deres fingre blev helt gule af røgen. Det
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skete, at husets beboere fandt en særlig trøst og afveks
ling ved at nyde brændevin. Dette kunne give sig uheldige
udslag, som vi skoledrenge havde opdaget, og vi brugte
snart mere tid til at drille dem end til at sidde i skolen.
N år konen kom ud og skældte på os, blev vi værre til at
råbe, så kom manden ud med et stykke reb, men han var
gerne så omtåget, at han kun ramte huset. Børn fra et så
dant hjem har som voksne været taknemlige for, at der
i visse hjem i Klim var kvinder, der af og til gav dem en
god mellemmad.
I et hus boede en skrædder, der tog rundt og syede, han
sang tit viser i de hjem, hvor han kom, og var meget af
holdt. H an havde en ged; når han tog ud, stod den ofte
på græs ved fattiggårdens »a-agdar« (portdør); men det
hændte også, han tog den med sig hen, hvor han syede, så
malkede han den og tog mælken med sig hjem.
I de små boliger var det især vanskeligt, hvor den ene
af ægtefællerne var død. I et lille hus fik en enkekone
med 5 børn en stue til leje i den ene ende af huset. Stuen
var 3 gange 3 meter. H un skulle give 1 kr. i leje om året,
for at det ikke skulle regnes for fattighjælp med husly.
I den anden ende af huset boede nogle, hvor man tit
samledes om flasken. N år de blev højrøstede, gik dren
gene til vinduerne for at lytte, så kunne der f. ex. høres:
»Å-åh! a hår en lop po mi maw!« Og der kunne svares:
»De-de - det er løwn i di muhl! For a ved da, do hår
fåt så møj i dæ, te do ka let knæk’ en lop po di maw!«
Enkekonen fik ellers som hjælp korn til brød. Kornet
leveredes til bageren, hvor så brødet kunne afhentes. Si
den betaltes i stedet en pengesum: 20 kr. til jul, 20 kr.
til påske og 20 kr. til pinse. I stuen var en slagbænk, der
om natten kunne omdannes til seng for børnene, idet den
fyldtes med klude. Konen tog ud at vaske for folk, dag
lønnen herfor var 1 kr., så skulle hun den næste dag
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komme og stryge og rulle tøjet, dette hørte ind under
betalingen. En tid kom hun til at gøre skolen ren for 60
kr. om året, så skulle hun selv lægge klude og sæbe til.
Da hun blev gammel, kunne der søges om alderdoms
understøttelse. Det blev til 60 kr. kvartalet, 240 kr. om
året; da alderdomspenge blev en ret, kunne hver få 31
kr. om måneden.
Bud til »den kloge kone«
Senere kom fortællerne ind på andre emner: H ar vi
haft nogle her i byen, der kunne hekse? blev der spurgt.
Ja, sagde så en, der var særlig interesseret i dette. Stine,
der boede i huset her bag ved, var vist ikke at stole på.
H un levede af at have bier og får; men hende var der
ikke ret mange, der yndede at få inden for deres døre,
så kunne der let ske noget galt med får og høveder.
Ja, der er så meget, én ikke forstår. Der skal gå en sort
dame mellem Klim Kær og Klim. Og i de mørke klitter
kan man møde nogle, der går igen, det er folk, der er
druknet ved skibsstranding. Der er også dem, som derude
har set ligskare, hvor de snart skulle køre med »en død«.
Sådan er der tit varsler for, hvad der vil ske. Der var en
i Ullerup, der en nat lå i sengen og råbte: »Lyssen og tor
den! Åh, lyssen og torden! H vorfor går I da ekj op! »Han
undredes over det, han så, det kom også, som han havde
set det, men ikke før i det næste døgn.
Ja, indvendte en, det overnaturlige kan også til tider
være noget ganske naturligt. Der var en kone, der ved
nattetid gik gennem klitten med en barselpotte. Som hun
gik allerbedst, greb en fat i barselpottens hank, og det
var hende umuligt at komme fri. Hun stod længe og
»stronnied«; til sidst sagde hun: »Ja, så i fanden navn,
behold’et så!« Og så løb hun hjem. Men næste dag ville
hun alligevel ud at se efter, hvor barselpotten var blevet
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af. Da hængte den på en plov, det var den, hun om nat
ten ikke kunne vriste barselpotten fra.
Ja, sagde så en af mændene, var der noget, der var
rigtig galt, så skulle der jo nu bud til Maren eller til Ka
ren Håning i Himmerland. Hendes mand Kræn Håning
besøgte engang en lærer i en by her i H an Herred. H an
ville gerne have lov at se lærerens kreaturer. Men lære
ren ville ikke lade nogen fremmed se på hans elendige
høveder, de var så forfærdelig syge og usle. Men Kr. H å 
ning gik alligevel i stalden, og så sagde han til læreren:
»Dine kreaturer er dårlige, og a ved også, hvem din
»skåådman’d« er, du kan nemt kende ham, for hans vest
vender avet. Ham skal du holde herfra, så skal di høvder
nok komme sig«! Næste dag kom en nabo, der var »avet
i hans vest«; han fik ingen adgang, og kreaturerne kom
sig.
I min ungdom, jeg var vel 18 år, besøgte jeg Karen
Håning i Himmerland. Jeg tjente et sted, hvor de havde
en hingst, dyrlægen havde sagt sig fra. Manden tog så til
Karen Håning og fik medicin, som syntes at hjælpe. Da
medicinen slap op, skulle jeg tage til Karen Håning efter
ny forsyning. Da jeg kom, var familien ved at spise, og de
skændtes, så der var et farligt hus. »Du kan sæt dæ der!«
sagde »den kloge kone« meget bøs. De blev da færdige
med at spise og rejste sig fra bordet. »Følg med herind!«
brølede konen. Så rejste det svære kvindemenneske sig,
hun var iført kjole, der var knappet bagpå. Vi kom ind
i et kammer, hun tog en bitte skrivebog og læste i, så gik
hun ud og gav et højt skrig, og så kom en søn og skrev
en recept, som hun stak til mig, mens hun under høje eder
forsikrede mig: »Det kan du få på Løgstør apotek o g . ..
heller ikke andre steder!«
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Marens gamle Klim-remse
Maren var en bette mø,
hun gik i Pils eng og rev hø,
tyk hø å høw star,
der bløw Maren en gjej var.
Så tov hun en tænd o hinne ryw
å put i gjejens yw.
Så tov hun en togrenet fork
å lod saml ol di folk,
som te den gjej kun go:
Klim præjst po hans høw hejst,
Niels fræ Lunnd mæ hans ildhunnd,
Svirup å Svarup å Frands Morups Hjaet,
Sløtten x) fræ Lørsted samt Tåsken 2) fræ Olborg 3).
Å åll di Marener å Karener,
som den gång i waren (verden) var,
kam å bøj på den gjejhue.
H alvt hængt di op i røgen,
å rejs ten det stjejt di i løg å i smør,
så vill’ di dem et godt gæstebud gjør.
Niels Bassikow var osse mæ,
han sad overst te bord
å nejest te fad;
å vill di ett ha o wo mad,
så ku di go fræ wo fad.
Ä så sprang han øwer æ bord
å tabt hans jen træsko i æ supfad,
å den sam (svømmed) ovenpo som med poldhat.
D rit - drat!
1) en undselig. 2) skældsord. 3) Aalborg.

BENT SØNDERGAARD:

Morsingmålets første grammatiker,
Caspar Schade
LMINDELIGVIS regnes Mors-dialekten for at være en
af de bedst udforskede danske folkemål. Arbejdet
hermed er som bekendt først og fremmest udført af Jens
Lund} hvis bog om dialektens lyd- og formlære udkom
i 1932-38, og af A. C. Skyum, hvis tobindsværk om ord
forrådet stammer fra årene 1948-54.
Det er også almindeligt kendt, at den første, som viden
skabeligt beskæftigede sig med øens dialekt, var provst
Caspar Schade, 1754-1828, hvis største og vigtigste sprog
lige arbejde er: »Bidrag til et jysk Idiotikon« [= d ialek tordbog] fra 1807 + en række tillæg hertil, sendt til Molbech i 1820-erne; - disse håndskrifter er netop nu under
udgivelse, efter hidtil kun at have været genstand for en
mere eller mindre spredt og tilfældig udnyttelse i Viden
skabernes Selskabs Ordbog, Molbechs dialektleksikon og
Feilbergs jyske ordbog.
H idtil har provst Schade først og fremmest været
kendt som ordsamler - og det er da også på dette punkt
hans væsentligste indsats ligger. For første gang bringes
en overmåde stor del af det centrale morsingske ordstof
samt mange idiotismer (=dialektale særord) samlet i hus,
som oftest i en grov, men ikke ugod lydlig gengivelse.
Mindre kendt er det, at Schade tillige er morsingmålets
første grammatiker - mere end hundrede år før Jens Lund
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- og det er denne hans virksomhed, der skal redegøres
for her.
Blandt hans arbejder findes to mindre, som handler om
grammatiske iagttagelser:
1) Afsnittet »Om den morslandske Mundart« i »Be
skrivelse over Øen Mors« (1811) indeholder nogle be
mærkninger om udtale og grammatik, side 333-335.
2) I Schade-manuskriptet håndskrift 70 . 0 i Stats
biblioteket i Århus findes et aldrig udgivet »Bidrag til
en Morsingboe-Grammatik«. Ganske vist er det et meget
beskedent bidrag, idet det stærkt fragmentariske manu
skript, der er udateret, kun rummer tre beskrevne blade,
væsentligst omtalende gradbøjningen af tillægsord og
biord.
Desværre er håndskriftets første side stærkt medtaget,
formodentlig på grund af en vandskade. Dette bevirker,
at en del af tillægsordenes grundformer er forsvundet.
H vor det har været muligt med tilstrækkelig sikkerhed,
er disse i gengivelsen nedenfor erstattet med former fra
»Idiotikon«, som er sat i parentes. H vor dette ikke har
været muligt, tilkendegiver den uudfyldte parentes dette.
Begge disse beskedne, men vigtige bidrag skal offent
liggøres her afsnit for afsnit, samtidig med at der knyttes
en række kommentarer hertil.
I. Fra »BESKRIVELSE OVER ØEN MORS«
Bondesproget i Mors falder temmelig tungt og dræ
vende, og for største Delen afvige Ordene meer eller
mindre fra Skriftsproget. Det er dog og vist, at endeel
Ord, som i andre Egnes Mundart lide Forandring, blive
her udtalte som de skrives. F. Ex. Ager, Bog, By, Fjedder,
Grød, Hans, (Mandsnavn), Høg, Leeg, leger, Løb, løber,
Lød (Farve), Steeg, steger, sød, Øeg o. f l . -------
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KOMMENTAR:
Stykket viser, at Schade er hildet i den illusion, at
dialekten er forvansket rigssprog (skriftsprog).
Leeg, leger og Steeg, steger, om Schades usikkerhed
overfor diftongen io se nedenfor under mier.
Løb, løber. Forsåvidt ordet er dialektalt - oftest an
vender man vel Rend, render - burde det være gengivet:
Løv/løver.
I den morslandske Mundart er kun een ubestemt A r
tikel, nemlig en; f. Ex. en Huus. Isteden for den bestemte
Artikel en eller e t tilføjet Enden af Ordet, bruges Bog
stavet e foran; f. Ex. e N a t, Natten; e N atter, Natterne.
Det andet Slags bestemte Artikel, som bruges, naar et
Adjectiv gaaer foran Substantivet, er i F a lle s k jø n
d en, i H v e r k e n k j ø n de (det), og i Pluralis dem ;
f. Ex. den knøve Huus; de blanke Uand; dem kjønne
Folk.
KOM M ENTAR:
H vad Schade her har iagttaget er dels det vestjyske
et-køn, dels den foranstillede bestemthedsendelse ved
navneord (e) modsat rigssprogets efterhængte kendeord.
Dog er det urigtigt at e ikke kan bruges i forbindelse
med tillægsord og navneord, uden at det er helt let at
sige, i hvilke tilfælde man anvender: den, det, dem og
i hvilke: e. Jens Lunds udtalelser herom side 191-92 er
temmelig uafklarede. (NÅN. s. 42-46).
Om anvendelse af dem for de, se nedenfor.
H vad Substantivernes K jø n angaaer, da hører alt Le
vende til F a l l e s k j ø n og benavnes han, h u n , eller
den. H a n : Hesten, Fyren, Studen, Vadderen, Ornen,
Gasen, Andrikken, Hanen [(Note:) Naar N avnet paa et
Huusdyr ikke bestemt tilkjende giv er Kjønnet, som: Plag,
Føl, Kalv, Griis, Lam, navnes det i Falledskjøn, som:
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den Plag, den Pøl etc.] H u n : Hoppen, Koen, Faaret,
Soen, Gaasen, Anden, Hønen. Fiskene regnes i Alminde
lighed til H a n k j ø n n e t ; Fuglene deels til H a n k jø n n e t, som Storken, Ørnen, Høgen, Skaden, Kukkeren,
Bruushanen; deels til H u n k j ø n n e t , som: Kragen, Vi
ben, Lærken, Agerhønen, Maagen. Om Dyrene i Alminde
lighed bruges og d e n isteden for h a n eller hu n . - Om
livløse Ting siges aldrig h a n eller hu n , men d e n eller
de (det); f. Ex. den Bog, de Øl. Saavidt kan sluttes af
Artikelen, ere ikke mange Ord H v e r k e n k j ø n . I dette
Kjøn synes især at bruges de Ord, som savne den ube
stemte Artikel eller ikke dermed lade sig udtale; f. Ex.
Allun, Bly, Fit, Flesk, Garn (spundet), Glas (Vindues
glas), Gods (Bohave), Gruus, Græs, Guld, Jern, Kjød,
Kobber, Korn, Leer, Lærret, Meel, Møg, Sand, Smør,
Sukker, Svovl, Sølv, Tin, Træ (Brænde), Tøj, Vadmel,
Vand, Verggarn, Øl, o. fl.
KOMMENTAR:
Den her tilvejebragte skelnen mellem dyr/fugle, som
benævnes med han/hun, har næppe nogen hjemmel i dia
lekten. Så gennemgribende kan forholdene næppe have
ændret sig. I nutidigt morsingmål føles det uægte og af
fekteret at anvende han og hun i sådanne tilfælde. Jeg
er tilbøjelig til at tro, at Schade her overfører forestillin
ger fra sin barndomsdialekt. H an var født på Avernakø.
Jeg tror derfor, man bør placere hovedvægten på sæt
ningen: »Om Dyrene i Almindelighed bruges og den
isteden for han eller hun«.
Iagttagelsen af, at der ved en del navneord anvendes
foranstillet det, istedet for den, er ganske præcis, omend
begrundelsen ikke er, at de pågældende ord ikke lader sig
udtale dermed, men at de er stofnavne (og derfor normalt
optræder uden det ubestemte kendeord); jvf. Paul Dide-

392

Bent Søndergaard:

richsen: »Elementær dansk Grammatik«, 2. udgave, s. 95:
»her [ = i vest- og sønderjysk] sker Fordelingen af Køn
nene, hvor den fremtræder klarest, saaledes, at man be
handler Stof- og Massebetegnelser som Neutrum, mens
tællelige, formede genstande er Fælleskøn«. (Jvf. NÅN.
s. 45).
Substantivernes Genitivus dannes sædvanligst ved et
Pronomen, i Singularis ved ha n s, h in n e r (hendes) og si
(sin); i Pluralis ved d ie r (deres) [(Note:) Naar a je r ell.
a n n e r (andre) bruges i Genit. hedder det ajer dies; men
tilføjes et Substant., bruges d ie r; som: ajer dier Høuder,
andres Høveder.] F. Ex. e Mand hans Hat, e Bruj hinner
Sm yk, Brudens Sm ykke; e Høen hinner Kyuvlingr, H ø
nens Kyllinger; e Mensk si Natur, Menneskets Natur; e
Free si Blaed, Fræets Blade: e Piger dier Løn, Pigernes
Løn.
KOMMENTAR:
Rigtig er iagttagelsen af forskellen mellem rigssprogets
måde at danne ejefald på (mandens hat) og dialektens
(e mand hans hat) med en pronominal omskrivning, hvil
ket har stærke mindelser om nynorsk, jvf. Johs. A. Dale
»Norsklære«, 2. udgave, side 85-86: ejefald ved at tilføje
s til navneordet anvendes i nynorsk i langt mindre grad
end i bokmål. I stedet anvendes blandt andet omskriv
ning med hans, hennar og sin. Presten sin båt, far sine
briller er blandt eksemplerne.
Stedet er ikke her til indgående at drøfte, hvorledes
en sådan sproglig lighed mellem to nordiske hoveddia
lekter, »vestnorsk« og jysk, skal søges forklaret, i hvor
høj grad, der foreligger en snæver påvirkning fra den ene
til den anden, eller i hvilket omfang der på to forskellige
steder - uden nogen direkte påvirkning - udvikles den
samme mulighed (»pronominal genitiv«) i det fælles
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grundsprog, mens der andetsteds (dansk rigssprog og
norsk bokmål) udvikles en anden mulighed (»substantiv
genitiv«), men det sidste er snarest tilfældet.
Noten viser, hvor fintregistrerende en iagttager Schade
er, når han yder sit bedste.
Blaed formen er lydlig ugod, den burde som i »Idioti
kon« side 38 hedde: Blaa-e.
Pronomen demonstrativem d e m bruger M or s in g e n i
Nominatives Pluralis isteden for de. F. Ex. dem Høns
vil eet blyv fræ e Koer (de Høns ville ikke blive fra
Kornet). Dem Kael æ eet ræj (de Karle ere ikke ræde) Samme Pronomen bruges og om adskillige Ord, som i
Dansken staae i Singularis; f. Ex. dem S up (Suppe); dem
Koel (Kaal); dem Villing (Velling); dem Aesk (Aske).
KOMMENTAR:
God er iagttagelsen af, at dialekten ikke i flertal bruger
det påpegende stedord de, men dem, også hvor ordet står
som grundled; dog indskydes vel ofte senere i sætningen
stedordet de (pronominal genoptagelse), for eksempel:
dem høns di wel e e t-------og dem kåål di er eet ræj.
Kael og Aesk er ikke gode i lydlig henseende. »Idioti
kon« har de rigtige: Kaal (side 142) og Aask (side 7).
Tidspunktet taget i betragtning er den sidste iagttagelse
fremragende, jvf. Diderichsens grammatik, side 100: »En
ejendommelig Anvendelse af Pluralis (Kollektiv) forelig
ger i jyske Dialekter, hvor Navne paa Retter som Grød,
Vælling, Suppe, Kaal behandles som Piur«. (Jvf. NÅ N .
s. 47).
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II. »BIDRAG TIL EN MORSINGBOEGRAMMATIK«
Exempter paa Adjectivers Comparation
(go) °g (g°e)> g°d- hejer, bedre, hejst, bedst.
(stoer), stor. staer, større, støst, størst.
(bette), bitte, minner, minst.
(
), lille, liden (mask: og foem:). minner, minnst.
(
), lidet. (neut:). minner, mindre, minnst.
ung, ung. unger, yngere. ungest, yngst.
nær, nær. na-er, nærmere, næjst, næst.
udele, yderlig, udere, v: meer udele. udest.
(hyv), høj. hyver, højere, hyvest, højest.
(stakked), stakket, stækner. stæknest.
viller. villest,
møj, meget. mier. miest.
løjen, lodden, løjner. miest løjen v: løjnest.
( )
meer østele. østerst.
( )
meer sønnele. sønnerst.
( ), nør.
meer nurle. norest.
vejs ter. m[eer] vestle. vejsterste.
(uun) eller (uvn), var, værre. væst.
(manne), mange, fleer, fliest,
jenne, eene.
jennest, eeneste.
høt, højt. bøtter, højer. høttest, højest.
jennele, eenlig.
KOM M ENTAR:
go, goe, stoer. »Idiotikon« opviser også andre eksempler
på, at Schade har vanskeligt ved at opfatte diftongen: uo
i ord, som i rigssproget har langt o: Hoe eller Hoed
( — hoved), Hoes ( — hose); Poes ( = pose) Moes
( — mose), men horn: Hoen eller Huon (rigtigt) (jvf.
NÅ N. s. 52).
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Derimod noteres andre diftonger gennemgående rigtigt,
se nedenfor: hejst, næjst, hyvest, miest.
minst er i håndskriftet rettet fra hetteste, som hos Feil
berg er afhjemlet fra blandt andet Thy, men ikke findes
hos Lund.
na-er har samme form i »Idiotikon« side 157. Denne
nu i morsingmålet forsvundne form - Lund anfører
side 223 rigtigt kun udtalen med æ i »højere grad« - er
hos Feilberg afhjemlet fra Mors og Agger.
udele. På håndskriftets side 2 findes bøjningen: udele.
udere, ydere, udest, yderst. I »Idiotikon« side 227 findes
formerne: uder, yder; udere, ydere eller yderligere; udest,
yderst.
Det er nok rigtigst - med Feilberg - at opfatte dette
som to forskellige ord: biordet uderlig som næppe kan
gradbøjes med andet end med foranstillet mere og mest,
og tillægsordet uderst, som jo er »højeste grad» (super
lativ). Det er nok derfor et spørgsmål, om »højere graden«
(komparativ) udere kan være ægte.
stækner, stæknest. Schade har samme former i »Idioti
kon«, side 200 og Lund tilsvarende side 190. Feilberg
anfører ligeledes formerne fra Mors og Thy, men bemær
ker, at de er gammeldags.
Det er vel rimeligt at forklare forholdet på følgende
måde: Oprindeligt må der have eksisteret formerne stak
ken (af Feilberg overleveret fra Vendsyssel) og stakket; den første kan måske være den gamle vestdanske, den
sidste den østdanske form; - jævnfør et tilsvarende for
hold i fortids tillægsmåde af udsagnsordene: bleven: ble
vet, kommen: kommet, bunden: bundet.
Tillægsordet stakken har kunnet gradbøjes dels med
omlyd, som i de ovenfor nævnte morsingske eksempler,
dels uden omlyd (Feilberg har formerne: stakner, staknest
fra Vendsyssel).
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Senere må i grundformen stakken være blevet afløst
af »intetkønsformen« stakket, som ikke har kunnet grad
bøjes med endetillæg, hvorfor de gamle »højere« og
»højeste grads«-former er blevet fastholdt.
I »Ordbog over det danske Sprog« under: stakket og
Stak- 2) finder jeg, at disse forhold ikke er ganske af
klarede.
Torsten Balle har peget på en anden mulig forklaring:
stækner og staknest kan være afledt af udsagnsordet
stæknes = blive kortere; datid: stæknest.
viller: Grundformen er overstreget, som i »Idiotikon«
side 236 gengives kun 2. og 3. grad. Dette er korrekt, jvf.
»Ordbog over det danske Sprog« under VI vild: kun
lidt brugt i grundformen.
mier: rettet fra meer, jvf. den vaklende gengivelse af
ordet nedenfor og skriveformerne: fleer/fliest.
østele og østerst opfattes bedst som to ord: østlig,
østerst. På samme måde sønderlig og sønderst, nordlig og
nordest, vestlig og vester.
nurle: Tredie bogstav er utydelig, men kan vanskeligt
være andet end r.
vast. Det er muligt, at formen kan læses: vaste. Flere
af højestegradsformerne ovenfor har overstreget udly
dende e. Denne usikkerhed over for den jyske apokope
(bortfald af udlydende vokal) kunne tale for en tidlig
datering af håndskriftet. (Jvf. N Å N . s. 39).
Nogle Adjectiver udtales i Sing:, som Piur: f. E:
en k j ø n n e M a n d , en s le m m e H u n d .
KOMMENTAR:
Det fænomen, Schade har iagttaget, er den såkaldte
emfatisk forstærkende tilføjelse af e til et tillægsord, som
står i ubestemt form, se Lund side 189 og Diderichsen
»Elementær dansk Grammatik« side 105: I enkelte staa-
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ende U dtryk findes bestemt Form efter ubestemt Bestemmerled«, og Ulla Albeck »Dansk Stilistik« (3. udg.), side
38: » E n ------- Mellemform mellem bestemt og ubestemt
Adjektiv er det saakaldte emfatiske A d jek tiv -------gerne
med spøgende eller dialektal F arve,------ Kun Adjektiver
med rosende eller dadlende Betydning plejer at behandles
paa denne Maade«. [Udhævet her].
ADVERBIERS CO M PARATION
ild ', ilde. v a r, værre,
v a l, vel. be jer, bedre, b e js t, bedst,
t in t , tidt. tie r , tiere, tie s t, tiest,
s iile , sildig, s ilie r e , s ille s t.
VERBER
s ø k k e r , synker; sa k, sank.
KOMMENTAR:
tint: Der henvises til den andetsteds i årbogen forekom
mende opsats om denne form.
Hermed afbrydes beskrivelsen brat.

Jævnført med store systematiske undersøgelser som
Lunds kan disse Schades spredte iagttagelser måske synes
betydningsløse. For at opnå den rette bedømmelse af disse
skal der siges tre ting:
1) Håndskriftet er at betragte som en kladde. Af os
ukendte årsager rummer det kun begyndelsen til en
beskrivelse.
2) Er den ovenfor nævnte tidlige datering af manu
skriptet rigtig, kan det være skrevet omkring 1800.
Dette er et tidligt tidspunkt i dialektforskningen.
3) Disse første og famlende forsøg på dialektbeskri
velse er - hvad kenderen ved - alt andet end inter-
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esseløse. De er grundvolden for de langt senere
systematiske beskrivelser.

Hvilken sammenfattende karakteristik af Schade som
dialektbeskriver kan der gives på grundlag af det her
offentliggjorte materiale?
Alle iagttagelser er næppe ganske rigtige, og i lydgen
givelsen har han større vanskeligheder ved at frigøre sig
fra rigssprogets skriftbillede end i Idiotikon.
Dette til trods er helhedsindtrykket, at Schade er en
ganske habil iagttager også når det gælder grammatiske
fænomener i dialekten. Det samme indtryk bekræfter
hans hovedarbejde, ordindsamlingen.
Oversættelse af grammatiske fagudtryk:
adverbium = biord.
adjektiv = tillægsord,
demonstrativt = påpegende,
emfatisk = udhævende,
femininum = hunkøn,
genitiv = ejefald,
hverkenkøn = intetkøn.
idiotikon = dialektordbog,
komparation = gradbøjning.

maskulinum = hankøn,
neutrum = intetkøn.
nominativ = »grundledskasus«,
pluralis = flertal,
pronomen = tillægsord,
singularis = ental,
substantiv = navneord,
verbum = udsagnsord.

Henvisninger:
Lund: J. Lund: Morsingmålets lyd- og formlære (1932-38).
NÂN: Niels Åge Nielsen: De jyske dialekter (1959).

(I en række ord tilkendegiver Schade lang vokal ved en streg over
denne, kort vokal ved en bue. Af tekniske grunde har disse tegn ikke
kunnet gengives her. Manglen afhjælpes delvis ved, at lang vokal
ofte tillige gengives ved efterskrevet e).

Anne Pedersdatter i Gammelbygård
og hendes slægtninge
Personalhistoriske oplysninger om familierne
Resen, Schytte, Hagedorn, Thye m. fl.
VED H. STØVRING-NIELSEN

N

ATTEN mellem 28. og 29. oktober 1724 døde Anne

Pedersdatter i Gammelbygård, Grurup sogn, 74 år
4 mdr. og 2 uger gi. Hun var gift med selvejer Christen
Lauridsen, der døde i Gammelbygård 21. april 1740 i en
alder af 74 år og 8 mdr. Deres ægteskab var barnløst.
Skiftet efter Anne Pedersdatter begyndtes 27. nov.
1724 og sluttedes 1. juni 17251). Boets aktiver udgjorde
698 rd. 2 mark 7 skilling, passiverne 593 rd. 7 skilling.
Af saldoen, 105 rd. 2 mark, tilfaldt halvdelen enke
manden. Den anden halvdel, 52 rd. 4 mark, deltes i 3
broderlodder og 8 søsterlodder (1 broderiod = 2 søster
lodder) og tilfaldt efter reglerne om arv og skifte i Chr.
V.s danske lov, 5. bog, 2. kapitels artikel 36-39, arvin
gerne, der opregnes således:
1. broderiod: H r. Peder Nielsen Skyum i Skørping.
2. broderiod: Salig H r. Knud Schyttes børn fra Søndbjerg.
Denne lod deles i 3 broderlodder og 4 søsterlodder, der
tilfalder: H r. Niels Schytte i Jebjerg, Sr Henrik Schytte
samme sted, Sr Samuel Schytte i Holstebro, H r. Christen
Hees kæreste i Søndbjerg, en søster samme sted, Demoi
selle Jytte Schytte på Ellinggård, en søster i Holstebro.
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3. broderlod: Salig H r. Christen Schyttes børn af
Tinggård Præstegård. Denne lod deles i 3 broderlodder og
3 søsterlodder og tilfalder: H r. Jens Schytte i Tersløse
i Sjælland, Sr Niels Schytte i Helsingør, Sr Peder Schytte
i Klim, H r Saxo Ascanii kæreste i Boddum, Madame
Sophie Schytte i København, Madame Anne Schytte
samme sted.
1. cøsterlod: Salig Sophie Schyttes og afgangne H r
Frants Hagedorns børn og børnebørn. Denne lod deles
i 1 broderiod og 3 søsterlodder og tilfalder: Sr Herman
Bertelsens kæreste på Nandrup, sal. H r Jens Schyttes
enke i Hjardemål, Demoiselle Mariche Hagedorn på
Nandrup, sal. Hans Hagedorn, hvis lod igen deles i en
broderiod og 4 søsterlodder og tilfalder hans børn:
Frands Hagedorn i København, degnens hustru i Jel
ling, en søster samme sted, Sophie Hagedorn i Køben
havn, en søster i Lybeck.
2. søsterlod: Sal. Jens Nielsens enke Dorthe H ansdat
ter i Nykøbing.
3. søsterlod: Sal. Christen Lauridsen Lomborg og sal.
Margrethe Hansdatter af Jestrup deres datter Sophie
Christensdatter, som ej vides hvor er, hvorfor denne lod
bliver stående hos enkemanden i Gammelbygård.
4. søsterlod: Sal. Maren Schytte og afg. Niels Morsing
af Nykøbing deres børn og børnebørn. Denne lod deles
i 3 lige dele og tilkommer: Christen Nielsen Degn i Søndbjerg, Hans Nielsen Degn i Vester Jølby og sal. Knud
Nielsen af Flade, hvis lod tilfalder hans 2 børn, Christen
Knudsen i Flade og Maren Knudsdatter samme sted.
5. søsterlod: Sal. Anne Schytte og afg. H r Christen
Agerholm deres søn, sal. Niels Peiter Agerholm, som er
død, og da provsten Peder Roaldsen i Agerholm har
gjort bekostning på hans begravelse for 10 rd., får han
denne arvelod.
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6. søsterlod: Sal. Anne Christensdatter og afg. H r.
Anders af Helligsø deres 2 døtre, hvoraf den ene, Karen
Andersdatter, lever og har til ægte Erik Olufsen i Villegård. Den anden, Inger Andersdatter, som havde til ægte
H r Peder Vogelius i Helligsø, er ved døden afgangen og
har efterladt sig en søn og to døtre, som hendes lod til
falder, nemlig Christen Pedersen i Jestrup, Lisbeth Pe
dersdatter og Karen Pedersdatter.
7. søsterlod: Sal. Mette Christendatter og afg. Niels
Madsen af Morup Mølle deres børn, H r tøjmester Matthis Nielsen Thye i København og Demoiselle Karen
Nielsdatter samme sted.
8. søsterlod: Sal. Margrethe Christensdatter og afg.
Jens Knudsen af Odgård deres datter, Dorthe Jensdat
ter, som har til ægte Christen Boisen i Odgård.
Arven blev udlagt af Gammelbygårds hartkorn med
1 td. og 6 skp. à td. 30 rd., hvilket udgør 52 rd. 3 mark.
Af løsøret tillagdes en messing sengebækken, vurderet til
1 mark. Ialt 52 rd. 4 mark.
Anne Pedersdatters nærmeste slægt
Alle ovennævnte arvinger er efterkommere af de to
søstre Anne Thøgersdatter og Karen Thøgersdatter, der
er døtre af Thøger Jacobsen Holm (j* 1630), sognepræst
i Skyum-Hørdum, og hans 1. hustru Mette Christophersdatter Bang.
Anne Pedersdatter i Gammelbygård var datter af
sognepræst i Skyum-Hørdum Peder Jacobsen Holst (der
formentlig var søn af Jacob Pedersen Holst, rektor ved
Thisted lærde skole 1628-37). Peder Jacobsen Holst var
1634 og 1648 gift med Maren Simonsdatter2), der må
være død omkring sidstnævnte år, for omkr. 1649 blev
han gift med ovennævnte Anne Thøgersdatter (f 1662),
med hvem han havde datteren Anne, der skal være født
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omkring 14. juni 1650, såfremt kirkebogens alders
angivelse ved hendes død er rigtig.
Peder Jacobsen Holst døde 28. maj 1654, og Anne
Thøgersdatter blev snart efter gift med hans eftermand
i embedet, Niels Andersen Hørdum (f 1694), med hvem
hun havde sønnen Peder Nielsen Skyum (f 1729), der
blev præst i Skørping-Frær. H an var således Anne Pedersdatters halvbroder, hvorfor den første broderiod i
arven efter hende tilfaldt ham.
Alle de øvrige arvinger er efterkommere af Anne
Pedersdatters moster, Karen Thøgersdatter.
Slægten Resen
Christen Poulsen Resen (søn af præsten Poul Hansen
i Resen, Skodborg herred, og broder til biskop, dr. teol.,
Hans Poulsen Resen i København) var sognepræst i
Ves ter vig-Agger fra omkr. 1600 til sin død i 1641. H an
var 1. gang gift med Anne Nielsdatter (f 1626), med
hvem han havde 2 sønner (1-2):
1. Poul Christensen Resen i Tøttrupgård, Hørdum
sogn, der 1666-82 var foged i Hassing herred og fra
1670 tillige i Skyum birk. Hans hustru hed Kirsten Jacobsdatter, og hun var vistnok søster til Niels Jacobsen,
skolemester på Irup, der 10. august 1655 under et besøg
på Tøttrupgård kom af dage ved at falde af en vogn
og brække halsen3).
2. Niels Christensen Resen, student fra Viborg 1636,
sognepræst i Ferring, Vandfuld herred, f 1699. H an var
medejer af Tøttrupgård og oppebar del af bondeskylden
deraf.
H r Christen Poulsen Resen i Vestervig var 2. gang
gift med Karen Thøgersdatter (søster til H r Peder Ja 
cobsen Holsts hustru) og havde med hende 7 børn4).
Disse børn var (3-9):

m
O
’’t-

Jacob Jensen Holm, f 1609, Christopher Hansen Bang, f.
biskop i Aalborg, gift med:
ca. 1525, f 1597, præst
1. Else Pedersd. Tøgersen.
i Skyum-Hørdum.
2. Elsebet Pedersd. Hegelund.
Thøger Jacobsen Holm,
t 1630, præst i SkyumHørdum, gift med

Mette Christopersd. Bang.

Anne Thøgersdatter gift med:
1. Peder Jacobsen Holst,
præst i Skyum, f 1654.

2. Niels Andersen Hørdum,
præst i Skyum, f 1694.

Karen Thøgersdatter gift med:
1. Christen Poulsen Resen,
præst i Vestervig, f 1641.

Anne Pedersdatter i Gammelbygård, f. 1650, f 1724.

Peder Nielsen Skyum, f. 1656,
t 1729, præst i Skørping.

1. Jacob Christensen.

2. Thøger Christensen,
f før 1654.
Thøger Jacobsen Holm var 2. gang gift med Maren Simons
datter og havde med hende børnene: Christoffer, Else, 3. Hans Christensen i Mad
stedgård.
Peder, Jens og Simon.
4. Anne Christensd. g. m. An
ders Muus, pr. i Helligsø.
Peder Jacobsen Holst var 1. gang gift med Maren Simonsdatter,
5. Margrethe Christensd. g. m.
død omkr. 1648.
Jens Knudsen i Odgård.
Christen Poulsen Resen var 1. gang gift med Anne Nielsdatter 6. Maren Christensd. g. m.
Niels Bodsen, Kap. i Ny
og havde med hende børnene:
købing.
a. Niels Christensen Resen, præst i Ferring.
b. Poul Christensen Resen i Tøttrupgård, gift med Kirsten Ja- 7. Mette Christensd. g. m.
Niels Madsen i Morup
cobsdatter.
Mølle.

Niels Knudsen Schytte,
præst i Vestervig, f 1680.
1. Knud Nielsen Schytte,
præst i Søndbjerg-Odby.
Christen Nielsen Schytte,
præst i Vestervig-Agger.
Sophie Nielsd. Schytte,
g. m. Frants Hagedorn,
præst i Solbjerg-Sundby.
Edel Nielsd. Schytte, g.
m. Anders M. Førslev,
hospitalspræst i Aalborg.
Anne Nielsd. Schytte, g.
m. Christen Agerholm,
præst i 0 . og V. Vandet.
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3. Jacob Christensen Resen, student fra Viborg 1653,
må have taget eksamen i teologi, for han ansøgte 8. jan.
1664 om at blive sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg,
hvilket kald hans »blodsforvante« H r Hans Nielsen Re
sen havde opladt ham, men han fik ikke embedet. H an
er nok den Jacob Christensen Resen, der fra 1685 til
omkr. 1708 var degn i Brøndum-V. Nebel, Ribe stift5).
4. Thøger Christensen Resen, død før 1654.
5. Hans Christensen Resen, der fra 1656 var fæster
i en part af Madstedgård i Hvidbjerg sogn, Hassing
herred, hvor han endnu nævnes 1675. Da kirkebogen for
Hvidbjerg sogn er defekt, kendes hans hustrus navn ikke,
men den broderiod, som han kunne tilkomme, deltes i 2.
og 3. søsterlod, som tilfaldt hans 2 døtre (a-b):
a. Dorthe Hansdatter, hvis mand i stiftet kaldes Jens
Nielsen. H an hed ellers Niels Nielsen Biug (Navnene
Jens og Niels forveksledes på den tid ofte, hvilket nok
skyldtes utydelig mundtlig meddelelse). H an var sogne
degn i Vestervig, hvor han døde 27. april 1695 og efter
lod 2 børn, Jochum Nielsen Biug og Kirsten Nielsdatter
Biug på henholdsvis 15 og 13 år. Ved skiftet efter ham6)
var enkens farbroder Knud Nielsen Schytte, sogne
præst i Søndbjerg-Odby, til stede som deres fødte værge
efter loven. Enken synes at være flyttet til Nykøbing
efter mandens død.
b. Margrethe Hansdatter, død 28. jan. 1702 i Jestrup,
Sønderhå sogn, 50 år gi. Hendes mand, Christen Laurid
sen Lomborg, der var gårdfæster i Jestrup (1688 under
Irup, 1692 under Øland, 1700 under Tandrup), var
utvivlsomt en søn af Laurids Christensen i Lomborg
gård, som var broder til sognepræst i Hassing-Villerslev
Niels Christensen Lomborg7), der altså ikke var fra Lom
borg i Skodborg herred, som Wiberg formoder, men fra
Lomborggård i Hassing herred.
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6. Anne Christensdatter Resen, gift med Anders Jen
sen Muus, sognepræst i Helligsø-Gettrup (begr. 8. okt.
1697, 80 år gi.), med hvem hun havde de to døtre, der
delte 6. søsterlod (a-b):
a. Karen Andersdatter, begr. 21. aug. 1740 i Vestervig,
78 år gi., gift med Erik Olufsen, begr. 14. okt. 1733
samme sted, 71 år 3 mdr. gi. - H an var søn af Oluf
Eriksen i Kobberødgård i Gettrup sogn og boede først
i Helligsø Søndergård og senere i Villegård, Vestervig
sogn. Deres børn var: Christen, døbt 30. marts 1690, og
Anne, døbt 27. sept. 1691, begge født i Søndergård og
døbt i Helligsø Kirke.
b. Inger Andersdatter, død 1718, gift med sognepræst
i Helligsø-Gettrup Peder Nielsen Vogelius, begr. i H el
ligsø 24. marts 1698, 55 år gi. - Ved skiftet efter ham
nævnes børnene: Niels Pedersen 19 år gi., Anders Peder
sen 18 år, Christen Pedersen 6 år, Anne Cathrine 15 år,
Lisbeth 13 år8). Formuen var 309 sletdlr. 3 mark 15 skil
ling, gælden 309 sletdlr. 3 mark 15 skilling (!). Skiftet
efter Inger Andersdatter blev holdt i »den salig matrones
ringe stervbo til Jens Jensen Bachis i Helligsø by den 4.
sept. 1718. Af børnene var kun Lisbeth nærværende, og
hun overtog det ringe, der var efter moderen, som hun
i hendes lange svaghed havde passet og opvartet9). De to
ældste børn må være døde før 1725, da kun de tre
yngste nævnes i skiftet efter Anne Pedersdatter som
arvinger til halvdelen af 6. søsterlod.
7. Margrethe Christensdatter Resen, gift med herreds
skriver i Refs herred (fra 15. sept. 1670) Jens Knudsen
i Odgård, Lyngs sogn. Den 4. okt. 1681 fik Søren Villadsen bestalling som herredsskriver, så Jens Knudsen er
nok død ved den tid. Datteren Dorthe Jensdatter, der
fik 8. søsterlod, var født i Odgård 1673 og døde i Jestrup, Lyngs sogn, begr. 16. nov. 1749. Hun var gift med
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gårdfæster i Odgård. Christen Boisen, der var født i
Tvolm, Ydby sogn, døbt den 19. maj 1672, død i Odgård,
begr. 4. april 1741. H an var søn af gårdfæster i Tvolm
Boi Clausen og Else Pedersdatter.
8. Maren Christensdatter Resen kaldes i skiftet Maren
Schytte efter sin stedfader, H r Niels Knudsen Schytte
i Vestervig. Hendes mand, der i skiftet kaldes Niels Morsing, hed Niels Bodsen og var 1664 præst eller kapellan
i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. H an nævnes ikke her i Wibergs præstehistorie, men han har med tydelig hånd un
derskrevet præstemandtallet til prinsessestyr: »Skovsted
Præstegård 6. oktober 1664, Niels Bodtzen, egen hånd«.
Senere var han hører og kapellan i Nykøbing Mors, hvor
han døde 1674.
H r Niels Bodsen (kid. Morsing) var søn af orgelbyg
ger i Viborg Peter Carstensen Bodsen og Kirstine Hans
datter, og hans søskende var Hans Bodsen, sognepræst
i Tirstrup, Cathrine Bodsen, gift med sognepræst i Øsløs
Niels Sørensen Steenstrup, og Anniche Bodsen, gift 1.
gang med sognepræst i Sejerslev Jens Ibsen Widsted og
2. gang med sognepræst i Alsted Jacob Erslev (Aalborg
stifts gejstl. skifter, pakke V, nr. 14, og Århus skiftepr.
1712 f., fol. 85).
I året 1685 rejstes der i Nykøbing en værgemålssag
mod Maren Christensdatter. Mads Schytte i Karby,
provst i Sønder herred, og Jens Michelsen i Ljørslev, viceprovst samme sted, tilskrev 26. nov. 1685 byfogden i
Nykøbing:
»Som vi hører og fornemmer, at den hæderlige danne
kvinde Maren Christensdatter, sal. H r Niels Bodsens,
skal ikke så lovlig og forsvarlig omgås med hendes 3
sønners hende betroede arvelod, så beder vi tjenstvillig
hans kgl. maj.s byfoged ville lade sig behage at forordne
en eller flere formyndere for børnene. Og hvis noget
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imod forhåbning kan være afhændet af det, som regi
streringen udviser hendes sønner at være tilfalden, da
hende det af egne midler dertil at svare eller bevise med
lavværge og formynderes samtykke at være afhændet.
Og såfremt imod forhåbning der ikke skulle findes nøj
agtighed for børnenes arvelod, hans kgl. maj.s byfoged
ville forunde os 2 vederhæftige mænd, som kunne efter
lovlig ankyndelse forbyde hende at rejse eller flytte fra
byen, før satisfaktion er sket formynderne for børnenes
arvelod. Vi forbliver stedse byfogdens tjenstvillige.
NYKØBING, den 26. november 1685.

M. Schytte.

]. M. Thebring.

Ved byretten fremlagdes et skiftebrev efter Niels Bod
sen, begyndt 28. febr. og sluttet 28. dec. 1674, hvorefter
børnenes arv var 258 sletdlr. 3 mark 4 skilling, og man
forlangte, at Maren Christensdatter skulle fremvise ar
ven, hvortil hun svarede, at børnenes gods mestendels var
solgt og brugt til kgl. maj.s skatter samt til børnenes
klæder, kost og skolegang. Efter byfogdens befaling blev
så hendes gård med bygning og have samt indbo registre
ret og vurderet til ialt 91 sletdlr. 3 mark 10 skilling, og
retten fandt, at børnene havde følgende til gode:
Christen Nielsen 46 sletdlr. 3 mark 10 skilling
Hans Nielsen
19 sletdlr. 3 mark 10 skilling
Knud Nielsen
19 sletdlr. 3 mark 10 skilling
Hertil kom omkostningen ved vurderingen, som Ma
ren også måtte udrede. Sagen kostede hende således alt,
hvad hun ejede10). Men 40 år efter den affære kunne sal.
Maren Christensdatter dog give sine 3 sønner en slags
kompensation for deres misrøgtede arv, idet de gennem
hende arvede den 4. søsterlod efter Anne Pedersdatter i
Gammelbygård. De blev alle degne (a-c) :
a. Christen Nielsen blev degn i Søndbjerg-Odby, hvor
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han døde 1727, 61 år gi. - Hans hustru Kirsten Nielsdatter døde året før.
b. Hans Nielsen blev degn i Dragstrup-Skallerup på
Mors. Hans hustru, Mette Nielsdatter, døde 10. okt. 1740,
og den 20. sept. 1741 sluttedes skiftet efter hende11). De
havde to børn, datteren Kirsten Hansdatter og sønnen
Sr Niels Hansen til Damsgård (f 20. april 1743), gift
med Ingeborg Marie Jørgensdatter Glerup fra Sebber
kloster, der 1. gang var gift med kaptajn Andreas Ring
(f 1739) og 3. gang med Christen Nielsen Nørbæk
(f 1782). - Arven efter degnekonen androg 1 mark 9
skill., »som hverken retten eller arvingerne kunne eragte
nødig at gøre nogen particulair deling eller lodseddel
over«.
c. Knud Nielsen blev degn i Flade-Dråby på Mors
i året 1700. H an anklagedes for grove laster, vel snarest
drikfældighed, var indviklet i mange retssager, som gik
ham imod12) og blev 1707 afsat. H an synes ikke at være
død i Flade, hvor hustruen Margrethe Dideriksdatter
blev begravet 2. juni 1726, da hun angives at være 83
år gi. - Knud Nielsen beboede et hus i Flade med 2 al
bum hartkorn under Nandrup. Som det fremgår af skiftet
efter Anne Pedersdatter, havde han 2 børn, en søn og en
datter. Sønnen Christen Knudsen med tilnavnet Degn
overtog fæstet af faderens hus og døde i Flade 4. maj
1770, 75 år gi. Hans hustru Maren Eriksdatter døde
samme sted den 27. jan. 1757, 49 år gi. - Degnedatteren
Maren Knudsdatter døde i Flade 3. maj 1771, 79 år gi.
9. Mette Christensdatter Resen, gift med Niels Mad
sen, der var fæster af Morup Mølle og en gård under
Ørum, ialt 19 td. hartkorn. De havde 2 børn, der delte
den 7. søsterlod (a-b):
a. Matthies Nielsen Thye.
b. Karen Nielsdatter.
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Sønnen tog navn efter sin hjemegn og blev stamfader
til en stor efterslægt, der fører navnet Thye, og som
endnu florerer i København og andre steder i landet. H an
var oberstløjtnant og tøjmester ved land- og søetaten i
København, født 14. okt. 1673 i Morup Mølle, død 29.
jan. 1743 i København, gift 1. gang 1700 med Kirsten
Jensdatter (1669-1716), datter af undertøjmester Jens
Nielsen og Anne Nielsdatter, 2. gang 1717 med Mette
Marie Olufsdatter, død 1775 i Svendborg. Af hans mange
børn blev Laurits Munch Matthiesen Thye (1710-87)
sognepræst i Hvedstrup, Københavns amt, og broderen
Martin Matthiesen Thye blev sognepræst i Ondløse,
Holbæk amt.
Der foreligger et par stamtavler over slægten Thye,
men ingen af dem omtaler slægtens ophav i Morup Mølle
(Lengnick og Slægtstavlesamlingen 1932).
Slægten Schytte
De forskellige slægter med navnet Schytte (Skytte,
Skjøth og andre stavemåder) stammer formentlig fra
herregårdsskytter ligesom de slægter, der hedder Dyrskjøt. Det var jo almindeligt, at en mands håndtering
gav hans efterkommere slægtsnavn.
Slægten Schytte i Thy og slægten Schytte på Mors,
der begge tæller adskillige præster blandt deres medlem
mer, er ikke i påviselig familie med hinanden, men der
forekommer giftermål mellem dem.
Den ældste kendte mand i Thy af navnet Schytte er
herredsskriver Knud Schytte i Smerupgård, Hvidbjerg
sogn, Thyholm. H an var fæster under Ørum Slot og
nævnes i lensregnskaber og skattemandtal 1600-1630.
Hans hustru hed Anne Nielsdatter. 1615 afstod han %
af gården (hvis hartkorn var 24 td.) til sønnen Peder,
og 15. dec. 1631 fæstede hans to sønner, Peder Knudsen
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Schytte og Lars Knudsen Schytte, den 3. part af Smerupgård, »som deres fader var fradød«. Peder Knudsen
Schytte var herredsfoged i Refs herred og døde omkr.
1657. Hans part af gården overgik da til hans søn,
Knud Pedersen Schytte, der var delefoged på Thyholm
for Ørum Slot. Han levede endnu 1691 og boede da i et
hus (under Ørum) i Barslev, Hvidbjerg sogn.
Da vi ved, at provst Jens Knudsen Schytte, sogne
præst i Lønborg-Egvad, Ringkøbing amt, var født i Thy
ca. 1598, og da Knud Schytte i Smerupgård efter de fyl
dige skattemandtal var den eneste Knud Schytte i Thy på
den tid, må provsten i Lønborg antages at være hans søn.
Og når man tager i betragtning, hvor almindeligt det var,
at præster fik kald i deres hjemegn, ligger det nær at
formode, at Niels Knudsen Schytte, født ca. 1608, død
ca. 1675, sognepræst i Vestervig 1641-75, også var søn af
Knud Schytte i Smerupgård, men noget bevis herpå kan
ikke fremlægges.
☆
Da Niels Knudsen Schytte 1641 var blevet præst
i Vestervig, giftede han sig med Karen Thøgersdatter,
enke efter Christen Poulsen Resen. I dette sit andet ægte
skab havde Karen 5 børn, og hun var således moder til
ialt 12 børn, af hvilke 9 havde efterkommere, der tog
arv efter Anne Pedersdatter i Gammelbygård. Karens
børn med Niels Knudsen Schytte var (1-5):
1. Knud Nielsen Schytte (1643-1705), sognepræst i
Søndbjerg-Odby, gift med Mariche Arntsdatter Behmann
(1650-172113). Deres 8 børn, der delte den 2. broderiod,
var (a-h):
a. Niels Knudsen Schytte (ca. 1676-1735), sognepræst
i Jebjerg, Salling, gift med sin formands datter, Marie
Nielsdatter Winther (med hvem han havde 14 børn, af
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hvilke sønnen Knud Nielsen Schytte efterfulgte ham
i embedet).
b. Henrik Knudsen Schytte (1686-1725), degn i Jebjerg, betegnes i en provsteindberetning som »uduelig«.
H an havde 4 børn, af hvilke 3 døde før faderen. Den
fjerde, sønnen Knud, fik 1759 borgerskab som murer
mester i Århus.
c. Jens Knudsen Schytte (1682-1723), sognepræst i
Hjardemål, gift med sin kusine, Vibeke Frantsdatter
Hagedorn (1689-1727). Han havde et svagt helbred, og
på en ridetur faldt han af hesten i »Svingelen« ved Ullerupgård i Sennels og druknede i et vandhul. Ægteskabet
var barnløst.
d. Samuel Knudsen Schytte, handelsmand og råd
mand i Holstebro, hvor han døde 5. febr. 1756.
e. Karen Knudsdatter Schytte (1674-1756), gift med
Christen Thomsen Hee (1669-1729), sognepræst i Søndbjerg-Odby. Ved skiftet efter ham nævnes deres børn, 4
sønner og 4 døtre14). Den ældste søn, Thomas Hee (170160), var sognepræst i Borup, Randers amt. De andre,
Knud, Jørgen og Christen, studerede. Den yngste søn
Christen Hee, blev professor i matematik ved Køben
havns Universitet. Den ældste datter, Mariche Hee, var
gift 1. gang med Erik Christian Grave Andersen Hvas,
præst i Søndbjerg-Odby, 2. gang med Vilhelm Vilhelmsen Schmidt, præst i Snedsted. Hun døde 1775 hos søn
nen i Borup. Den næstældste datter, Agnete Hee, var
gift med forpagter Jørgen Jacobsen på Vejbjerggård
i Humlum sogn. De to yngste, Elisabeth og Karen, var
1729 henholdsvis 16 og 15 år.
f. Jytte Knudsdatter Schytte (1690-1772) var 172324 i tjeneste hos etatsråd, senere stiftamtmand, Jørgen
Billes frue, Ida Rodsten, på Ellinggård i Vendsyssel.
Hun blev 1731 gift med Henrik Christensen Morsing,
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præst i H jerk-Harre, Salling, med hvem hun ikke havde
børn. Hun var hans 3. hustru.
g. Anne Marie Knudsdatter Schytte.
h. Anne Cathrine Knudsdatter Schytte.
2. Christen Nielsen Schytte (1645-91), sognepræst i
Vestervig, hvis børn arvede 3. broderiod, var 1. gang gift
med Sophie Jensdatter Solberg (f 1685), der var »barne
født i Solbjerg Præstegård på Mors«, datter af præsten
Jens Knudsen Solberg. Den 21. jan. 1686 holdt H r
Christen skifte efter hende og meddelte, at han havde
i sinde at gifte sig igen, hvorfor han tildelte »sine 3 små
moderløse børn« hvor 200 rigsdaler15). Disse børn var
(a-c):
a. Jens Christensen Schytte (1684-1752), der blev
sognepræst i Tersløse, Holbæk amt. Med sine 2 hustruer,
Abigael Lauridsdatter Tersling og Anne Margrethe Thode,
havde han 7 børn.
b. Niels Christensen Schytte (1682-1755), student fra
Aalborg 1701, hører i Helsingør 1716, klokker ved Set.
Olai Kirke s. st. 1719, gift med Florentine Sørensdatter
Kamp, med hvem han havde 2 børn: sønnen Christen,
der døde V2 år gi., og datteren Agnethe Sophie Schytte
(1733-99), der blev gift med Andreas Nissen (1722-77),
hører ved skolen i Helsingør 1746-54 og derefter ved
Metropolitanskolen i København. De havde 13 børn,
hvoraf 10 døde i spæd alder16).
c. Vibeke Christendatter Schytte (f 175717), gift med
Saxo Henriksen Ascanius (1650-173318), sognepræst i
Boddum-Ydby, der 1. gang var gift med Karen Mads
datter Schytte af slægten på Mors, død 1697.
I Vibekes ægteskab var der følgende 5 børn (aa - ee):
aa. Mogens Christian Ascanius, født 1704, klokker
ved Set. Peders Kirke i Næstved.
bb. Henrik Christian Ascanius (1705-48), sognepræst
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i Herlufsholm. I skiftet efter Vibeke 1757 nævnes, at
han har efterladt sig 2 sønner, Saxo 10 år og Hans 8 år gi.
cc. Oluf Holger Ascanius (1706-85), præst i BoddumYdby, gift med Dorthea Kirstine Opitius. H r Oluf døde
1785 hos sin søn, Saxo Ascanius, der var præst i GudumFabjerg. Datteren Anne Dorthea Olufsdatter Ascanius
var gift med Hans Albertsen Thura, præst i HelligsøGettrup.
dd. Christopher Ascanius, født 1710, var 1734 studio
sus, død før 1757, da han ikke nævnes i skiftet efter
moderen.
ee. Helle Helene Ascanius, født 1712, død 1781 i N y
købing Mors, gift med Johannes Villumsen Schmidt
(1701-72), præst i Frøslev-Mollerup, søn af præsten Villum Villumsen Schmidt i Harring og broder til præsten
Villum Villumsen i Snedsted.
Da Christen Nielsen Schytte i Vestervig 1686 holdt
skifte efter sin 1. hustru, lod han skiftet underskrive af
broderen Knud Nielsen Schytte i Søndbjerg og »min
højærede svoger H r Ole Nielsen Haasum, sognepræst til
Hundborg-Jannerup19) såvel som min forhåbende kiærestes fader, ærlig, agtbare og velforstandig mand Peder
Andersen udi N ør Heede« (formentlig i Sdr. Nissum
sogn). H r Christens 2. hustru hed Jytte Pedersdatter og
var født 1660. Hendes broder Anders Pedersen Nørhede
var degn i Hvidbjerg-Lyngs og døde 173 020).
Christen Nielsen Schytte havde i sit ægteskab med
Jytte Pedersdatter 3 børn (a-c):
a. Sophie Christensdatter Schytte, gift med oberst Carl
Ulrik Cheverie, København. Deres søn, Johan Henrik
Cheverie, født 1711 i København, var 1739 »præceptorerende« (huslærer) hos sognepræst Bonde i Hillerslev
Præstegård og blev 1742 sognepræst i Frøslev-Mollerup
på Mors, hvor han døde 30. april 1743. Foruden ham
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havde Sophie i et andet ægteskab en datter, Fridericha
Hansdatter, der boede i Holland.
b. Anna Christensdatter Schytte, gift med arkelimester
Oluf Hald, København21).
c. Peder Christensen Schytte (1683-1766), sognedegn
i Klim-Torup-Vust, gift med Birgitte Marie Jensdatter
Holst (1703-44), datter af sognepræst i Sejerslev Jens
Iversen Holst ( t 1716) og Anne Hansdatter (f 1738,
søster til amtsforvalter Jens Hansen i Thisted).
Jytte Pedersdatter blev 2. gang gift med sognepræst
Christopher Jensen Svabonius i Solbjerg på Mors, hvor
hun døde 1739. Hun kom således til at ende sine dage
der, hvor hendes første mands første hustru var født.
I sit ægteskab med H r Svabonius havde hun 2 sønner,
der begge blev præster (a-b):
a. Christen Christophersen Svabonius, sognepræst til
Laurdalens Præstegæld i Norge.
b. Hans Christophersen Svabonius, sognepræst til
Vågø Præstegæld på Færøerne. H an kaldte sig Svabo.
En søn Samuel Svabo, blev hans eftermand i embedet,
og en anden søn var den kendte lærde færing Jens
Svabo.
3. Sophie Nielsdatter Schytte (f før 1725), hvis efter
kommere den 1. søsterlod tilfaldt, var gift med sogne
præst i Solbjerg-Sundby på Mors, Frants Hansen Hage
dorn, født 1650 i Nykøbing Mors, død 1696, søn af råd
mand i Nykøbing Hans Jensen og Maria Carstensdatter.
Skønt H r Frants en tid syntes at være ret velhavende og
bl.a. ejede en del jordegods, var al hans ejendom, indog udbo, ved hans død pantsat, og hans enke og børn fra
gik arv og gæld efter ham22). Der var 4 børn (a-d):
a. Karen Frantsdatter Hagedorn, død 1748 i Flade,
Mors, 64 år gi., gift med Herman Bertelsen, der 1720 var
fuldmægtig på hovedgården Agersbøl i Øster Snede sogn,
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senere på hovedgården Låge i Sindbjerg sogn, Vejle amt,
hvorfra han kom, da han 1722 købte hovedgården Nandrup på Mors. Da han ikke kunne klare sine forpligtelser,
gik købet tilbage nogle år efter, men han synes dog endnu
en tid at være bosat på gården. En søn Frands, født 1724,
død samme år.
b. Vibeke Frantsdatter Hagedorn (1689-1727), gift
med Mikkel Mikkelsen Langballe, død 1711, og senere
med sit søskendebarn Jens Knudsen Schytte (1682-1723),
præst i Hjardemål. Ingen børn.
c. Mariche Frantsdatter Hagedorn. Hun opholdt sig på
Nandrup, hvor hun døde 1759, 79 år gi., ugift.
d. Hans Frantsen Hagedorn, student fra Viborg 1698,
boede 1702 på Rugballegård i Hover sogn, Vejle amt, da
han den 29. nov. i Todbjerg Kirke blev viet til Johanne
Sørensdatter. 1708 blev han degn i Jelling-Hover. Han
og hans hustru døde samme dag, den 28. sept. 1720, og
der blev »ganske intet til overs til de umyndige børn efter
deres salige forældre«23).
Der var 5 børn, som blev fordelt således: Den ældste
datter, Ane Kirstine Hagedorn, 18 år gi., blev gift med
eftermanden i degneembedet, Christen Mulvad. Sønnen
Frants Hagedorn, 16 år gi., fik til formynder Herman
Bertelsen, der var gift med hans faster, og som lovede at
holde ham med det nødtørftige. Sophie Hagedorn tog H r
Jens Knudsen Schytte i Hjardemål som sit eget barn, men
da både han og hans hustru døde få år efter, synes Sophie
at være kommet til København. Margrethe Hagedorn blev
antaget af sin moster, »som har en velfornemme handels
mand i Lybeck til ægte«. Det yngste barn, Vibeke Marie
Cathrine Hagedorn, blev foreløbig i degneboligen i Jel
ling hos søsteren. Hun blev 1. gang gift med Jens Kjær,
foged ved Torstedlund birk, der 1757 købte hovedgården
Ørndrup i Vester Hornum sogn, Aars herred, hvorefter
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han blev foged i Løgstør birk og i Slet herred. H an døde
1764, og Vibeke ægtede derefter søkaptajn Christian An
dreasen Fomsgaard, der 1773 solgte Ørndrup. Ægteparret,
der ikke havde børn, boede sidst på Vadumgård, Kær
herred, hvor de begge døde 1779. Med Jens Kjær havde
Vibeke 3 børn.
4. Edel Nielsdatter Schytte (f 1700), gift med Anders
Mathiesen Førslev (f 1698), præst ved Aalborg Hospital.
1695 skænkede de 1000 rd., hvoraf renten henlagdes til
hospitalspræstens løns forbedring, og 1698 gav de 1000
sletdlr., hvoraf renten skulle tilkomme »nødtørftige og
gudfrygtige almisselemmer i hospitalet«24). Da de ikke
efterlod sig livsarvinger, er de ikke nævnt i skiftet efter
Anne Pedersdatter.
5. Anne Nielsdatter Schytte (f 1690), arving til den 5.
søsterlod, gift med Christen Pedersen Agerholm (1637—
90), sognepræst i Øster og Vester Vandet. H an var 1.
gang gift med Anna Melchiorsdatter (datter af sogne
præst i Vrensted-Tise Melchior Evertsen Meier og Kirsten
Tønnesdatter), med hvem han havde 7 børn: Melchior,
Kirsten, Zidsel, Susanne, Maren, Mette og Ingeborg.
I ægteskabet med Anne Nielsdatter Schytte var der ved
skiftet efter hende 3 børn: Niels Peiter, Peder og Anne
Cathrine25). Ifølge skiftet efter Anne Pedersdatter må
de alle tre være døde før 1725.
☆
Tøttrupgård
Anders Vinther i Næsborg, Slet herred, fik 1541 til
kendt ejendomsret til 2 parter af Tøttrupgård i Hørdum
og Bundgård i Gjærsbøl, Snedsted sogn, for 94 mark, som
H r Niels Lauridsen i Ulstrup, Hundborg sogn, havde lånt
af ham26). Det var gamle selvejergårde, der svarede
leding til Ørum Slot, der var ejer af herligheden. 1568

Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge

417

tilhørte begge gårdene sal. Anders Vinthers børn i Næs
borg27). Datteren Anne Andersdatter Vinther boede i
Klejtrup, annekssogn til Hersom, Rinds herred, da hun
den 4. okt. 1593 solgte (eller foregav at sælge) sin andel i
Tøttrupgård til sin søn Peder Eriksen, som da boede i
Øris, Hersom sogn, og som 1623 var borger i Viborg, da
han solgte Tøttrupgård til sognepræst Thøger Jacobsen
Holm i Skyum28). Derefter var medlemmer af slægterne
Resen og Schytte parthavere i gården til 1671.
Hassing herreds tingbog 5. okt. 1648:
Christen Christensen i Hassing havde hidstævnet H r
Peder Jacobsen i Skyum Præstegård samt hans hustru
Maren Simonsdatter, item Poul Christensen Resen i Tøt
trupgård.
Christen Christensen fremlagde et skøde, af Hassing
herred udgået 1623, torsdag den 4. sept., angående Peder
Pedersen i Hørdum Præstegård da på Erik Pedersen, bor
ger og indvåner i Viborg, hans vegne efter fuldmagts
indhold har skødet og afhændet Tøttrupgård til H r Thø
ger Jacobsen, den tid sognepræst til Skyum-Hørdum, som
samme skøde i sig selv indeholder.
For det andet fremlagde han et tingsvidne, her af tin
get udgået 1634, torsdag den 18. sept., hvor 8 mænd vid
nede, at de så stande for dem Anders Jepsen i Skyum på
fornævnte H r Peder Jacobsens vegne i dag tredje ting,
som han beretter sig til lovens to tingdage gjort haver, og
tilbød Mester Peder Jacobsen Holm, sognepræst til AabyBiersted: om han på hans salig broders søns, Christopher
Thøgersens vegne, som han er betroet værge for - des
ligest H r Jacob Jacobsen Holm, sognepræst i Nykøbing:
om han på hans salig broders datters, Else Thøgersdatters,
vegne - og H r Peder Thøgersen, kapellan i Nykøbing, på
sine egne og på sin broder Jens Thøgersens vegne - samt
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Simon Thøgersen i Tøttrupgård: om han på sine egne
og på sine søskendes vegne, som forberørte mænd er
betroet værge for, om de ville sig tilforhandle ved køb
den halve part, fornævnte H r Peder Jacobsen på hans
hustru Maren Simonsdatters vegne har i den bundegaard
i Thy ved navn Tøttrupgård, som fornævnte Simon
Thøgersen påbor.
For det tredje fremlagde han et pantebrev indehol
dende, at H r Peder Jacobsen i Skyum og hans hustru
Maren Simonsdatter har pantsat til H r Christen Poulsen
Resen, den tid sognepræst til Vestervig, den fjerde part
af Tøttrupgård i Hørdum sogn for 120 speciedaler, og
var samme brev dateret: Skyum Præstegård 25. juli 1634
og underskrevet Peder Jacobsen, e. h., Maren Simons
datter, e. h.
For det fjerde fremlagdes et købebrev, bemeldende
bl.a., at Peder Eriksen, borger og indvåner i Viborg, med
hans hustrus fri vilje og velberåd hu har pantsat H r
Thøger Jacobsen i Skyum Præstegård hans gård i Thy,
Hassing herred, Hørdum sogn, som kaldes Tøttrupgård,
for 400 rigsdaler, dateret Viborg den 4. april 1623.
Derefter fremlagde forn. Christen Christensen et skrift
ligt indlæg, lydende: Eftersom H r Peder Jacobsen i Skyum
og hans hustru Maren Simonsdatter den 25. juli 1634
har efter lovlig opbydelse til tinge pantsat til sal. H r
Christen Poulsen, forrige sognepræst til Vestervig, den
fjerde part af Tøttrupgård, som skylder årlig efter skøde
brev på samme gård 8 td. byg, 1 rd. gæsteri og et skov
svin med hvad andet af samme gård bør at gange, for 120
rd. med slig vilkår, at dersom samme fjerde part gård,
som kan give 2 td. byg årlig og 3 mark for gæsteri og
skovsvin, ikke blev af H r Peder Jacobsen og hustru Maren
Simonsdatter indløst inden år og dag efter deres brevs
dato, skal samme anpart følge H r Christen Poulsen og
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hans arvinger til evindelig ejendom. Og samme anpart
gård er tilfalden i skifte efter salig H r Christen Poulsen
hans hustru Karen Thøgersdatter og hendes børn, som er
Jacob Christensen, Thøger Christensen, Hans Christensen,
Anne Christensdatter, Margrethe Christensdatter, Maren
Christensdatter og Mette Christensdatter.
H r Peder Jacobsen mødte ikke efter 6 ugers opsættelse,
og dommen gik ud på, at den fjerde part af Tøttrupgård
burde følge H r Niels Schyttes hustru og hendes børn til
evendelig eje og ejendom.
Viborg Landstings dombog C 1654, fol. 221 b:
»Niels Schiødtt, sognepræst til Vestervig, sal. H r Chri
sten Poulsens børns stedfader med sine stedbørn, nemlig:
Jacob Christensen, Hans Christensen, Anne Christens
datter, Margrethe Christendatter, Maren Christensdatter
og Mette Christensdatter. (Sønnen Thøger må således
være død før 1654).
Hassing herreds tingbog 27. januar 1631:
Jens Knudsen i Tøttrup og Simon Thøgersen i Skyum
vidnede, »at de hørte i høst sidst forgangen, at Anders
Poulsen i Vester Hørdum lovede Maren Simonsdatter og
hendes medarvinger 19 skp. rug og 1 td. havre til præstekorntiende af den avl år 1630, som salig H r Thøger
Jacobsen havde fortjent«.
H eraf fremgår, at Thøger Jacobsen Holm 2. gang har
været gift med Maren Simonsdatter, og børnene i dette
ægteskab må være ovennævnte Christoffer, Else, Peder,
Jens og Simon, af hvilke den sidstnævnte, Simon, således
i 1631 opholdt sig i Skyum, men 1634 i Tøttrupgård.
H r Thøger Jacobsen Holm levede endnu den 17. juni
1630 (tingbogen), men var altså død om høsten samme år.
Maren Simonsdatter må være datter af sognepræst
Simon Villadsen i Sønderhå og hustru Anne Christoffers-
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datter, der 2. gang var gift med sognepræst Niels Hegelund i Sønderhå, men døde i Skyum Præstegård og blev
begravet i Skyum.
Noter
1) Dueholm-Ørum-Vestervig amters skifteprotokol
1720-28, fol. 152.
2) Hassing herreds tingbog 5. okt. 1648.
3) Viborg landstings dombog A, 24. okt. 1655.
4) Hassing herreds tingbog 5. okt. 1648 og Viborg landstings dom
bog C, 1654, fol. 221 b.
5) J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskoles dimittender.
6) Aalborg stifts gejstlige skifter, pakke V, nr. 4.
7) Samme, pakke 111, nr. 28.
8) Samme, pakke Va, nr. 34.
9) Refs herreds gejstlige skifteprotokol 4. sept. 1718.
10) Nykøbing skifteprotokol 1683-1725, fol. 35 b.
11) Gejstlige skifteprotokol for Mors Nr. herred
1727-1804, fol. 73.
12) Nykøbing tingbog 1692-1707, fol. 253,260,264,268,271,282
Aalborg stifts landemodeprotokol 1705—81, fol. 532.
Alsted og Flade sognes kirke-, skole- og fattigvæsen 4. juni 1707.
13) Refs herreds gejstlige skifteprotokol 3. dec. 1721.
14) Samme 10. juni 1729.
15) Aalborg stifts gejstlige skifter, pakke 111, nr. 2.
16) V. Hostrup Schultz: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd.
17) Refs herreds gejstlige skifteprotokol 23. febr. 1757.
18) Samme 21. juli 1734.
19) »Svogerskabet« bestod i, at Christen Nielsen Schyttes afdøde
hustru Sophie Jensdatter Solberg var kusine til Olof Nielsen
Hosum.
20) Foruden denne broder havde hun en søster, hvorom det i skiftet
(efter Jytte Pedersdatter) hedder:
»Der betales 40 sletdlr. som en liden erkjendelse og vederlag
til den afdødes søster Barbara Pedersdatter for sin lange og
møjsommelige tjeneste i 32 år. Skulle nogen af arvingerne heri ej
ville concentere, forpligter arvingen Peder Schytte (degnen i
Klim) sig imidlertid til at tage både pengene og sin moster
Barbara til sig med tilbørligt ansvar«.
21) Arkeli = opbevaringssted for forskelligt artilleri-tilbehør,
håndvåben, pudsesager m.m., en slags militærdepot.
22) Aalborg stifts gejstlige skifter, pakke V, nr. 19.
23) Tørrild herreds gejstlige skifteprotokol 1685-1774, fol. 184.
24) Hofmans Fundationer IV, side 163.
25) Aalborg stifts gejstlige skifter, pakke IV, nr. 3 og 6.
26) Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske domme 1, side 63.
27) C. Rise Hansen: Præsteindberetninger 1568 og 1599,
side 111, 114.
28) Viborg landstings dombog A 1623, fol. 423.

Gamle retssager fra Mors
VED H. STØVRING-NIELSEN

D

E, DER ARBEJDER med slægtshistorie inden for bon

destanden, vil i regelen have svært ved at følge en
slægt længere tilbage i tiden end til de ældste matrikler
omkring 1660. Man er dog noget bedre stillet, hvis det
drejer sig om bønder, der var fæstere på krongods. De vil
da oftest være nævnt i lensregnskaberne med tilhørende
jordebøger. Man kan også være så heldig at finde en af
slægtens forfædre indviklet i en retssag, i hvis akter hans
navn og eventuelt andre oplysninger om ham er bevaret.
Eksempler herpå vil man finde i nedenfor anførte sager.
Herudover giver retssagerne os indblik i mange af da
tidens forhold, restlige, sociale og rent menneskelige.
De fleste lovovertrædere blev straffet med bøder, og
i lensregnskaberne udgør de bøder, bønderne blev idømt,
en ikke ringe post på indtægtssiden.
Ved udmåling af straf gik man her i Jylland frem efter
paragrafferne i Valdemar Sejrs jyske lov (med senere
tilføjede love), indtil den 1683 afløstes af Kristian den
Femtes danske lov, der var gældende for hele riget. For
en del forseelser havde man faste bødetakster, men tit
blev overtræderen »aftinget efter formue« (hvad han for
måede at udrede). Var synderen ude af stand til at betale
den ham idømte bøde, måtte han »lide på kroppen« for
sin forseelse.
Sager mod lovovertrædere blev forfulgt og pådømt
ved de pågældendes hjemting (herredsting), hvorfra dom-
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men (især i alvorlige tilfælde, hvor der var tale om døds
straf) kunne gå til landstinget »til prøve og skærpelse«.
N år de her fremførte sager alle er fra Mors, er det af
systematiske grunde. Morsingboer var ikke værre end
andre folk, og tilsvarende sager kan lige så vel fremdra
ges fra Thy, H an herred og alle andre egne i landet.
Gårdmanden Mikkel Christensen i Frydsbrønd betalte
den 4. juni 1611 en bøde på 10 daler. H an havde været i
slagsmål med gårdmand Josef Staffensens karl Anders
Jensen, samme sted, og rykket øret af ham. Karlen, som
mistede øret, slap med 1 daler. Da han var parthaver i
slagsmålet, fandt man ham ikke sagesløs, men dels var han
jo straffet hårdt nok, og dels var han ikke i stand til at
give mere.
I sine velmagtsdage havde Dueholm Kloster i sin umid
delbare nærhed 4 gode gårde, som hver gav 1 tønde smør
i landgilde til klostret. Det var de 3 gårde i Frydsbrønd
(Ljørslev sogn), som klostret 1471 ved mageskifte med
kronen tilbyttede sig for 6 gårde i Dråby, og som i slut
ningen af 1600-tallet blev samlet til en stor gård, samt
Rolstrup (Nykøbing Landdistrikt), der blev tilskødet klo
stret 1407 af Ebbe Strangesens enke, fru Eine af Jølby
(Dueholm Diplomatarium, side 107 og 124).
Ved år 1600 var de 3 gårde i Frydsbrønd beboet af de
3 fæstere: Mikkel Christensen, Niels Staffensen (hvis søn
Staffen Nielsen 1636 overtog fæstet, som han endnu
havde 1664), og Josef Staffensen (hvis hustru Anna Sø
rensdatter 1632 overlod den ene halvdel og 1642 den
anden halvdel af gården til sønnen Christen Josefsen,
»født i Frydsbrønd«, der endnu 1664 havde gården i
fæste.
Gården Rolstrup havde 2 fæstere. Den ene halvdel var
1614 fæstet af Jep (Jacob) Jensen, hvis søn Bolle Jacob-
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sen efterfulgte ham og havde fæstet 1664. Den anden blev
1711 fæstet af Mikkel Jensen, der havde 3 sønner, alle
»født i Rolstrup«, af hvilke Jens Mikkelsen og Peder
Mikkelsen 1656 overtog fæstet efter faderen, mens den
tredje søn Christen Mikkelsen 1652 overtog Mikkel Chri
stensens gård i Frydsbrønd. (Dueholms lensregnskab).
Disse 3 brødre var stadig fæstere 1664.
*
Tyveri straffedes særlig strengt. Tyven fik nogle fingre
afhugget. I værre tilfælde blev han henrettet.
»Er bekostet på en fange ved navn Las Hyllede, som
blev indsat her på Lund i 2 uger og blev rettet her i
Lunde birk, fordi han var svarlig berygtet, så at tjenerne
her i birket intet kunne have i fred for ham, så og til
dem, som vågede over ham i fornævnte 2 uger, 3 daler.
- Givet mestermanden, som rettede ham, for en lænke,
1 mark«.
Selv om egnens folk frygtede Las Hyllede, undså man
sig ikke for at aftage hans varer. Sådant hæleri kunne
blive kostbar: »Aftinget Jens Jensen i Øster Assels for en
tyv ved navn Las Hyllede, han var udi handel med, 20
daler og 10 td. havre«. For samme forseelse bødede Lars
Christensen med 5 daler, Søren Skreder med 2 td. havre
og Niels Eskesen med 2 td. havre, alle af Øster Assels
(Lunds lensregnskab 1604-05).
Da det tit var umuligt for bønderne at skaffe penge,
var det almindeligt, at man lod dem betale bøder med
korn. Mikkel Skomager i Vils gav 1614 2 td. havre »for
en stork, han skød ulovlig i Nykøbing«.

*
Datidens bønder opførte sig på mange måder som
børn. Blev de uenige, førte skænderi let til, at de gik løs
på hinanden med hvad der var nærmest ved hånden. I
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lensregnskabernes lister over bøder (sagefald) vrimler det
med bordag (slagsmål). Sådanne sammenstød endte under
tiden med drab. Tit reddede drabsmanden sig ved flugt.
H an blev da dømt fredløs, hans bo blev vurderet, og
halvdelen deraf tilfaldt kongen. I Bisgaard i Lødderup
vurderedes den 20. marts 1615 fæsteren Christen Peder
sens boslod. H an havde »dræbt og ihjelslagen Las Skreder
i Lødderup«. (Dueholm lensregnskab 1614-15, bilag nr.
2). Hans hustru beholdt gården, der 1664 var beboet af
hans 2 sønner, Peder og Niels Christensen. De var »født
i Lødderup Bisgaard« og fik 1641 gården overladt af de
res moder Maren Madsdatter. (Dueholm Klosters lens
regnskab 1641-42, stedsmål).
N år en mand var dømt fredløs, udsatte man sig for
straf ved at give ham husly eller yde ham nogen som
helst form for hjælp. Lensmanden på Dueholm, Jørgen
Krag, lader 1640 forespørge i kancelliet, hvorledes han
skal forholde sig. H an beretter, at der i hans len findes
3 personer, Christen Thomsen, Peder Thomsen og deres
søster Kirsten Thomasdatter i Sundby på Mors, som har
huset og befriet deres broder, Jens Thomsen, som har
dræbt sin hustru. De har derved forhindret ridefogden
i at bemægtige sig ham og er derfor dømt i øvrighedens
minde. Kancelliets svar af 26. november 1640 lød: »Han
skal aftinge med dem efter deres formue«. (Kancelliets
Brevbøger 1640-41, side 306). Fortsættelse følger i Due
holm Klosters lensregnskaber 1640-41: »Peder Thomsen
i Sundby aftinget, formedelst han imod loven havde huset
fredløs mand, nemlig Jens Thomsen, desligest formedelst
han har været overhørig, hvorfor han er tildømt at lide
og stande til rette, givet efter hans yderste formue 30
rigsdaler. Christen Thomsen i Sundby aftinget i lige måde,
formedelst han fornævnte Jens Thomsen befriet haver, da
han er eftersøgt at pågribes, desligest fordi han imod lo-
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ven har huset ham, hvorfor han blev tildømt at lide og
være i øvrigheds minde - er benådiget - og efter yderste
formue af tinget 45 rigsdaler«. Søsteren er formodentlig
sluppet for bøde, fordi hun ikke havde noget at betale med.
De 3 søskende var fra den gård i Sundby, der i m atri
kel 1688 er nr. 1. - Den var 1614 beboet af deres for
ældre, Thomas Jensen og Maren Thyresdatter, og dens
landgilde til Dueholm Kloster var 8 td. byg, 4 td. havre,
1 pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 læs lyng,
6 snese ål. 1630 nævnes i gården som fæster Thomas Jen
sens hustru Maren Thyresdatter. Hun overlod 1631 søn
nen Christen den ene halvpart af gården og 1632 sønnen
Peder den anden halvpart. Den 1. december 1656 fæstede
Anders Pedersen, født i Gullerup, den halve gård, som
salig Peder Thomsen fradøde, og i matrikel 1664 er fæ
sterne Christen Thomsen og Anders Pedersen, hartkorn
10-1-2-2. Gården blev 1688 udlagt som ryttergods, blev
1716 købt af byfoged Rasmus Jørgensen i Nykøbing, kom
senere igen under Dueholm, i hvis jordebog for 1775 en
Anders Pedersen er opført som fæster. Maren Thyresdat
ter er måske efterkommer af Thyrie Nielsen, der 1486
pantsatte et stykke jord til Dueholm Kloster (Dueholms
Diplomatarium, side 140).
For forsætligt drab måtte der efter loven bødes med
liv for liv, men under visse omstændigheder kunne drab
sones med en bøde (mandebod). Gårdmand Henning
Lauritsen i Vester Assels slap 1640 med at bøde 5 rigs
daler for drab. Han forfulgte Christen Væver, der rømte
for tyveri, op i Vester Assels kirketårn og skød ham der
(Lund lensregnskab 1639-40).
Der var mange, der tog flugten for at undslippe lovens
arm. Peder Nielsen Skolemester i Øster Assels rømte
1635, da han var blevet far til et barn uden for ægteskab
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og derfor var idømt en bøde på 5 rigsdaler for lejermål.
Men ridefogden fandt ud af, at skolemesteren havde 5
rigsdaler til gode hos Amdi Skreder, og dem måtte skræd
deren så af med.
Det skete også, at en lovovertræder blev »landsforvist«,
hvilket i regelen betød, at vedkommende måtte forlade
sognet eller herredet. 1635 blev boet vurderet og halv
delen tildømt kongen hos Thomas Jensen i Elsø, fordi
»hans kvinde formedelst tyveris beskyldning efter for
pligt har undvigt landet«. (Dueholm Klosters lensregn
skab 1635-36).
Der var håde straffe for sædelighedsforbrydelser. Den
24. oktober 1654 blev Mads Pedersen i Fredsø henrettet
for voldtægt (Dueholm lensregnskab 1654-55), og den
31. juli 1656 blev en letfærdig kvinde »for sin misgerning
kagstrøgen«. (Dueholm lensregnskab 1656-57). Det var
mestermanden fra H arre i Salling, der foretog afstraf
felsen. Senere fik Mors sin egen skarpretter, der boede i
Fredsø og fungerede indtil 1683, da mester Jakob Nie
mann i Thisted blev ansat som skarpretter for Thy, Mors
og Vester H an herred (det nuværende Thisted amt).
N år det i Wibergs præstehistorie anføres (bind 2, side
10), at præsten Christen Bentsen på Jegindø døde 1628,
må dette være forkert, for den 20. september 1639 aftingede man med Else Villadsdatter 6 rigsdaler for lejermål
med hr. Christen Bendtzen, forrige sognepræst på Je
gindø (Lunds lensregnskab 1639-40).
Til de her nævnte sager kunne føjes en lang række
sager om trolddom og ketteri, hvorved adskillige menne
sker mistede livet for bøddelens hånd eller på bålet, men
da disse sager så ofte har været genstand for indgående
behandling, skal vi her forbigå dem.
N år en person var sat under mistanke, var bønderne
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tit alt for villige til ved deres vidnesudsagn »at skubbe
til den hældende vogn«, men det hændte også, at de endrægtigt gik i brechen for den mistænkte. Torsdag den 22.
oktober 1618 fremlagde Mads Simonsen i Ejstrup, fuld
mægtig for lensmanden på Dueholm, på Lund birketing
en landstingsstævning, hvorefter samtlige mænd og kvin
der i Vester Assels sogn (deres navne opregnes) blev
spurgt, om det ikke var dem vitterligt, at Søren Jensens
datter i Kjeldgård ved navn Maren Sørensdatter for
nogen tid siden havde født et barn og myrdet det, og
»om hun ikke på de tider skulle have haft melck udi sine
Pater«. Og da wond (vidnede) fornævnte mænd og kvin
der hver særdeles med oprakte fingre og højeste Helligaands ed, at de aldrig haver hørt eller förnummet, at
Maren Sørensdatter haver fanget nogen børn, men at de
ikke vidste hende andet at beskylde end ærligt og godt
i alle måder«. (Tingsvidne ved Lund Birketing, liggende
ved Dueholm Klosters lensregnskaber 1641-42).
Tredje pinsedag 1688 var Christen Pedersen fra D al
gård i Lødderup, hans hustru Anne Christensdatter og
hans stedsøn Christen Nielsen til bryllup hos Søren Niel
sen i Lødderup, hvis datter blev gift. Blandt gæsterne
var også Peder Christensen og Christen Christensen, søn
ner af afdøde Christen Mikkelsen i Lødderup og efter
levende hustru Mette Svenningsdatter. Ud på aftenen
søgte de to brødre at komme i klammeri med Christen
Dalgård, og da han trak sig tilbage fra dem, slog de hans
stedsøn i ansigtet, så han blødte fra næse og mund. Da
Chr. Dalgård bebrejdede dem dette, slap han kun for
deres overfald, fordi værten Søren Nielsen lagde sig imel
lem. Omkring midnat forlod de to brødre stedet, og en
timestid efter gik også de tre fra Dalgård. Nogen tid efter
kom Chr. Dalgårds hustru til Søren Nielsens vindue og
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bad ham stå op og gå med hende, da hendes mand lå på
marken og var slået fordærvet. Søren fik fat i et par
naboer, og de skyndte sig af sted. På en ager til Mads Pe
dersens øde gård i Lødderup lå Chr. Dalgård og klagede
sig. H an sagde, at Mette Svenningsdatters sønner havde
slået ham fordærvet, og at han ikke havde længe igen,
hvorfor han bad dem hente præsten, hvilket Søren Niel
sen straks gjorde.
Dagen efter, som var den 6. juni, blev Chr. Dalgård
synet af Povl Thomsen i Bassihave (Solbjerg sogn) og
delefoged Søren Jensen i Tøving samt et par mænd fra
Lødderup. De fandt ham »ganske saaret, slagen og ilde
medhandlet«. Der var hul i højre side af hans hoved,
hans højre øje var blå og blodig og »hans ansigt ganske
resen og ophovnet«. På hans højre arm var der 3 blå og
blodige steder, ligeledes en plet på venstre arm, og hans
ene tommelfinger var skåret med en kniv. Hans hat var
skåret i 6 stykker, og ved hans side lå en stor blodig sten.
Den 6. august stævnede amtsforvalter Jens Hansens
fuldmægtig Peder Thomsen de to voldsmænd, de skade
lidte og samtlige Lødderup bymænd med hustruer og folk
»deres sandhed at vidne«. Efter vidnernes udsagn påstod
Peder Thomsen, at voldsmændene burde hver efter lovens
6. bogs 9. kapitel, 24. artikel betale deres trende fyrre
tyve lod sølv for faderen og sønnen enhver især og der
foruden enhver af dem betale for hver blodig og blå slag
samt for »Haargreb x), Jordskuf 2) og Trælbaarenhed 3)«
efter loven.
I nævnte 24. artikel af »Danske Lov« hedder det: »Hvo
som overfalder sagesløs Mand på Torvevej, Torv eller
Gade bøder trende fyrretyve Lod Sølv«. I samme kapi
tels artikel 8 og 9: »For Stavshug og Steenshug og Beenshug og Nævehug og Haargreb og Jordskuf bødes trende
sex Lod Sølv. Vorder mand trælbaaren 3), saa at hand
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ikke kand bære sig selv af det Stæd, men maa agis eller
bæres derfra, da bødis derfor half Mandebod, trende ni
Lod Sølv«.
Jens Rasmussen i Sejerslev, delefoged over Højris gods
(hvortil de to voldsmænd hørte), mødte på justitsråd
Klingenbergs vegne, og ved dreven lovtrækkeri lykkedes
det ham at mildne dommen, der lød:
1. Da Chr. Dalgård før overgrebet var i klammeri og
uenighed med de to brødre inde i huset, kan han ikke
anses for at være sagesløs overfalden. Tilmed er overfal
det ikke sket på de steder, som loven nævner, hvorfor
brødrene frikendes for bøder efter 24. artikel.
2. Angående hug og slag tildømmes de begge til kongen
at betale som følger: for et hul i hovedet 3 lod sølv, for
hans højre øje, som var blå 6 lod sølv, et sår på hans tom
melfinger 3 lod sølv, for 3 blodige slag på hans højre arm
18 lod sølv.
3. Jordskuf og haargreb kan efter vidnernes udsagn
ikke bevises at være begået, hvorfor de også frikendes
herfor.
4. Da Chr. Dalgård kort tid efter overfaldet gik frisk
og rask, kan de heller ikke dømmes for trælbårenhed.
Er så tilsammen 30 lod sølv, som de dømmes til at be
tale inden 15 dage. (Dueholm-Ørum-Vestervig amters
jordebogsregnskab 1690-91, bilag litr. E).
Man lægger mærke til, at Chr. Dalgård intet fik for
tort, svie og smerte. Derimod sørgede man, som altid,
for, at kongen fik sin del.
Noter
1) haargreb, ældre dansk: hargrip, af at gribe (ruske) en i håret. At
»trække efter håret« forekommer flere steder i Holbergs komedier.
Det må have været almindeligt i den tids slagsmål at gribe mod
standeren i håret. 2) jordskuf, ældre dansk: iorthæskuf, beslægtet
med oldnordisk: sky fa, at skubbe en omkuld eller kaste, slå ham til
jorden. 3) trælbåren, skamslået, så man ikke kan klare sig ved egen
hjælp.

Den udtørrede

H UNDSØ
i Anledning af Hundredaaret for Søens Afvanding
AF SVENNING S. SVENNINGSEN

FVANDINGEN af den ca. 200 Tdr. Land store Hundsø
mellem Ejerslev-V. Hunnerup og Sejerslev omkring
1866 var et stort Foretagende for Nordøstmors paa den
Tid.
Det var Gaardejer Kresten Dalgaard, »Vestergaard«,
Tødsø, (Bertel Dalgaards Bedstefader), der først saa og
forstod, at her laa en stor Værdi gemt. Og han talte med
Søren Overgaard, »Damgaard«, Ejerslev, derom og lo
vede Kapitalstøtte. Godsejer, Løjtnant Charles Mansa,
»Sø«, var Drivfjeder i Foretagendet.
I Anledning af den paatænkte Udtørring blev der af
holdt en Landvæsenskommissionsforretning. Om denne
skrev Morsø Avis 18. Dec. 1886:
Ved en i Ejerslev den 14. Dec. afholdt Landvæsenskommissions-Forretning blev det af alle Vedkommende
bestemt, at den i Sejerslev og Ejerslev beliggende ikke
aldeles ubetydelige Sø, Hund Sø kaldet, skal udtørres
derved, at Vandet afledes gjennem en Kanal fra Søens
østre Del i Skjellet mellem Ejerslev og Vester Hunderup
Marker ud til Limfiorden.
Søens Udtørring har alt tidligere været paatænkt, idet
afdøde Justitsraad Stadel paa Ullerup som Søens da-
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værende Ejer ved et i Aaret 1835 indgaaet Forlig afstod
sin Eneret til Søen til Fordel for de tilstødende Lods
ejere, saaledes at han selv som tilstødende Lodsejer ved
blev at være Medejer af Søen - og iøvrigt paa de Vilkaar,
at Søen skulle udtørres og at Omkostningerne ved U d
tørringen skulde fordeles paa samtlige tilstødende Lods
ejere i Forhold til deres Lodders Størrelse og Godhed.
Det var dengang paatænkt at Afløbskanalen skulde ka
stes fra Søens Nordre Ende.
Ved Landvæsenskommissions-Forretningen blev det
endvidere vedtaget, at Arbejdet skal fremmes saa hurtigt
som muligt, og at Omkostningerne ved Udtørringen
skulde fordeles paa den i Forliget i 1835 anførte Maade,
idet dog Udgifterne foreløbig udredes af Lodsejerne i
Forhold til deres til Søens stødende Jorders Længde langs
med Søen; derhos blev nedsat et Udvalg bestaaende af
3 af Sø-eierne, nemlig Gaardejer Søren Overgaard i
Ejerslev, Niels Riis i Sejerslev og Christen Dalgaard i
Tødsø, til at sørge for Arbejdets Udførelse. Omkostnin
gerne er iflg. et af Vei-inspektør Husen i Svendborg, fh.
Thisted, anslaaet til henholdsvis 8.600 Rd. eller 6.500 Rd.
efter som Vandledningens Skraaning giver IV2 Gangs
eller 1. Gangs Hældning, hertil kommer Godtgørelse for
Jorden, der afgives til Kanalen.
Søen er iflg. Trap 3/s Mil lang med et Fladerum af 220
Tdr. Land.
15. Februar 1864 forelaa der et Overslag fra en Amts
ingeniør i Svendborg, og Udgifterne var anslaaet til ialt
12.200 Rigsdaler. Overslaget blev fremlagt af Ingeniøren
ved Møde i Ejerslev 14. Dec. 1864. - 1. Juli samme Aar
var der Amtmandsmøde om Sagen i Sejerslev.
- En del af Lodsejerne var betænkelige ved Udgiften;
saaledes bl.a. en smaatstillet Husmand, hvis Markskel
vilde indfavne et forholdsvis stort Søareal. Derfor købte
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Hundsø
Efter matrikelens minorerede kort ca. 1815-1850

Kr. Dalgaard Husmandsstedet og solgte det senere efter
Udtørringen til Søren Overgaard.
I Morsø Avis 22. Jan. 1867 bekendtgøres:
DYGTIGE JORDARBEJDERE
kunne straks faa Arbejde ved Kanalen fra Hund Sø.
Daglønnen er 7 Mark.
A Lorentzen,
Entreprenør.

Arbejdet med at grave den meget dybe Kanal i Skellet
mellem Ejerslev og V. Hunnerup blev tildels udført af
Udlændinge, vist mest Tyskere. Tre stensatte Kommune
vejbroer bygget af høje, huggede Kampesten fører over
Kanalen, der er ca. 1 km lang fra Sø til Fjord. Al Jord
blev flyttet med Trillebør op ad de over 10 Meter høje
Skraaninger. Arbejderne boede i Jordhuler paa Stedet og
fik kun tør Kost foruden et stort Forbrug af Brændevin.
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Ingen andre Mennesker turde komme dem nær efter
Arbejdstid. En Hans Kristian Jensen fra Vejle bestyrede
Kanalarbejdet i 1867 og rejste tilbage Juni 1868 efter at
den store Bedrift var færdigudført. (Tilgangsliste og A f
gangsliste i Ejerslev Kirkebog).
Allerede 30. april 1867 havde Ejeren af Fiskeretten
bekendtgjort i Morsø Avis:
Fiskeretten i Hundsøen og navnlig Retten til at an
bringe Aalekister og andre Fiskeriredskaber ved dennes
Udtapning, som vil finde Sted i Løbet af Sommeren, agter
undertegnede at afhænde til Højstbydende.
Tilbud bedes indsendt inden 15. Mai. Der forlanges
kontant Forudbetaling eller sikker Kaution.
Sø, den 23. April 1867.

C. Mansa.

Da Kanalen efter 4 Aars Forløb var færdig, og Vandet
fra Søen blev ledet ud, var der mødt et stort Tog af Fi
skervogne, idet der blev sat Ruser, Traadvæv og Fiske
garn ved Udløbet, og der blev kørt mange Læs Fisk, sær
lig Aal, derfra. Tilskuere strømmede til fra nær og fjern.
Kanalen fra Søen til Østfjorden med Udløb gennem Ejer
slev Lyng blev færdigsynet 1868. Senere var der aarelange Retssager i Anledning af Afvandingen, og disse
kostede nok mere end alle Arbejdsudgifterne.
Morsø Avis beretter 18. Aug. 1868:
Udtørringen af Hund-Sø er nu sin Fuldendelse nær,
idet det efter Udtapningen tilbageblevne Vand gjennem
Render bliver samlet og bortført af Søens Bund.
Størsteparten af det indvundne Areal der udgjør 228
Tdr. Land, er af fortrinlig Beskaffenhed og paa mange
Steder er der Mudder indtil en Dybde af 9 Alen.
N aar Foretagendet er færdigt vil Udførelsen heraf
have kostet hen ved 17.000 Rd., hvad der maa anses for
billigt for et Areal som det indvundne.
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Viser den østligste Kanalbro der fører ind paa »Ejerslev Lyng«
som Kommunevej fra Ejerslev Vig til Øster Humerup og videre
til Sdr. Draaby.

Den første Bestyrelse for Afvandingsselskabet var:
Gaardejerne Søren Overgaard, Ejerslev, Niels Riis, »Sø
Mølle«, Sejerslev og Kr. Dalgaard, Tødsø. - Godsejer
Mansa, »Sø«, var Selskabets sagkyndige Konsulent og
Talsmand. - Siden blev det særlig de mange i Søndergaard-Slægten, der valgtes til Bestyrelse, men senere kom
andre til; da kom der en Dødvandeperiode, saa det blev
paakrævet med kunstig Afvanding. - Og nu sidst, ved
Uddybning af Søbækken, er det mest en tredie Genera
tion af Søndergaard-Slægten, der er i Bestyrelsen.
Ved Udtørringen viste det sig, at Søen var dybest næst
ved Østsiden, hvorfor Skelaaen mellem Sejerslev og Ejer
slev langs i Søarealet også blev gravet nærmest Østsiden.
Derfor fik Sejerslev Gaarde de største og bedste Søarealer,
og det passede for saa vidt ogsaa bedst, fordi disse var
mest aktive for Udtørringen, og Sejerslev Mænd var paa
den Tid mest fremskridtsvenlige.
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Delingen af Søparcellerne skete paa den Maade, at de
mest interesseredeLodsejere vadede ud i Mudderet og satte
»Skelpæle« efter Forgodtbefindende; saa de nøjedes ikke
med at vade Halvvejen, men det blev der vist ikke ind
vendt noget imod. Ejerslev var paa den Tid vant til at
rette sig efter Søndergaard-Slægtens Afgørelser.
Gaardene i Jørsby havde ogsaa Kærlodder i den ret
store Mose Norden for Dyndengene i Hundsø. Og disse
Kærejere havde fra gammel Tid plejet at køre langs
Vestsiden af Søen til Kæret. - Det var særlig en Slægt
i Jørsby, der kørte der; og de var i nær Familie med en
Slægt, der boede ved Søen; derfor plejede de at støtte
hinanden ved Valg af Tillidsmænd o. lign., indtil Sø
ejerne (som de første paa Egnen) lavede Pigtraadsindhegninger til Løsdrift i Søen sammen med Agergræsning
og tillod sig at lukke for Færdselen til Kæret. Det var
Kærejerne i Jørsby ikke tilfreds med, saa de lod Leddet
staa aaben efter sig, og saa maatte Søejerne selv passe paa
at faa hikket for Studene. Og da der ogsaa var anden
almindelig Interesseforskel mellem Kærejere og Søejere,
saa blev de to Slægter ikke ved med at støtte hinanden,
og det var vist Begyndelsen til, at de mistede Over
magten i Kommunen. - Efter Udtørringen af Søen blev
der lavet Dæmning med Sluseanlæg mellem Kæret og
Søen, fordi Tørvekæret helst skulde være under Vand i
Foraarstiden, for at man kunde faa rigtig gode Æ ltetørv.
Hvorimod det var en Fordel, at Græsengene var tørre.
Derfor var der en staaende Uenighed om, til hvilken Tid
Slusen skulde lukkes og aabnes. De faa Søejere med de
store Arealer var heller ikke tilfreds med, at de maatte
rette sig efter de mange Kærejere med de smaa Lodder;
men siden blev dette, ved Hedeselskabets Medvirkning
rettet, saa der blev taget mere Hensyn til N ytten og
Økonomien end til Flertalsbestemmelser. De sidste mange
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Aar har der ikke været hverken Vanddæmning eller Sluse,
og kun faa Tørvegrave, saa nu er der Fællesinteresser
for Søen og Kæret.
Jordbunden i Søen var dyb Dynd, som sank meget
sammen, hvorfor det blev nødvendigt siden at løfte Van
det op i Kanalen med Mølle og Snegl. - De første mange
Aar efter Afvandingen var det et stort og vanskeligt,
men nødvendigt Arbejde at holde Midtstrømsaaen og
Skelgrøfter i Orden, fordi Trykvand fra omliggende
Arealer ikke blev ledet effektivt udenom Søarealet. Her
var Sejerslev Søejere mest omhyggelige med ekstra Stik
grøfter til Aaen og fik derfor snarest Kulturgræs.
Det var særlig paa den Tid en kendelig Fordel at have
Andel i Hundsøs gode Græsgange. Siden hen, da der ogsaa
kunde avles gode Afgrøder paa Agerjord, og der blev
større og større Udgifter til Vandafledning af Hundsø,
var Forskellen ikke saa stor.
I lang Tid blev Søarealerne kun brugt til Græsning.
Naturgræsserne gav meget store Udbytter, saa det blev
en stor Fordel, at man nu kunde fede Stude, i Stedet for
som før at sælge dem som magre til Marskegne i Sønder
jylland. Og nu kunde Gaardene ved Hundsø føde det
dobbelte Antal og fik det dobbelte i Penge for hver Stud.
Det var først efter Aarhundredskiftet, man begyndte
med at dræne Trykvandet ud i Midtstrømsaaen. Før den
Tid var store Arealer ind mod Agerjorden meget vand
lidende, men siden blev de meget frugtbare - takket
være Landstingsmand M artin Sørensens Tilskudslov for
Grundforbedringer i Anledning af Tredivernes store A r
bejdsløshed. (M. S. var virkelig Ophavsmand til denne
Lov).
Siden blev den Del af Søen, der kunde holdes tør, op
dyrket og tilsaaet med Korn og Kulturgræs. De, der ikke
havde Mod paa at fede Stude, avlede Hø i saadan Over-
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Viser Kultur-Enghø paa Skaar i Sdr. Hovgaards Eng paa
Ejerslev-Siden af Søen. Og bagved er Damgaards ogsaa ret
store Enge, hvor Naturgras stadig bruges til Studefedning. Og
längere mod Nord er der kultiverede Søenge tilhørende »Ve
stergaard« og »Roseneng« i Ejerslev. De to Gaarde paa Sejerslev-Siden af Midtstrømsaaen er ogsaa Sø-Gaarde.

flod, at det ikke altid blev bjerget, inden Efteraarsregnen kom, og nogle havde Høstakke ved Laden, der
ikke blev brugt, fordi Stalde og Besætning var for lille.
Og at bygge, det var der kun én Mand i Ejerslev, der
kunde tænke sig, og han havde ingen Part i Hundsø. - De
gamle Gaarde i Byen blev ikke bygget op før omkring
første Verdenskrig, og det var særlig Stuehusene.
Der er to Gange ved Hedeselskabets Medvirkning fore
taget kunstig Afvanding af Hundsø og Uddybning af
Kæret mod N ord til Østfjorden mellem Fæggeklitbakke
og Ejerslev Bakker, ialt en Strækning på ca. 5 Km. Ved
første Uddybning af Kærbakken blev der tilsagt 80 Ejere
af Kærskifter til Lodsejermøde om Sagen, men eftersom
Kæret blev afvandet, og der ikke blev lavet Tørv, er en
Del af Skifterne blevet sammenlagt og opdyrket.
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Hedeselskabets Bistand og Protokoltilførsler
Grundet paa, at Søbunden var sunket, og Aaen til Dels
var sammengroet, blev der i 1928 ved Hedeselskabets
Bistand bestemt en kunstig Afvanding ved Uddybning
af Hundsø-Aaen. Udvalget for Gennemførelsen var Mik
kel Roesen, Peder Sv. Søndergaard, Jens Jensen, Peder
A. Søndergaard og Sv. S. Svenningsen. Afvandingen
skulde ske ved Mølle og Snegl. Der skulde laanes for
nøden Kapital til Foretagendet. - I 1929 betaltes de sidste
10 °/o = 500 Kr. til Fabrikant Jeppe Mark, Sejerslev,
for Værket.
De første Aar efter Mølleafvandingen blev der afholdt
ordinær Generalforsamling hvert Aar med Genvalg af
Bestyrelse, men ingen Dagsorden, og Regnskabet blev
revideret af det førstmødte Bestyrelsesmedlem. Det ses
ikke i Forhandlingsprotokollen, at der er valgt Revisor.
Fra 1930 til 1940 blev der kun afholdt 5 Generalforsam
linger, hvor der i 3 Tilfælde blev tilført Protokollen
følgende (enslydende): Da intet var at forhandle, slut
tedes Generalforsamlingen. I flere Tilfælde har kun For
manden skrevet under. I 1948 fremlagdes og godkendtes
Regnskabet for 1943-44-45-46 og 47. - En ringe Løn for
Formandskab uden fast Revision var nok Aarsag til, at
flere Aars Regnskab blev fremlagt paa samme General
forsamling; ligesom det ogsaa var Skik i Brugsforenin
gen for Aar tilbage, - saa det må have været en særlig
Tillidspost at være betroet en Formandsstilling dengang.
I 1940 var der en gemytlig Generalforsamling, som kun
angik én Lodsejers Restance; der mentes at kunde gaa ind
under Krise-Akkordloven med 13 °/o, - men formodent
ligt ved en Fejltagelse ikke kom med - saa Generalforsam
lingen indgik frivilligt paa at slette hele Restancen. Det
blev prøvet at faa de 13 °/o, men det lykkedes ikke, fordi
Aaen ikke var offentligt Vandløb.

Den udtørrede Hundsø

439

I 1951 vedtog Bestyrelsen at faa Mølle og Snegl gjort
i Stand. Det kostede 9.084 Kr. Pengene blev laant i
Ejerslev Sparekasse. - I 1954 vedtoges at faa en bedre
Afvanding med Elektricitet under Landvindingslov, men
Tilskuddet kunde ikke bevilges. - Aar 1955 afholdtes
Lodsejermøde i Sejerslev Forsamlingshus sammen med
Repræsentanter fra Hedeselskabet, der forelagde og for
klarede Forslag til en bedre Afvanding af 55 ha (100 Tdr.
Land) i Hundsø. Overslagsudgiften var 220.000 Kr.
I 1958 afholdtes Møde igen med Hedeselskabet, hvor
det vedtoges at ansøge Arbejdsministeriet om 2/3 af U d
giften som Tilskud. - I 1959 forelaa Tilsagn fra Ministe
riet paa indtil 60.000 Kr. - Samme Aar afholdtes Møde
med Landvindingsudvalget paa Bendix Hotel om Rør
lægning af Kanal og Uddybning af Aaen, højst 50-60 cm.
I 1960 Lodsejermøde, hvor Hedeselskabet fremlagde
Overslag paa 230.000 Kr. - 10 af 36 Lodsejere med %
af Arealet stemte for Forslaget. Og der blev siden prøvet
paa at faa nogle flere Lodsejere med, men der skete ingen
Vedtagelse. Desuagtet betragtedes det for afgjort, at Søen
skulde afvandes paa ny.
22. Februar 1961 afholdtes aarlig Generalforsamling,
hvor Gaardejer Karsten Søndergaard og Kr. Damgaard
blev genvalgt til Bestyrelsen. Og Regnskab for 1958-59
og 60 blev godkendt. - Der forelaa Tilsagn om 100.000
Kr. til Pumpestation, og Formanden blev anmodet om at
sætte sig i Forbindelse med Amtsvandinspektør Sørensen,
Thisted.
April 1961 har Entreprenør Vagner B. Sørensen faaet
overdraget Arbejdet ved Opførelse af Pumpehus m. m.
- det blev klaret samme Aar. - Entreprenør Godtfred
Kjærgaard, Grenaa, blev antaget til Jord- og Rørled
ningsarbejdet: 67.710 Kr.
15. September 1961 Bestyrelsesmøde, hvor Gaardejer
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Carl Dinitzen blev indstillet som Opsynsmand ved Pum
pestationen.
Selv om Forhandlingsprotokollen ikke har kundet til
føres gyldige Vedtagelser ved de mange Møder og Ge
neralforsamlinger om Forslag for den sidste dyre Uddyb
ning af Sø og Kæraa, saa er Lodsejerne nok indforstaaet
med, at Hedeselskabets Bistand er Garanti for, at Fore
tagendet har været forsvarligt. Det var jo blevet nød
vendig igen med en Uddybning af Aaen for at faa den
frodige Hundsø i K ultur ved Dræning; der, hvor det
ikke har kundet lade sig gøre tidligere.
Du skal elske dine Stude
Selv om de 100 Aars Arbejde og Bekostning ved to
Gange Pumpeanlæg ikke er Slut endnu (nok fordi der
ikke altid har været sørget for, at Aaen og Grøfter har
været holdt i Orden), saa har det alligevel gennem Tiden
vist sig, at Søejerne har haft Mulighed for at klare sig
bedre økonomisk end almindeligt. Men mærkeligt nok
var dette mere kendeligt før i Tiden end nu og særlig
under første Verdenskrig, da en stor Del af Kornavlen
skulde afleveres til Maksimalpris, og fede Stude kostede
op til 1,25 Kr. pr. Pund levende Vægt, medens Aarsløn
til en Karl var fra 200 til 400 Kr. - Og ved Siden af For
tjenesten paa Stude var det for Søejerne en stor Nydelse
dagligt at tilse Studene i den frodige Eng. - Derfor er det
meget træffende, naar Folkemindesamleren, Præsten H. F.
Feilberg, skrev om den vestjydske Bonde, at hans Leve
regel syntes at være: Du skal elske dine Specier af dit
ganske H jerte og dine Stude som dig selv.
Den frodige Studegræsning i Hundsø var nok, for en
Del, Aarsag til, at det populært blev sagt, at Nørreherreds Landmænd satte Penge i Banker og de mere mo
derne Proprietærer i Sønderherred laante Pengene.
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Fra Hundsø-Engene omkring 1900
1. IDYL OG ARBEJDE

I den fredfyldte N atur i Hundsøs Enge blev Stilheden
om Sommeren næsten kun brudt af Fuglenes Lyde og af
de fjerne Drenge-Sangstemmer, der hørtes fra ubestemme
lige Steder, naar Kølledrengene i Aftentaagen over En
gene flyttede Studene til N at, og Kølleslag paa Tøjrpæle
gav Genlyd i Stilheden. Og i Høbjergningens Tid var det
en Lyst at høre og være med i, naar Karle og Piger humør
fyldte drog hen og hjem med Høleer og River og med
Gammeløldunke paa Nakken. Og ingen Karl og Pige
vilde være bekendt at klage, selv om Høslaaningen var
haardt Arbejde i ca. 10 Timer, foruden de ca. 2 Timer til
Pigernes 3-Gange Malkning og Karlenes Pasning af Heste.
Og Pigerne skulde endda ogsaa forrette Opvaskning
baade Middag og Aften. Udholdenhed og Kræfter dertil
fik de af de 5 Maaltider og hjemmebrygget 01 efter
Behag. En Del af den Tids Bondesønner og -døtre deltog
ikke stadigt i Arbejdet, særlig ikke i Morgen- og Aften
timerne, saa de havde Lejlighed til at gaa paa Besøg eller
tage mod Gæster. Det havde Tjenestefolkene ikke - uden
at spilde tiltrængt Hvile og Søvn.
2. EN PINSEGILDE

De Drenge, der passede Studene i Sø-Engene, gik af
og til hen til hverandre mellem Studeflyttene og satte
hinanden op til Spilopstreger.
En af »Damgaard«s Pinsegilder blev holdt paa Sø
stranden mellem ca. 30 tøjrede Faar og løsgaaende Lam.
Pigerne hävde tilrettelagt et prim itivt Ildsted og stegte
Pandekager ved Brændsel af vissent Græs og tørre »Faareknevler«, som vi Drenge med Lyst samlede op for at
kunne være med til Gildet. Duften fra Baalet sammen
med Lugten af let svedne Pandekager, bagt og serveret
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af lystige og dygtige Piger i Græsset blandt Faarene var
en sand Naturnydelse. Men uden videre kom en forvirret,
bissende Stud løbende hen over hele Herligheden. Det
var lige noget for Spilopdrengene. Studen var helt ustyr
lig, selv om Drengene havde fat i dens slæbende Tøjr med
Hæl (Tøjrepæl), der satte sig fast i Faarenes Tøjr, saa de
kom løse.
En stærk bissende Stud, forfulgt af Datidens ekstra
mange Oksebremser i Hundsø-Engene, lod sig ikke
standse, før Solen gik ned, undtagen ved Styrtebad. - Og
da Studen stadig var bissegal, besluttede Drengene at
vælte den ned i en nærliggende Vandgrav. Det viste sig
at være baade en lystig og beroligende Kur, og Spilop
drengene fik derefter Lejlighed til at vise, at en rask
Dreng kan løbe Faar ind. Men det var Synd og Skam,
at det hyggelige Pinsegilde blev forstyrret.
3. JAGT

Landvindingen ved Udtørring af »Hundsø« medførte
ogsaa gode Jagtomraader i de frodige Engarealer, baade
Dyr- og Fuglejagt. H arer og Æ nder befandt sig godt
i det lange Græs ved Midtstrømsaaen og Skelgrøfter, saa
der kom Jægere fra hele Kommunen. Det var mest ældre
Erhvervs jægere, der paa deres sindige Jagtture over hele
Kommunen forstod at udnytte den gode Jagt i HundsøOmraadet. Og der var ikke Tale om, at Jagtudøvelsen
kostede disse Jægere noget. Tværtimod havde mangen
Grundejer Lyst til at raabe de gamle Jægere ind paa en
Dram og en Taar 01 for at faa en god Jagthistorie. Der
var særlig 5 dygtige Jægere, der huskes hver for sig - det
var Lars Gullerup, Poul Madsen, Peder Volsen, Kr. Plejdrup og Lærer Jepsen. De spildte ikke Krudtet, men
ramte næsten hver Gang. Og de kunde ikke lide, at
yngre, uøvede Jægere løb og plaffede - disse jog Vild-
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tet væk. Saaledes hændte det engang, at en Sognepræst
som god Jagtkammerat hilste paa en af de gamle Jæ
gere i Hundsø-Eng og spurgte ham, om han saa nogle
Harer, hvortil den gamle Jæger svarede:
»Ja, a ka da staa hæær aa si jæn«. Præsten saa sig
omkring og sagde: »Hvor ser du den«? Svaret lød sin
digt: »Dæ sejer da jæn dær i Djær Taaesk, den da Di jo’t
si ve den Siij, aa de æ kaskise jæn, te Di haa rænd træt«.
Samme Præst, der havde Lov til at jage hos den største
Søarealejer, spurgte engang en Nabosøejer, der havde
faaet Stude i Græsning fra nævnte Søejer, om Jagtret
kunde følge Studene derover, hvor de nu g ik ,. hvortil
Naboejeren svarede: »Ja, hvis Ejeren af Studene tør vove
dem, og Præsten vil dele Jagtbyttet med mig - skyd
saa bare løs«.

JO H A N N MICHAEL
VON HAUSEN
AF M. P. EJERSLEV

Dette er historien, sparsom
på kendsgerninger, men i stand
til at gøre et vist indtryk efter
halvtredje hundrede års forløb,
om en af de tyskere - der har
jo været ikke så få - som i de
skiftende tider fik deres ger
ning i vort lands forsvar, og
hvoraf mange med deres efter
slægt gled ind i vort samfund
og vor nation.
I gammel tid kaldte kongen mand af huse til leding,
når landet skulle forsvares eller naboer angribes. Dette
var ordningen til den sene middelalder. Derefter blev
kernen i hæren de hvervede tropper, mest udlændinge.
De var dyre i brugen - og brugen var ubehagelig, også
for hjemlandet, det erfaredes f.eks., når vi under en krig
havde allierede tropper her i landet.
I det 17. århundredes sidste halvdel ordnedes vort
hærvæsen sådan, at landets egne sønner udgjorde en væ
sentlig del af vor hær, både i form af rytteri, fodfolk og
ved kysterne søfolk, »sølimitterne«.
Kronens egne gårde blev det økonomiske grundlag for
rytteriet, i visse distrikter så godt som alt bøndergodset:
Koldinghus, Skanderborg, Dronningborg, men også det
spredte krongods, strøgods, blev ryttergods, f.eks. i Thy
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og Mors, 8 tdr. hartkorn var det økonomiske grundlag
for at skulle stille en rytter.
Til fodfolket skulle en soldat stilles af hver 20 tdr.
hartkorn^.Som led i landeværnet øver mænd rundt om
i sognene om søndagen efter gudstjenesten, som regel ved
kirken, om sommeren 2 timer, om vinteren 1 time, og
efter øvelsen anbringes våben og mundering i våben
huset2). Skulle hele kompagniet øve sammen, var det på
et bestemt sted, for Mors-kompagniets vedkommende på
heden ved Frysbrønd i Lødderup sogn. Et kompagni
talte ca. 150 mand, havde en kaptajn og to løjtnanter,
samt sergenter og korporaler.
Johann Michael von Hansen var kaptajn over Mors
kompagniet 1711 til sin død 1730.
Han var født 1665 eller 66, af sachsisk adelsslægt3).
Som 17- eller 18-årig kom han i Kurbrandenborgsk
krigstjeneste, i 1688 gik han i dansk tjeneste, måske som
underofficer. 26. marts 1701 blev han løjtnant i Jerslev
kompagni af Aalborg stifts nationale infanteriregiment,
en tid var han ansat i Hillerslev-Hundborg herreders
kompagni af samme regiment, 10. dec. 1709 i regimentets
Kjær herreds kompagni, og fra 10. dec. 1711 er han kap
tajn over Mors-kompagniet, stadig af samme regiment.
Under den 20 års Store nordiske krig blev han svensk
krigsfange i 4 år, idet et skib med hans oberst C. F.
Stauffenberg, ham og 2 andre kaptajner, et par løjtnanter
samt 361 mand løb på grund på den svenske kyst, og
alle blev fanger4).
7. dec. 1716 fik han af kronen skøde på Storupgård
i Lødderup sogn på Mors, af hartkorn 1 0 - 1 - 3 - 1 , og
siden køber han mere jordegods i Lødderup. 1722 køber
han af kronen Lødderup kirke med tiender5).
Om hans færd hører man ellers ikke noget, og da han

446

M. P. Ejerslev:

dør i 1730, hedder det kun i kirkebogen i listen over de
jordede: Capitain Hausøn på Storupgaard.
Han er ikke gift, men har en søn, Johann Michael,
som han har lyst i kuld og køn. Om dette meddeles der
i skiftebrevet: Under skifteforsamlingen fremlægges et
dokument fra Dronninglund herreds birkeret 1711, hvor
kaptajn Johann Michael von Hausen erklærer, at det er
hans ønske og vilje »at have antaget sin Slefred Søn
Michael, som han haver aulet med Maren Jensdatter paa
Revbakken her i Dronninglund Sogn for sin ægte Søn...«
»Jeg underskrevne Hans Kgl. Mayt.s til Danmark og
Norge Bestalte Capitain ved det Aalborgske første N a
tional Regiment til Fods, Bekiender at have antaget denne
min Søn Johann Michael som min Ægte Søn og hermed
Lyser Hannem i K uld og Køn, saa at han, om Gud den
Allerhøyeste mig udi denne min Svaghed til sit Ævige
Rige ved Døden bortkalder, skal have og nyde Halvdelen
af hvis Gud Allermægtigste mig haver forlenet, Lige med
min Broder Hr. Lieutenant von Hausen.
Og i fald jeg ikke skulde ved Døden denne sinde
afgaae, skal bem.te min Søn Johann Michael nyde her
efter samme Ret som et Ægte Barn efter Loven tilkom
mer. Og som jeg formedelst min store Svaghed ey selv
kand, som jeg gierne havde ynsket, Comparere for Ret
ten . . . « beder han enkedronningens forvalter på Dron
ninglund Sr Hans Jacobsen Malling om at tage sig af det
hermed nødvendige. - Det er underskrevet Sundbye, den
17. dec. 1711.
I. M. v. Hausen.
v. Hausen overlever altså sin sygdom i 1711-12, og
der kan i 1730 ikke være nogen tvivl om, at det er
sønnen, der er enearving efter ham.
Selv om forberedelserne til begravelsen først omtales
et stykke inde i det lange skiftebrev, vil det være mest
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praktisk at nævne det her. Kaptajn v. Hausen hører i
følge sin stilling og sin ejendom til det lidt højere lag,
og han får følgelig en pæn begravelse. Der købes ind
i ret store måder, både til udstyr af kisten - et par hør
garns lagener til kistens inderklædning -, stuerne osv.,
plader til vokslys med adeligt våben6), sort baj, sort flor,
hundreder af sorte søm osv.
Til begravelsesgildet købes der ind i Nykøbing, ikke
på én gang, hvad man skulle synes var det mest prak
tiske, men flere dage, i småportioner, navnlig krydderier
og lignende; der er jo ikke langt til Nykøbing, og et
ridt derind lader sig hurtigt ordne.
Der er regning på V2 td. smør, 2, 2, 2 og 6 potter
fransk brændevin (cognac), i forhold til hvad man ofte
kan finde af brændevin ved begravelser er det ikke over
vældende. Men der er fransk vin, købt ad fire gange:
40, 4, 38 og 37 potter. De store tal er tre ankres indhold.
Af tobak er der i tre indkøb skaffet 5 pund samt 2
dusin piber.
Af krydderier o. lign. bruges der mange slags: nelliker,
safran, cardemomme, svesker, mandler, rosiner, corender,
canel, muscat, succat, ingefær, peber, »augurker«, tytte
bær, Lyneborg salt, amdam, risengryn, eddike, kandis,
flere gange: en top sukker.
40 potter fransk vin koster 7 rdl. 3 mk., en top hvid
sukker 1 rdl. 3 mk. 6 sk., et pund tobak 1 mk. 3 sk., 31/*
al. hvid netteldug 2 rdl. 1 mk. 3 sk. Af 12 lånte glas går
det ene i stykker, for de andre betales 6 skill.
Selve skiftesamlingerne har man en del besvær med.
Der findes i Dueholm, Ørum og Vestervigs Skifteproto
kol 1728-1739 et skifte efter ham, som sammen med re
feratet af auktionen efter ham fylder fra s. 145 til s. 171.
Beretningens begyndelse er værd at høre:
»Ao. 1730 den 9. Augustij blev skiftet efter SI. Capi-
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tain Hausøn paa Storupgaard sluttet og tilendebragt,
efter hvis som da forhen er passeret, saaledes lydende:
Ao. 1730 den 13. Martij var ret 30te Dag efter Velædle
og Velbaarne nu Salig Capitain Hausøn paa Storupgaard.
Da samme Dag og næst paa følgende har været saa haard
et vejerlig med Sne, Knog og Storm, saa til Skifte Ad
ministrationen ikke kunde ankomme de udi Thye væ
rende Commiterede eendeel for Vilsunds færgested, for
hvilken de har maattet lige, og eendeel for Vinterens
Strenghed, som før er melt, samt de besværlige og van
skelige Veies Skyld, som med frygt og fare maa passeres;
Men af forbem.te Aarsager først ankomme i Dag Skifte
forvalterens Høyædle og Velbr. H r. Etatsraad og Amt
mand Birchenbusches Fuldmægtig Underskrevne Peter
Liibecher af Thisted, som gav tilkiende, at Velædle og
Velbr. H r. Major Grevenkop, som til dette Skifte at
bivaane var beskikket, har siden sidst afvigte søndag
været ganske svag, saa H an ei har kunnet denne sinde
Comparere for at opagte, hvad til Regimentet og Krigstienesten kunde dependere. - Imidlertid er ved denne
Samling i Velædle og Velbr. H r. Lieutenant Hausøns og
Sergiant Hausøns deres overværelse bleven forrettet og
Indført som følger:«
Tidligere har de ovennævnte samt løjtnant Dixen, der
bor i Tøving, været samlet til en foreløbig ordning, hvor
efter sergent Hausen, sønnen, skal tage sig af gården
foreløbig og forberede begravelsen. Man forsegler døren
til det kammer, hvor den sal. kaptajn har haft sine skrif
ter og dokumenter, ligeledes til det kammer, hvor han
har haft sine bøger og »en deel Krud«.
Dog må fuldmægtigen og officererne åbne den sidst
nævnte dør engang før begravelsen »og udtage en deel
krud der er nødig til begravelsen«. Der skal vel skydes
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en æressalut over den åbne grav. Desuden medtager man
to tønder med øl og noget saltet fisk.
Løjtnant Johann Wilhelm v. Hausen er den broder,
der nævnes som arving til halvdelen af kaptajnens ejen
dele, hvis han skulde dø i sin sygdom. H an er svagelig
og får Laurs Bugge på Ejstrup til at optræde ved skiftet
som hans fuldmægtigede. - Det kan nævnes her, at da
der bliver tale om arv, tilbyder den unge v. Hausen at
han vil rette sig efter faderens testamente fra 1711, og
han vil dele med farbroderen. Denne, der sidder hårdt i
det, tager naturligvis med glæde mod dette kærlige tilbud.
Der er i skiftet optegnet en meget lang liste over indbo
af de forskelligste slags. Det er en velhavende mands
indbo, både hvad møbler, klæder og uventede ting angår.
Og det er righoldigt.
Vurderingsmændene må vel have begyndt arbejdet i en
stue fra en ende af, og så noteret tingene, efterhånden
som de kom til dem. Men i så fald får man det særeste
indtryk af anbringelsen af navnlig småtingene - man
vil kalde det rod, simpelthen. Man kan ikke lade være
at tænke på, at det er en pebersvend, der bor her, en
kone ville ikke finde sig i den anbringelse af tingene. Og
dog har man ikke på nogen anden måde indtryk af, at
han er et rodehoved. Men altså - til listen. H an har f.eks.
en mængde punge, vist over en halv snes, ikke anbragt
i en skuffe eller lignende, men rundt omkring, og de er
af silke, lærred, læder og hvad punge nu laves af. Der er
penge i de fleste, tilfældige summer: 21 rdl. 4 mk., 7
Courant Ducater, 1 »genie«, formodentlig en engelsk
guinea, en liden guldpenge, 2 rdl. 1 mk., 18 rdl. 4 mk.,
9 rdl. 5 mk. 9 sk., 17 rdl. 4 mk. 2 sk., - og et par tom
me punge. Og han har æsker, med knapper, eller tom
me, og kræmmerhuse, en tobaksblære med rede penge, en
boutelje med noget honning.
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H an bruger skrivepapir forgyldt i kanterne.
Selvfølgelig har han fine møbler, og guldting og sølv
sager, og tin og messing. H an har et barber tinfad, og en
barber dug.
Af billeder nævnes: de franske konger, den tyrkiske
kejser, Venus og Adonis, kort over Stralsund, 6 landkort,
rids af St. Peterskirken i Rom.
H an har en righoldig samling af klæder, bl.a. en »mon
dur«, en uniform, bestående af kjole, vest og bukser, kjo
len med gule fløjls opslag. H an har liggende tøj til en ny
mondur, det vurderes til 17 rdl. 5 mk. 4 sk. - H an har
mellem sit civile tøj bl.a. en vest med 36 sølvknapper til
(det lyder usandsynligt, men man har før fundet tilsva
rende, endda i skiftet efter en almindelig velstående selv
ejerbonde).
H an har adskillige medaljer, slået til minde om slag
eller om konger eller kongeskifte o. lign.
Man har lige bygget et nyt stuehus til gården, det er
endnu ikke saa færdigt, at det er beboeligt, enkelte af de
i skiftet nævnte ting er i det nye hus, men det allermeste
er i det gamle.
Der er ialt 9 heste og føl, den dyreste står til 16 rdl.
Der er 9 stude og en tyr. Køer, kvier og kalve - 11 stk.,
prisen for de fleste af køeme er sat til 2 rdl. 4 mk. 0 sk. 9 får med lam og 24 uden lam, 4 væddere. Af svin er der
kun 2.
Der er en lang række numre med sengeklæder, en 30
stykker, der er ikke noget at fremhæve der. Det er det
sædvanlige: bolster, vadmel, olmerdug - samt naturligvis
både hørdug og blårgarn.
Af jordegods er der Storupgård, hartkorn 1 0 - 1 - 3 - 1 .
Temmelig god og fornøden bygning, marken i sin fulde
drift, ansat med sin besætning af værdi 306 rdl. 5 mk.
4 sk., gård i Lødderup, som Chr. Pedersen bebor 41 rdl.
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3 mk. 2V2 sk., 1 ager på marken 1 rdl. 0 mk. 4 sk. Ved
militæret har han tilgode 229 rdl. I8V2 sk. Afregningen
er på tysk.
Men efter alt hvad vi finder i Johann Michael von
Hausens hjem, er hans bogsamling det mærkeligste, alene
ved sin størrelse: han efterlader sig 349 bind. Formodent
lig er der ikke nogen privatperson på Mors i 1730, der
har tilnærmeligvis så mange.
Det er rimeligt, at omkring halvdelen er på tysk, det
er jo både hans modersmål og hans skolesprog. På dansk
er der dog 40-50, et par svenske, nogle få hollandske,
bl.a. en bibel, 6-8 franske og ca. 25 latinske eller blot med
latinske titler.
Adskillige er uden titel, eller blot »en fransk bog«, der
er ret utydelige imellem. - Prøver man at se efter bøger
nes alder, saa viser det sig, at de fleste er forholdsvis
nye, udkomne i »de senere år«. F.eks. Holbergs »Intro
duction (til de evropæiske Rigers Historie)«, der er fra
1711.
Og Ens forundring bliver ikke mindre, når man ser
hvad bøgerne handler om. Den afgjort største gruppe er:
andagtsbøger, prædkener, bønnebøger, salmebøger og der
med beslægtede. Af dem er der op mod 70 bd. Hertil
kommer 4-6 bd. kirkehistorie, teologiske afhandlinger,
diskussioner o. lign. Af bibler eller afsnit af Bibelen er
der en halv snes.
« Er det så muligt ud fra denne store samling - og sand
synligvis også store læsning - at danne sig et indtryk af
kaptajnens indstilling i kristelig eller moralsk henseende?
Det synes man det er. En af de rigest repræsenterede i
samlingen er tyskeren Johs. Lassenius, 1686-92, f. i Pom
mern, d. i København som Hauptprediger ved den tyske
St. Petri kirke7). H an var en stor prædikant, folk fyldte
kirken, hans prædkensamlinger og andagtsbøger hørte til
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de mest læste i den kommende pietistiske tid. v. Hausen
har af de mest læste: Perlen Schatz, Himmel Freund,
Biblische Weyrauch og et par mere.
En anden af hans foretrukne forfattere er svenskeren
Jesper Swedberg, 1653-1735. Haji blev biskop i Skara
17027). H an var særdeles kendt og læst. H an betegnes
som en mand af gammel svensk fromhed, med noget af en
mystisk grundtone, tro på gode og onde magters indgri
ben i det enkelte menneskes liv. H an er nok ortodoks i
sine synspunkter, men modvillig indstillet over for den
skolastiske og stive ortodoksi. Man betegner som hoved
sagen for ham: kærlighedens realisering.
Der er intet, der tyder på, at ikke netop i den retning
er v. Hausens interesse gået, både i hans indstilling til
det kristelige hverdagsliv og hans vilje. H vad vi ved om
ham, modsiger det ialfald ikke. - Der er et lille bundt
bøger, som får En til at tænke, at han er i nogen grad
med i Swedbergs interesse for det mystiske: Sibylles
Weissagungen, Visschers Velbegrundede Beretning mod
Signen, Zauber Buch, Luxembourgs Pagt med Fanden,
Faustus.
H an har Praxis Pietatis, udgivet af Crüger, hvori
findes Poul Gerhards første salmer.
Af Gerhard har han også: Schola Pietatis og Aandelige
Sange.
Man kan i hvert fald sige om ham, at selv om hans
erhverv er krigen, saa viser hans litteratur ham som en
from og tænksom kristen, med tanker ud over sin egen
kreds og skæbne.
H an har Hübners Geografi, også en af de kendte. H üb
ner er forresten den første kendte genealog (tyske fyrste
slægter).
Af Erasmus af Rotterdam har han: Samtale mellem to
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Kvinder, og om ham: Hans Livs Beskrivelse. - Til det,
vi i dag kalder »skønlitteratur« må der regnes en 40 bd.
- Claus N arr, Uglspil, Ovidii Metamorphosis, på tysk,
1001 nat, Liebes Geschichte Pompeji und Lucretia.
Om Karl X II er der allerede bøger - han blev skudt
1718 - Lebensbeschreibung, Carl X II in Bender. - At von
Hausen har dem, er ikke saa underligt - han har jo da
ligget i krig med Karl X II.
Forøvrigt har han da også bind med vejledning i faget:
disciplin osv. H an har også en ret talrig samling af bøger af historisk
art: om dronning Elisabeth, romerske kejsere osv.
H an har også noget om L’Hombre Spil. - I det hele
taget får man jo igennem alt dette indtryk af også et be
læst menneske.
Der holdes auktion over hans ejendele. Gården købes
af Christian Kloumand af Thy for 169 rdl. som højstbydende. - Sønnen, der oftest kaldes Johann Michel, kø
ber en del møbler, brugsgenstande, skilderier, tinsager, og
N y Testamente og Salmerne. - Blandt køberne til bø
gerne er omegnens præster, andre købere er fuldmægtig
Lübecher, kapt. Ring, Damsgård, major Grevenkop,
Bugge på Ejstrup.
Sønnen Johann Michael, som sagt oftest Johann Michel,
er født i Dronninglund 1704. Ved skiftet efter faderen
nævnes han som sergent, og det er ham, der nu tager sig
af gården og sørger for faderens begravelse. H an har
Feggeklit gård i fæste, ejeren er Søren Byrgesen i Nykø
bing. H an køber en gård i Alsted af Niels Josefsen, der
bor i Vestergård. H an er gift, men vi kender ikke hans
kones navn, hun er vistnok død førend manden.
4. 6. 1747 red Johann Michel på et ærinde til Sønder
gård i Øsløs i H an Herred. H an red over fjorden, hvad
men så tit gjorde, og hestene var vant til det. Men da han
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den nat red hjem, er der sket det, at han på en eller anden
måde er kommen fra hesten og er druknet. Man fandt
dagen efter hesten, med sadel og bidsel på, hos de andre
heste. Men først mandag 12. juni kom »Søren Nielsen og
Poul Sørensen, begge af Ejerslev . . . for at syne og besig
tige Johann Michael Hausens døde Legeme som denne
Dags Morgen var funden udi fjorden ved Peggeklit i
færgeløbet«.
»For Resten kunde de med sandfærdighed give det
Sahl. Menniske det Skudsmaal, at han levede et ædrueligt
og christeligt Levnet«8).
Johann Michel havde tre børn9):
1. Sidsel Marie Johann Michelsdatter, f. o. 1735, d.
1812, g. m. Ole Sejersen Leth i Tøving. Hun bor sidst i et
hus, der tilhører hendes broder, købmand Klitgaard i
Århus.
2. Christen Johansen, f. o. 1738, d. 6. 5. 1805. H an
giftede sig med enken i Klitgård i Fårtoft, Sundby sogn,
kaldtes herefter Klitgaard. 7 børn.
3. Poul Chr. Johansen, f. o. 1740, d. i Århus 1809.
Forpagter af Ballegård i Vejerslev, købte Galtrupgård.
1773 er han købmand i Århus, nævner sig da Poul Johan
sen Klitgaard.
Broderen, Johann Wilhelm von Hausen, synes at være
en tre år ældre end Johan Michael. Han er vel fulgt med
broderen ind i dansk krigstjeneste. H an er løjtnant i Jers
lev kompagni 1709, i Børglum kompagni 1712, han får
sin afsked 1725, velsagtens på grund af svaghed, dør
1733, begravet i Skinnerup10). H an var gift med Else
Axelsdatter Bjørn, præstedatter fra Børglum, af den
Bjørn-slægt, der også kalder sig Ursin11). De havde en
søn Frederik Leopold v. Hausen, der blev degn i Bjergby
i Vendsyssel. Moderen Else Axelsdatter søger om tilla
delse til at sidde i uskiftet bo12).
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Det er vel muligt at finde efterkommere af von H ausen-slægten på Mors og andet sted endnu.
Kilder og noter:
1) Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hær I-II.
2) Dueholm, Ørum og Vestervig Amter: Landeværns Rulle 17011709. Portion- og Excercer Roulle 1701. Hoved- og Lægs Rulle
1733.
3) Personalhistorisk Tidsskrift VI, 196 (C. Klitgaard).
4) Hirsch: Officerer i den danske og norske Hær.
5) Landstings Skøde- og Panteprotokol 1717-20, s. 145-171.
6) Slægten von Hausen havde et våben med en af en løve holdt
skråbjælke, hvori tre seksoddede stjerner; på den kronede hjelm
en påfuglefjer med en seksoddet stjerne. Våbenet findes bl.a.
på et stykke inventar fra Skinnerup kirke, nu på museet i
Thisted, og i rigsarkivets seglsamling.
7) Salmonsens Leksikon.
8) Morsø herreders tingbog 1747, juni.
9) P. Filtenborg: Sejer Olesen Leth og hans Slægt, s. 69.
10) C. Klitgaard: Vendsysselske Præstefamilier, s. 70.
11) Wibergs Præstehistorie (Bjørn - Børglum).
12) Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol, 1727-31, s. 590.
Kirkebogen i de betræffende sogne.
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M O R S L A N D S H IS T O R IS K E M U SEU M
MUSEETS ARKÆOLOGISKE ARBEJDE
Efterår 1966 - forår 1967

Der er i det forløbne år, i lighed med tidligere år ind
løbet mange meddelelser til museet om jordfundne for
tidslevn, i hvert enkelt tilfælde er der gjort undersøgelse
på stedet. Mange af fundene har været af betydelig
historisk værdi.
Alle undersøgelser har været ledet af museets med
arbejder for markfund, planteskoleejer P. C. O. N ør
gaard, Sundby Mors. Som medhjælpere skoleelever og
andre historiske interesserede. Museet har en fast stab af
frivillige medhjælpere ved de udgravninger, den fore
tager.
På en mark tilhørende planteskolen »Højsager« i Bjerg
by har man undersøgt en overpløjet høj og fremdraget 3
stensatte grave. Grav nr. 1 indeholdt rester af et skelet
og en dobbelt knap af bronze. Det interessante ved denne
grav var, at der i fodenden fandtes en hob brændte ben
af et menneske, disse brændte ben må henregnes til et
offer. Enkelte lignende fund kendes bl.a. fra Erslev, Mors
(1928). Grav nr. 2 indeholdt ingen gravgods eller andet,
men bar tydelig spor af, at den har været åbnet i en
længst forsvunden tid. Grav nr. 3 var meget velbevaret,
den lå ret dybt og tildækket med et stendække bestående
af flere lag på en tykkelse af ca. 90 cm. H er fandtes et
meget velbevarende skelet, en lancetformet stendolk på
26 cm 2 hjerteformede pilespidser af flint. På en flad
sten, der var anbragt i hoftehøjde, lå en flækket lårknogle
af et menneske fra et andet individ end den gravlagte.
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N år dette har kunnet konstateres skyldes det, at knog
lerne var så velbevarede. Højsager udgravningen blev
forevist for ca. 450 skoleelever og 30 lærer fra Nykøbing
M. provinsårskursus. Hos Alfred Krogh, Storup har man
undersøgt en stendyngegrav samt rester af et jernalder
hus. Hos Børge Jensen, Lødderup har man undersøgt en
jordfæstegrav. H er fandtes 34 bronzefragmenter fra hen
holdsvis en armring, en dolk og et bæltespænde. Genstan
dene har været brudt i stykker inden de blev nedlagt i
graven. Genstandene forventes snart fra konservering. Så
er det spændende at se om alle stykker har været med
i graven. Hos Erling Jacobsen, Ørndrup mark har man
undersøgt en overpløjet høj, midt i højen fandtes en grav
i hvilken der fandtes lidt brændt ben og en sværdknap
af bronze. I højens ydersider fandtes 2 urner.
I en kjærparcel tilhørende Jens Chr. Jensen »Pismølle«,

Højsager grav nr. 3.
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0 . Jølby har man foretaget profilgravning gennem en
affaldsdynge fra ældre stenalder og fået en del værdi
fulde stenredskaber fra denne periode.

Den spaltede lårknogle
(Højsager grav nr. 3).

Flintedolk og de 2 hjerteformede
pilespidser (Højsager grav nr. 3).

Ovennævnte er de værdifuldeste undersøgelser, museet
har foretaget i denne sæson, derudover har der været en
del mindre undersøgelser. Alle undersøgelser museet har
foretaget har været fulgt af egnens beboere med stor
interesse.
Hjemme på museet har vi afviklet en vellykket udstil
ling »Mit kæreste eje«, som dels kunne melde om godt
besøg men også stor interesse fra udstillerne, der virkelig
kom med ting af bred interesse med enkelte perler imel
lem. Og glædeligt blev enkelte gode ting skænket museet
og er indgået i samlingerne.
Fra Jens Riis, Sdr. Draaby, har vi erhvervet en oldtids
samling bestående af flere hundrede genstande fundet
under kanalgravning ved Bentinesbro i 0 . Jølby. Der var
bl.a. 15 hjortetakøkser, 50 benprene, 30 tværpile, for
skellige slags økser, skår af lerkar, marvspaltede knogler
og andre genstande fra bopladsen af videnskabelige inter
esse.
Ved samme lejlighed erhvervedes også en samling be
stående af 140 tværpile og nogle kerneøkser som Jens
Riis har samlet på en mark i Hesselbjerg, Mors.
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Og så fik vi endelig Dueholm Kloster opvarmet. Fjern
varme efter de lærdes anvisning. Det blev oven i købet
ca. 5 % billigere end anslået.
Opgaven er løst takket være gaver fra lokale firmaer
og instutioner samt tilskud fra kulturministeriet, men ikke
mindst en særlig indsats fra rådgivende ingeniør H. A.
Nielsen, Nykøbing Mors.
Et øget kommunetilskud fra Nykøbing M. købstad
- og forhåbentlig også fra sognekommunerne - , skulle så
tillade os oven i købet at lukke op for varmen.
R. Dam.

O. Degn Nissen.

P. C. O. Nørgaard.

T H IS T E D M U SEU M
MUSEETS ERHVERVELSER
September 1966-september 1967

Orla Thinggaard, Hørsted: Togrenet fork, lille segl, del
af grimestel, spyttebakke.
Petra Eriksen, alderdomshjemmet: Ternet sjal, bord
tæppe.
Smed Andersen, Kr. Koldsgade: Smede værktøj.
Knud Johansen Bonde, Ræhr: Naverbor.
Kristian Pedersen, Snedsted: Gevær, gravskrift.
Fru Vøhtz: Broderet kakkelovnsskærm.
H r. og fru Holger Neergaard, Kværkeby: Fire sølvspiseskeer (guldsmed Brink, Thisted) og en sølvspiseske
(hofguldsmed S. J. N. Prahl, København). Skeerne er
arv fra familierne Neergaard (giverens farfar kam
merråd Edv. Neergaard, »Rolighed«) og Nordentoft
(morfaderen købmand C. Nordentoft, Thisted).
Munk Pedersen: Ladesæt til jagtpatroner, soldaterpapirer
med billede for Anton Jørgensen, Stenbjerg.
Landry Hvidbjerg: Petroleumskoger, strygejern.
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]ohs. Jespersen, Torsted: Pressejern med esse, ildklemme.
Peder Kudsk Pingstrup, Østermagle: To piber, som har
tilhørt Niels Kudsk, Nors.
Kgl. kammersanger Ejnar Nørby: Pennalhus, drejet af
giverens morfader, snedkermester Skov, Vestergade.
Erland Fåborg: Cykellygte.
Fru Vilsbøll, Thykiersvej: Skudsmålsbøger, skøder og
billede fra V. Vandet.
Peder Madsen, Jegindø: Breve af apostelen Paulus.
Henrik Jensen Klit, Vesløs: Lommeur.
Peter Bangsgaard, Vibberstoft: To sølvspiseskeer med
mestermærke LM og årstal 1704 og et par kopper, givet
som gave til Peter Bangsgaards forældre til sølvbryl
luppet i 1928.
Plantør L. K. Geleff, Lodbjerg: Uniformskasket.
Holger Andersen, N. Vandet: Fane fra 1864.
K. J. Østergaard, Køge: Strangel (garnvinde).
Andrea Laursen, Tvolm: Vatteret skørt.
Per Boe: Postkvitteringer o.l. Bl.a. kvittering for kon
sumtionsafgift, betalt for ærter og vikker ved Øster
Bom i Thisted 1828.
Jens Smed Jensen, Hov: Skøder og attester.
Fru Nørgaard, Asylgade: Strikkebog fra 1883.
Frk. Paabel, Asylgade: Billeder fra Thisted og Krik.
Red. Brunsgaard: Billeder af lærer Chr. Gravesen N ør
gaard og hustru Inger Cathrine Møller, Snedsted. Chr.
Gravesen Nørgaard medvirkede ved oprettelsen af
Snedsted seminarium og bistod ved seminarieundervisningen. Sønner af ægteparret var overlærer Graves
Nørgaard, Thisted og sagfører A. F. Nørgaard, Thi
sted.
Som arv efter F hora Nordentoft Nielsen (datter af tand
læge Nielsen) har museet modtaget en »hårkunst« (mindebuket i ramme).
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Museet har fået noget materiale - lerkarskår, væve
vægte o.a. - fra en jernalderboplads på gdr. Olav Peder
sens mark i Hundborg, en af de mange uudgravede bo
pladser i Thy. Kr. Andersen, Vedbæk, forhen V. Vandet
har skænket nogle oldsager, fundet på Vandetgårds
mark.
S. G.

Caspar Schades ordbog og op
tegnelser fra Mors
Cand. mag. Bent Søndergaard bar nu afsluttet sit arbejde med
udgivelsen af provst Schades imponerende ordbog, der er omtalt
i en artikel i denne årbog, og udgivelsen er sikret af Morsø Spare
kasse ved en stor bevilling, så bogen kan udkomme næste år. Da
oplaget ikke bliver stort, må det anbefales interesserede at sikre sig
bogen i tide.
Man skal ikke lade sig afskrække af bogens titel: Idioticon, som
kun betyder, at den er en ordbog over særlige dialektord. Den brin
ger et righoldigt udvalg af morsingske ord med forklaring af deres
betydning og mundrette eksempler på deres brug. Men den er mere
end det. Den indeholder mange værdifulde optegnelser om sæd og
skik på Mors, fx. ved bryllupper og begravelser, om klædedragt,
huses indretning, overtro m.m., og desuden mange ordsprog, mund
held og talemåder, ofte meget morsomme og drastiske. Særlig be
mærkelsesværdig er bogen, fordi den er skrevet for ca. 150 år siden
og beretter om sprog og forhold, som de var på Mors dengang.
Også for folk i Thy vil bogen imidlertid være af stor interesse,
da det viser sig, at de fleste af ordene og ordsprogene lige så godt
hører hjemme i denne del af amtet. Større er forskellen på målene
ikke.
TB.
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Thisted byhistoriske arkiv
begyndte i februar ordning og registrering af det indkomne materiale,
som for en stor dels vedkommende er overladt arkivet af Thisted
museum.
Billedsamlingen omfatter bl.a. billeder af gader og af enkelte byg
ninger, af virksomheder, af enkeltpersoner og persongrupper og af
begivenheder, og er betydelig forøget i årets løb. Der er således
foretaget en lang række optagelser af farvelysbilleder af byen, og
der er skænket såvel enkelte billeder som større samlinger.
Billederne ordnes i hængemapper i arkivskabe, så de er let til
gængelige.
Arkivalie samlingen omfatter et meget varierende materiale. Der
findes f.eks. foreningsprotokoller, forretningsboger o. 1. og private
papirer af meget forskellig art som skøder, pantebreve, skifter,
arveafkald, borgerskabsbreve, attester osv.
Dette stof, som også stadig forøges, registreres både efter arkiva
liernes art og efter personer, og desuden foretages der registrering
af personer, der har levet i Thisted, særlig på grundlag af kirke
bøger (hvoraf den ældste er fra 1649) skattemandtal og folke
tællingslister. Der findes et særligt register over personer, der har
været ofritalt i »Thisted Amts Tidende«.
Arkivet vil være meget taknemmelig for at modtage alt, hvad
der findes af gamle billeder, skrevne bøger og papirer. Intet af dette
bør tilintetgøres, og selv ting, der synes ubetydelige og uden værdi,
er velkomne, da de også kan bidrage til at øge vort kendskab til
Thisted by og dens borgere.
TB.
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Sommerudflugten
Lørdag eftermiddag den 2. september 1967 foregik den årlige udflugt
sammen med Turistforeningen. En voldsom regnbyge ved starten fra
Thisted var årsag til, at tilslutningen blev lidt mindre end anmeldt.
Men turen, der denne gang gik til Mors og Hannæs via Fæggesund,
blev alligevel gennemført og vellykket. Det blev tørvejr, og på sidste
del af turen skinnede solen.
Først kørtes til Dragstrup kirke på Mors. Her bød redaktør
J. J. Lustrup, Thisted, på de 2 indbydende foreningers vegne vel
kommen og gav - efter at en salme var sunget - en række oplys
ninger om den nyligt restaurerede kirke.
Dragstrup kirke ligger i udkanten af en plantage, den er fra den
romanske tid, men har fået tilføjet et våbenhus for omkring hun
drede år siden. I murene ses adskillige stenhuggerfelter. Kirkens
største seværdighed er kalkmalerier fra 1500-tallet. Dem gav redak
tør E. Lau Jørgensen, Morsø Folkeblad, nærmere oplysning om.
Uden for kirken findes en helligkilde, kaldet Marie Magdalene
kilde. Til den kom morsingboere tidligere, når de havde svage øjne,
der skulle bades. Kilden er nu omfattet af en stensat brønd.
Med planteskoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby Mors, som leder
gik turen videre gennem 0 . Jølby, Galtrup, Tøving, Alsted, Sdr.
Draaby, Jørsby og Ejerslev til Fæggeklit og Fæggesund Kro, hvor
der blev drukket kaffe.
Redaktør Lustrup hilste fra Historisk Samfunds formand, skole
inspektør Riis-Olesen, Vestervig, der p. gr. af sygdom ikke kunne
være med i år, og endvidere talte lærer Chr. Søndergaard, Thisted,
som i næsten 45 år var lærer og kirkesanger i Flade, tidl. skole
bestyrerinde i København, cand. mag. Marie Kaspersen, Tømmerby,
fisker Holger Larsen, Thisted, med flere.
Sidste etape af turen foregik med færge til Hannæs og videre via
Vesløs, Østerild, Hillerslev tilbage til Thisted. Deltagerne var enige
om, at der var en dejlig tur, som havde fortjent langt større til
slutning.
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Regnskabet

Regnskab for Historisk Samfund
1. april 1966 til 31. marts 1967
INDTÆGT
Beholdning fra forrige år ..................................................
Indg. kontingent: 1170 medl. à 8,00kr...........
9.360,00
Indg. kontingentrestancer ................................
329,00
Bidrag fra 28 sogneråd ....................................
550,00
Tilskud fra staten
......................................
1.750,00
- Thisted amt ..................................
500,00
- Thistedkom m une..........................
200,00
Gave fra privat ..............................................
200,00
Salg af å rb ø g e r..................................................
400,00
For distribation (Dansk hist.Fællesf.) ............
150,00
Refunderet p ap ira fg ift......................................
66,20
Indvundne renter ..............................................
463,18

8.993,68

13.968,38
22.962,06

UDGIFT
Trykning af årbogen ........................................
Tryksager, særtryk m.v......................................
Forfatterhonorarer ............................................
Udgifter ved udsendelse ..................................
Medhjælp ved regnskab ..................................
Tilskud til museet ............................................
Dansk hist. Fællesforening ..............................
Forlagsekspeditionen ........................................
Udg. v. årsmøde, bestyrelsesmøde og udflugt
Annoncer, telefon og p o r to ..............................

6.718,00
886,45
653,65
365,00
400,00
2.000,00
345,00
37,63
469,90
678,40

Beholdning til næste år ......................................................

12.554,03
10.408,03
22.962,06

Thisted, den 20. maj 1967.
J. J. LUSTRUP.

, c h r ]ensen

Regnskabet revideret og intet fundet at bemærke. Kassebehold
ningen var til stede.
Thisted, den 25. maj 1967.
Chr. Søndergård.

Kjeld Høyrup.

HISTORISKE ARBØGER
FOR THISTED AMT
UDGIVET AF
H ISTO RISK SA M FU N D FOR THISTED AMT

XVII. BIN D
Å R B Ø G E R 1965 — 67
MED IN DH OLDSFO RTEG NELSE

KOM M ISSION :
DANSKE BOGHANDLERES KOMMISSIONSANSTALT
NYROPSGADE 17 . K Ø BENH AVN V.

T H ISTED AMTS T ID E N D E S
BO GTRYKKERI
1967

Den gamle mølle i Gullerup
Af P. C. O. NØRGAARD

MUKT BELIGGENDE mellem Gullerups bakker og de

S

grønne agre med H anklit som baggrund, laa Gullerup
Mølle, en gammel ærværdig mølle i hollandsk stil,
beundret af mange turister og velkendt af næsten alle
morsøboere.
Møllen blev opført af ny i 1840, ikke i Gullerup men
ved hovedgaarden Overgaard i Faartoft (gammel benæv
nelse Overgaard by) og opførtes med kongelig bevilling
til formaling af kom til gaardens forbrug. Møllen laa
lidt nordvest for det nuværende stuehus. H er blev i 1912
de store kampesten gravet op, hvorpaa møllen havde
staaet.
M idt i 1840-erne ønskede ejeren af Overgaard P. C.
Ostergaard, at udvide mølleriet til ogsaa at formale kom
for andre. Ansøgning herom blev indsendt til kongen.
Bevillingen blev givet 27. oktober 1849. Den lød således:
Vi Frederik den Syvende af Guds Naade Konge til
Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg og Olden
borg gjøre vitterlig: at eftersom for os allernaadigste er
bleven ansøgt og begjæret Vor allernaadigste Konfir
mation paa Ejeren af Hovedgaarden Overgaard paa
Morsøe Peder Christian Ostergaard af Vor elskelige
kjære H r. Fader Høisalige Kong Christian den 8de høi-
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Den gamle mølle i Gullerup
(fot.: P. C. O. Nørgaard)

lovlige Ihukommelse under 27. Febr. 1840 allernaadigste
meddelte Bevilling på i Stedet for den ved berørte
Hovedgaard til Familiens Brug værende Mølle at lade
opføre en større Veirmølle til Melmaling ogsaa for andre
og der at indlægge een Qværn til Melmaling og en Skalqværn til Grynmaling alene. Saa ville vi herved samme
bemælte Bevilling for fornævnte P. C. Østergaard, forsaavidt deri ikke ved samme almindelige Foranstalt
ninger er sket eller herefter nogen Forandring udi alle
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dens Ord, Klausuler og Punkter konfirmeret og stad
fæstet, forbydende alle og enhver herimod eftersom for
skrevet staar at hindre eller i nogen Maade forfange at
gjøre under vor Hyldest og Naade. Givet i vor kongelig
Residensstad, Kjøbenhavn, 27. Oktober 1849. Under
vort Kongelige Segl.
Efter hans Kongelig Majestæts allernaadigste specielle
Befaling, Rosenørn Heltzen.
For Ejeren af Overgaard paa Morsøe P. C. Oster
gaard, paa en Bevilling til at opføre en Vindmølle m.m.
Umiddelbart efter denne bevilling blev en større mølle
opført ca. 500 m længere mod vest på den helt fritbeliggende Trehøje. Det materiale af den ca. 10 aar gamle
mølle, der kunne bruges, blev brugt.
Trehøje hører nu ind under Kølviggaard. Denne gaard
er bygget i 1882 som udbyggergaard fra Overgaard. Tre
høje er overpløjede gravhøje. Da fundamentet til møllen
blev udgravet, fandt arbejderne 4-5 grave. Der blev
fundet et par bronzesværd, og disse var i mange aar
i Overgaard og var et yndet legetøj for drengene. Der
er siden i dette aarhundrede af Nationalmuseet udgravet
flere grave i samme højregion. I 1887 ønskede ejeren af
Overgaard, Ole Overgaard, ikke længere at benytte
møllen og solgte den til Niels P. Lyndrup, der havde
haft møllen i forpagtning i 10 aar. H an flyttede møllen
til Gullerup, og dette skete uden at der blev foretaget
nogen forandring ved den. Niels P. Lyndrups søn Kre
sten Lyndrup var 4 aar, da møllen blev flyttet. H an
overtog siden møllen og var den sidste møller i den
gamle mølle. Da han holdt op med mølleriet, gik møllen
i forfald. I 1962 blev de sidste rester fjernet. Et par
bjælker bar aarstallet 1816. Kresten Lyndrup har fortalt
mig, at de stammede fra en endnu ældre mølle ved
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Overgaard, men det kan ikke bekræftes, idet vi skal helt
tilbage til 1532, før jeg kan finde noget om en mølle til
Overgaard, og det maa sikkert være en vandmølle, der
her omtales. I 1532 omtales en uoverensstemmelse mellem
ejeren paa Overgaard, Johan Pors og sandemændene i
Nørre Herred angaaende et skel (vandløb) imellem
Overgaard og Bjergby mark, ved Overgaards mølle og
imellem Solbjerg og Overgaards mark. Omtalte sted er
en lavning med nogle meget vandrige kildevæld og rester
af gammel vej m.m., saa det er sandsynligt, at her har
ligget en vandmølle. Til slut et sagn om Trehøje: I Tre
høje boede en liden bjergmand. En dag gik han til fru
Mette til Overgaard (Mette Marie Knudsdatter, ejer af
Overgaard 1811) og sagde: Vil du laane fru Mette til
Undergaard dit »Silkeskjørt« at staa brud i. Men da hun
havde givet ham skjørtet, og det varede længe, førend
det bragtes tilbage, gik hun en dag til højen og raabte
udenfor: Giv mig mit skjørt tilbage. Da kom bjerg
manden ud, gav hende skjørtet, ganske overdryppet med
voks, sigende: Efterdi du krævede det, saa tag det saadant. Havde du tøvet nogle dage, saa skulde der have
været en diamant derpaa i stedet for hver voksplet.

Fra Sallingsund gennem
Nykøbing til Feggesund
En „rejsebeskrivelse” i begyndelsen a f forrige århundrede
Af OSCAR BANG

I HAR OVERNATTET i »Pinen« kro efter næsten at

V

have tilbragt det meste af en dag med at køre fra
Skive gennem Salling ad dårlige, sandede, opkørte veje,
dog afbrudt af et ophold i Bustrup kro, hvor både vi
og vore heste fik et tiltrængt foder og tørsten slukket.
Ved Pinen var der ved vor ankomst ingen færge, og en
sådan kunne heller ikke tilkaldes, da det blæste for stærkt
til, at færgemanden, som havde til huse på Mors-siden af
fjorden, turde vove sig ud.
Kromanden trøstede os dog med, at vinden nok ville
lægge sig, så vi allerede næste morgen kunne komme over.
Til mindre trøst underholdt han os med historier om de
ulykker, som var hændt på sundet. Bl.a. om hvordan en
færge engang var gået under med 20 morsingboer og

nogle folk fra andre egne, som alle omkom, og at der
fornylig var forlist en færge med en stor ladning stude,
ved hvilken lejlighed også mennesker var druknede!
Ligeledes får vi at vide, at vi »kan sagtens«, fordi vi
selv er agende, for skal der skaffes befordring på den
anden side, og kromandens vogn ikke er hjemme, må en
sådan rekvireres fra nærmeste gårde eller Nykøbing, og
det kan tage sin tid!
Et behageligt ophold var det ingenlunde i denne kro,
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som vi synes bærer sit navn med rette, overalt i dens
rum stank det af flyndere stegt i harsk fedt, og vægge,
døre, stole og bænke glinsede af vist samme ildelugtende
fluidum, og i sengehalmen under de ikke alt for rene
lagnet og underdyner muntrede musene sig, så vi fik ikke
megen søvn. A t spise her kunne vi heldigvis undgå, da vi
endnu havde noget af vor hjemmefra medbragte fourage
i behold, så vi nøjedes med et glas af kroens sure øl og
en dram til at mildne det med! Vi kom dog over det, og
næste dag, da fjorden ikke mere viste sig i »skjorte
ærmer«, arriverede en færge. En stor, klodset, pram
lignende båd, som blev roet af 2 rorkarle, som trak i
svære bjælkeårer.
Efter megen besvær blev vor vogn anbragt midtskibs
på denne, vore urolige heste fik anvist plads forude
sammen med en hest tilhørende den postrytter, som to
gange om ugen bragte nyheder og post fra Skive til
Nykøbing. E t par arbejdskøretøjer, som skulle have
været med over, måtte pænt vente til færgen op ad dagen
kom igen, da man på grund af ret stærk søgang ikke
turde medtage mere end vor vogn, som også var større
end de vogne, som vanligt færgedes over her.
Sammen med en halv snes andre passagerer opholdt
vi os agter i skuden. På grund af modvind tog det næsten
tre kvarter, inden vi nåede over, og dyngvåde var vi af
de kaskader af vand, som idelig slog ind over færgen.
Varmen havde vi holdt, efterdi vi passagerer hjalp med
til skiftevis at øse. Men adskillige havde ofret morgen
madens kogte øl til fjordens fisk! Dygtig trætte nåede vi
dog Mors-siden med både vogn, heste og livet i behold
og tog ind på »Plagen« kro, en stråtækt bygning, som lå
over for færgelejet. - H er bedede vi en stund for at
særlig hestene kunne sunde sig oven på den hårde om-
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gang, de havde været ude for, og vi andre strammede os
op med et par af kroens største »bjedskere«.
I »Plagen«, som tilhørte herregården Højriis, var der
nok så renligt og hyggeligt som i kroen »hinsidan«, og
der var her samlet en hel del mennesker, som havde
ærinde forskellige steder på øen, og da flere af disse var
på Mors for første gang, ligesom vi, spurgtes nogle pibe
rygende indfødte til råds om forskellige ting. Der opstod
dog straks svære sprogvanskeligheder, til alt, hvad vi
spurgte om, sagde de »whans« eller »uans«, og deres
sprog var så spækket med brede og inderlige dobbelte
w’er, at vi ikke havde hørt magen dertil andetsteds på
vor rejse op gennem Jylland, hvis man ikke på klæde
dragten kunne se, at det var jydske bønder, man havde
for sig, kunne man tro, at det var skotter eller englæn
dere. Vi måtte bede kromanden, som kunne tale købstad
dansk, agere tolk. H an grinede og sagde til os, at vi jo
bare selv kunne snakke ordentlig, (vi var fynboer), så
kunne de gode folk nok forstå os! Det er muligt, men
med vor bedste vilje kunne vi ikke fatte meget af, hvad
de sagde til os, og ikke et kvidder af deres indbyrdes
samtaler forstod vi. Kromanden sagde hertil, at så skulle
vi have hørt, hvorledes hans gammelmu’er og gammelfå’er snakkede, de brugte ikke så mange nymodens ord,
som man havde lagt sig til nutildags! Vi skulle være glade
for, at vi ikke var kommet til Mors for et halvt hundrede
år siden, for så havde det været »myj, myj war mæ æ
forsto’els.
(A propos morsingbomål. - Om dette skrev vel
ærværdige provst Casper Schade allerede 1805: »Adskil
lige forhen gjængse ord, som havde hørt til fordums
sprog på Mors, høres nu kun nærmest af gamle folk, og
venteligen ville de med dem uddøe!«.
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Desuden må bemærkes, at de mange k-stødlyde i
sproget, særligt efter vokalerne i, u og y, f.eks. wuk’ken
(vogn) i stedet for den gamle gode udtale: på Sydmors
wu’en, på Nordmors wuw’n og uk’ed te æ byk’ (ud til
byen) i stedet for på Sydmors; U ’ed te æ by’; Nordmors:
u’dd te æ byj’ - var helt ukendte på den tid! Sprog
forskeren, dr. Lund, Øster Jølby, skrev for ca. 25-30 år
siden, at de vel ca. midt i forrige århundrede er trængt
ind nord fra, først er blevet brugt mest af kvinder og
børn, og derefter på flere egne er gledet ind i talesproget,
han mente, at der er fare for, at de helt vil tage overhånd,
men så galt er det dog ikke gået endnu, der er mange,
som ikke bruger dem, synes de lyder grimt, og ikke kan
lide dem. Det fortælles således, at en gammelmu’er en
gang til sin lille sønnesøn, som brugte dem sagde: »Bette
Jens, bette Jens, do mo et’ sø’en jask med di sprog«!).
Men efterhånden klares dog problemerne, - en pran
ger, som til hest skal til herregården Gammellund, får
forklaret, at han blot strå’enlångs skal et stykke forbi
Højriis sø, hvorefter vejen drejer ind til Ørding, og så
skulle der ikke være noget at tage fejl af. I tilgift får
han at vide, at han lige syd for kroen vil komme forbi
det sted, hvor H arald Blaatand blev døbt, og at den
store, flade sten, som ligger et stykke ude i vandet mellem
kroen og Gammelør, vender sig hver gang de vender
pandekager i køkkenet på Højriis! - (Denne sten var
endnu på sin plads i undertegnedes barndom, men er
sammen med en del andre sten blevet bortført af sten
fiskere).
En anden rejsende, som har rekvireret vogn, får besked
om at han, for at komme til Thisted, ikke skal tage over
Nykøbing, men følge den lettere og bedre vej, som lige
nord for kroen går gennem Fredsø og Lødderup.

Fra Salling gennem Nykøbing til Feggesund

171

Vi selv har ærinde i Nykøbing, inden vi over Fegge
sund skal fortsætte nord på, og med en mand, som har
bedt om, at age med til bys, fortsætter vi vor kørsel
mellem høje lyngklædte bakker og fjorden. Vi bliver hurtigt glade for vor ny rejsefælle, som taler
et forståeligt kjøbstadsjydsk, selv om hans w’er røber,
at han er morsingbo, for han er godt stedkendt og meget
meddelsom.
H an fortæller bl.a., at han flere gange til fods har
fulgt med studedrifterne fra Mors helt ned til markederne
i Slesvig og Holsten, og om hvorledes disse i ondt vejr
ofte måtte vente flere dage på at blive færget over, og at
det så ofte gik hårdt til i »Plagen«, når ventetiden blev
forkortet med øl og brændevin, og at det samme var
tilfældet, når studedriverne, efter den lange rejse til fods
gennem landet med gode tunge dalere på lommen, fejrede
hjemkomsten til den fædrene ø. Da lyngbakkerne til venstre for os hører op, kører vi
kort efter over Vejlbro, som fører over et åløb, som fra
en meget smuk sø, Legind Vejle, fører ud i fjorden. De
mørke bakker spejler sig i søen, ved hvis bred vi iagttager
et rigt fugleliv. Ud mod fjordens sivkransede bredder
ligger brede enge, hvor der græsser får og gæs, vogtet af
drenge, bevæbnede med lange pileris, og hunde. - H erfra
kører vi opad nogle meget stejle bakker, og kommet op
ad disse kan vi rigtig skue ind over øen med dens huse
og gårde og over til Sallingland, hvorfra en lang øde
sandtange kaldet Glyngøre strækker sig ud i fjorden.
Da vi når et sted, hvor en landevej fører vest på til
Nessund, fortæller vor mand os, at nu er vi ved Fruer
led, og at her begynder herregården Dueholms jorder,
som omfatter 1000 tdr. bygs ædeland. H vor meget dette
betyder, forstår vi ikke, men får så at vide, at den i aim.
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tdr. land ejer 747 tdr. Vest for vejen er der opdyrkede
marker helt ud til vandmøllen Markmølle i Lødderup,
som også hører under Dueholm. Den ligger ved en å,
som er så vandrig, at den foruden Markmølle driver
endnu to vandmøller Øster- og Vestermølle, og tidligere
skal der have været en fjerde.
Øst for vejen er der kun en øde uopdyrket fælled, som
ender i et højt lyngbevokset bakkeparti, Refshammer,
der som et forbjerg falder brat ned mod fjorden. På
denne fælled græsser en mængde får og stude, af hvilke
gården vanligt har en besætning på over 200 får og lam,
ca. 80 foderstude og 30 staldstude, 20 køer og kvier,
ligeså mange svin, foruden grise og 14-15 heste. - Under
Refshammer bakker ligger et par fattige fiskerhytter,
men ellers er der fra Frueled og ind til Nykøbing ikke
et eneste hus at se.
Kort før byen ligger vest for landevejen en dam, bag
hvilken man på en høj bakke ser en nyopført hollandsk
Kjeldermølle, Dueholm Mølle. Øst herfor er der en
bakkeknude med stejle skrænter, der mod nord og øst
falder ned mod engene og vigens sivbevoksede bred.
Vi skal også her selv ned ad en kort og meget stejl
bakke med så dybe hjulspor, at vi er tvungne til at køre
forsigtigt. Fra bakkens top var der et vidt udsyn over
herregården Dueholm og Nykøbing by, som helt omgivet
af grønne enge ligger hyggeligt i bunden af Nykjøbing
Viig med sine lave, mest stråtækte huse, og en smuk kirke
med takkede gavle.
Nedenfor bakken passerer vi igen en lille dam og kører
over et lavt, sumpet terræn, forbi Dueholm, der er en
stor firelænget gård med flere udbygninger. En allé
fører fra landevejen op til gården til en stor brunmalet
port. For at komme til hovedbygningen må man dog
passere en gitterport i et stakit, som deler gårdspladsen.
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Et stykke sydvest for gården ligger på en bakke den
oprindelige Dueholm, omringet af et stakit og rester af
en mur, ruinerne af et kapel og forfaldne grave, det er
Dueholm kirkegård, som dog forlængst er nedlagt som
sådan. H er lå tidligere Dueholm kirke, og de fleste af det
gamle Johannitterklosters bygninger (kun de bygninger,
som lå på et lavere terræn, er nu tilbage).
Vi er nu nået til bygrænsen, som dannes af Vesteraa,
over denne fører en bro, og lige vest for denne ligger,
overskygget af hyldetræer, en gammel, frønnet vand
mølle, hvorigennem vandet bruser, det er Klostermøllen,
ti dl. kaldet St. Jørgens Mølle, opkaldt efter et spedalsk
hedshospital, St. Jørgens Hospital, som i gamle dage lå
her og tilhørte byen, men som siden blev overtaget af
klosteret. Nogle drenge sidder ved åen og fisker krebs,
som findes i mængde i denne og i den store Mølledam
lige vest for.
Vor passager fortæller os, at åløbet er ført under en
af Dueholms bygninger, så man i vaskehuset dér aldrig
savner vand!
Inden vi slipper ind i byen, må vi standse ved Vesterbom, der nu er åben, men som om natten lukkes ved, at
en svær træbom hejses ned og spærrer gaden for al kø
rende trafik. Vil man igennem på den tid, må man først
vække toldbetjenten, for her skal der, som i alle andre
danske byer, betales told eller konsumptionsafgift af alle
de varer, som fra oplandet føres ind til byen. Og vor
passager fortæller, at man er meget nidkære i den retning
i Nykøbing, da toldinddrivelsen hér er bortforpagtet til
en privatmand, som ved hjælp af 5 toldbetjente forsøger
at passe på, at ingen snyder. Alle vogne fra landet bliver
omhyggeligt undersøgt, og findes der »kontrabande«,
konfiskeres det uden nåde. Kommer en bonde med et hø-
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eller halmlæs, stikker toldbetjenten i læsset med en jern
stang for at undersøge, om der skulle være gemt en
flæskeside eller en sæk korn. - At snyde toldbetjenten
eller at lave løjer og grin med ham anses dog for en svir
af både bønder og borgere, og mangen god historie om
sådanne »bedrifter« fortælles mand og mand imellem,
ligesom det er en almindelig sport at smugle varer ind
gennem byens haver ved nattetide!
(Consumptionsskatten blev indført 1671, det var en
afgift, som skulle betales af alle varer, der fra landet blev
indført til købstæderne og konsumeret dér. A lt var be
skattet: Fødevarer, brænde, tørv, halm, huder, skind, korn
o.s.v. Og for at forebygge smugleri skulle øvrigheden i
de byer, som ikke var omgivet af volde og grave med
byporte, forordne visse steder, hvor indkørsel til byen
alene måtte finde sted og afspærre disse med slagbomme.
Alle andre veje skulle afskaffes og tillukkes, og alle
haver og tomter, ved hvilke der var adgang til byen,
omgives af solide hegn.
Dette trykkende og urimelige forhold blev først op
hævet i 1857).
Vi slipper dog let og smertefrit igennem, da betjenten
hurtigt ser, at vi er fredelige rejsende og befinder os nu
på byens langgade, som under forskellige navne krum
mer og snor sig gennem byen. Den er brolagt med toppede
sten og har dybe, slimede rendestene, som udsender en
duft, som absolut ikke minder om hverken violer eller
roser.
Husene langs gaden er næsten alle lave, stråtækte
bindingsværkshuse med malede stolper, de ligger ikke i
sammenbyggede rækker, der er mange steder store mel
lemrum, hvor der er haver med ret store træer eller
tomme pladser, dette skyldes, hører vi, bl.a. at ikke nær
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