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N y k ø b in g  M o rs  
T e leg ra fs ta tion

1 8 5 7 —1 9 2 6 .

Af Telegrafbestyrer C. A. A. Ftyd, Varde, fh. Nykøbing M.

al Almindelighed tænker vel de færreste 
paa, at Telegrafen, der er den yngste af 
Statens fire store Etater, har en Historie; 
og dog er det saaledes, og det er snart

paa Tide, at de Oplysninger, som endnu levende 
Personer, der kan huske noget fra Telegrafens Oprin
delse, kan meddele, bliver samlede.

For Nykøbing Mors Telegrafstations Vedkom
mende giver Ophævelsen af den selvstændige Telegraf
station i Efteraaret 1926 Anledning til at samle dennes 
Historie og at kaste et Lys over Telegrafens Anlæg 
paa Mors.

Efter at man i Slutningen af 1700’erne havde 
betjent sig af den optiske Telegraf og denne havde 
virket tilfredsstillende, men langsomt og omstændelig, 
blev den i Aaret 1854, efter at Ørsted havde skabt 
den første brugbare elektriske Telegraf, afløst af 
Statstelegrafvæsenet, der byggede den første Telegraf
linie, som i et underjordisk Kabel førtes fra Helsing
borg over Helsingør—København—Odense—Frederi
cia— Flensborg — Altona til Hamborg. — Da den 
underjordiske Ledning fungerede slet, blev den afløst

i*
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af overjordiske Ledninger, og i Løbet af 1856—60 
blev Linienettet i store Træk spunden over Landet 
Staten byggede Stamledningerne, og der tildeltes 
Kommuner og private Selskaber Koncessioner til at 
bygge og drive Telegraflinier i Forbindelse med Statens 
Linier. Statens Hovedlinier gik i 1856 her i Jylland 
fra Fredericia—Vejle— Horsens— Skanderborg—Aar
hus—Randers—Hobro—Aalborg til Frederikshavn.

Ved Lov af 27. April 1856 blev der tilsikret 
Kommunerne Ret til at forlange Stationer oprettet paa 
Statens Regning, naar de gav Sikkerhed for Udredelsen 
i 10 Aar af det, som Anlægssummens Forrentning med 
4 ll/o aarlig, tilsammen med Vedligeholdelses- og Drifts
omkostninger, oversteg den ved Stationerne for Tele
grafvæsenet indvundne Indtægt, ligesom der ikke var 
noget til Hinder for, at Kommunerne selv tog Affære 
og anlagde Telegrafledninger i Tilslutning til Statens 
Linier. Gebyrerne deltes ligelig mellem de Administra
tioner, hvis Linier Telegrammerne passerede.

Paa dette Grundlag dannedes i Aarene 1855—56 
et privat Selskab, der sammen med Kommunerne fik 
Koncession paa Bygning af en Telegraflinie, udgaaende 
fra Statens Station i Hobro, over Viborg—Skive— 
Nykøbing til Thisted. Linien byggedes af den bekendte 
Kaptajn Jagd, der i det hele havde Æren af at bygge 
de fleste jyske Linier. — I Løbet af Aaret 1857 blev 
man færdig, og den 19. Oktober 1857 skriver „Morsø 
Avis“ saaledes:

»Igaar Eftermiddags blev fra den herværende Tele
graphstation, de i disse Dage nedlagte Søtraade, saavel 
over Salling- som Vildsund prøvede, og var Udfaldet i en
hver Henseende tilfredsstillende. Da Telegraphlinien saa- 
ledes imellem Byerne Thisted—Nykjøbing—Skive—Viborg 
—Hobro hver Dag kan ventes ganske færdig, forventer vi 
at der fra vedkommende Autoriteters Side vil blive gjort
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alt, for at den snarest kan træde i Forbindelse med Stats- 
telcgraphen i Hobro og at enhver Forhaling vil undgaaes, 
som maatte være til Hinder for Anvendelsen af en saa 
gavnlig og højest fornøden Indretning.«

Imidlertid saa man sig om efter Folk, der kunde 
passe Telegrafen. Hertil maatte man udtage dem, der 
bedst egnede sig, men man havde jo ikke megen 
Erfaring at støtte sig paa, og de første Telegraffolk 
her i Landet skaffedes fra snart sagt alle Livsstillinger.

I Nykøbing blev det Arrestforvarer og Politibetjent 
Hardenberg, hvilket fremgaar af følgende Avertissement 
i „Morsø Avis“ 24. Novbr. 1857:

»Paa Grund af Arrestforvarer og Politibetjent Har
denbergs Ansættelse som Telegraphist ved den her i Byen 
oprettede Telegraph station, vil, med Amtets Approbation, 
Udførelsen af Politibctjentforrctningcrnc indtil videre blive 
overdragne til en i Posten constitueret, og ville de, der 
maatte attraae saadan Constitution, herom henvende sig 
til Undertegnede inden denne Uges Udgang.

Nykøbing Byfogedcontoir, d. 23. November 1857.
Kocfoed.

Som man ser, beholdt Hardenberg Stillingen som 
Arrestforvarer ved Siden af sin Stilling som Telegrafist.

Imidlertid skete der en Forhaling i Fuldførelsen 
af Arbejdet, i hvilken Anledning „Morsø Avis“ den 
26. Novbr. 1857 skriver:

»Paa Grund af Hr. Overdirecteur Fabers indtrufne 
Sygdom er Afsyningen af Telegraphanlæget fra Thisted 
over Nykøbing—Skive—Viborg til Hobro, der i disse Dage 
var bestemt at foretages, indtil videre udsat.

Vi ville af Hensyn til Sagens Vigtighed haabe, denne 
Udsættelse kun vil være kortvarig.«

Endelig den 30. Novbr. 1857 findes i „Morsø Avis“ 
følgende Avertissement:
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»At Telegraphlinien Thisted—Nykøbing—Skive—Vi
borg—Hobro vil blive aabnet for Publicum Fredag den 
4de December førstkommende, samt at Tjeneste-Tiden ind
til videre er bestemt til fra 9—12 og 2—0, Kjøbenhavns Tid, 
bekjendtgøres herved.

p. t. Nykjøbing, den 30. November 1857.
Gad,

adm. Dir.«

„Morsø Avis“ skriver den 1. Decbr. :

»Som det vil sees af hosstaaende Bekjendtgørelse er 
Telegraph linien Tliiisted—Nyikøbing—(Skive—Viborg—Ho
bro endelig afsynet og aabnet fra næstkommende Fredag, 
livorpau vi lierved særlig henlede Opmærksomheden.«

Aabningen selv synes ikke at have været fejret 
med nogen særlig Fest. I hvert Fald beretter „Morsø 
Avis“ intet derom. Men Søndag den 6. December 1857 
(NB. Bladet udgik altsaa dengang ogsaa om Søndagen), 
skriver Bladet:

»Nykjøbing den 5. December: TeJegraphlinien Thi
sted—Nykjøbing—Skive—Viborg—Hobro, der som tidlige
re hekjendtgjort, blev aabnet i Gaar, befindes at være i hed
ste Orden. Herværende Telegraphstation har i Gaar vairet 
i fuld Virksomhed til i Nat Kl. 2, ligesom og fremdeles 
i Dag.«

Endelig var Nykøbing kommen i Forbindelse med 
det øvrige Land, ja, hele den vide Verden, men om 
Korrespondancens Størrelse kan intet bestemt frem
skaffes. Stor har den næppe været.

Taksterne var følgende, der gjaldt fra Aabningen 
til 1. Januar 1860:

Takst paå en Strækning af 10 Mil 4 Mark (1,33 Kr.) 
og paa større Strækninger 1 Rbdl. (2 Kr.) for et 

enkelt Telegram paa indtil 25 Ord, med 5 Ord fr1
Adresse.
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Allerede 1858 bestemtes det, at Gebyrerne skulde 
deles lige mellem Telegrafselskabet og Statstelegrafen.

Den første Telegrafstation i Nykøbing installeredes 
i en Sidebygning til Raadhuset. Denne, der i Anled
ning af Opførelsen af den nye Administrationsbygning 
nedreves i Aaret 1925, rummede forneden Sprøjtehuset 
og paa første Sal en lille beskeden Lejlighed, hvor 
Arrestforvarer, fhv. Underofficer Hardenberg boede, 
og i hvis ene lille Stue Telegrafapparaterne var op
stillet. Hardenberg selv var en agtet og afholdt Mand, 
der i en lang Aarrække passede sin lille Station, hvis 
Trafik vel ikke var ret stor, til alles Tilfredshed. Altid 
hjælpsom og venlig hjalp han Folk med dette „van
skelige“ , at telegrafere, og Børn elskede han. Med sin 
ranke Skikkelse og det lange hvide Skæg mindede han 
i sine sidste Aar om en gammel Ridder.

Den første Telegraflinie var bygget paa uimpræg- 
nerede Stænger, af almindelig Jerntraad og paa Isolatorer, 
der dels var af Porcelæn, hængende i Jernbøjler, eller 
af Stentøjsmasse eller massiv Kautshuk skruet paa 
Tapbøjler. Man prøvede sig frem med alle disse for
skellige Former. Men alt dette Materiel ødelagdes 
forholdsvis hurtigt, idet Traadene rustede, Stængerne 
raadnede, og Porcelænsisolatorerne og Stentøjsisola
torerne sprængtes af Frosten, saa allerede omkring 
1862—65 var denne første Telegraflinie delvis ødelagt. 
I Aaret 1859—60 havde man anstillet Prøver paa 
Imprægnering af Stænger (o: Saften drives ud af 
Stangen ad hydraulisk Vej, og i Stedet presses alle 
Porer fulde af Kobbervitriol). De Stænger, der behand
ledes paa denne Maade, viste sig at have en stor Mod
standskraft, ja, enkelte af de paa Mors i 1879 anbragte 
Stænger er først i de sidste Aar forsvundne. Samtidig 
begyndte Bing & Grøndahl at fremstille Porcelæns
isolatorer af en ny Type, den saakaldte Krinolinetype,
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der senere afløstes af den nu brugelige Form, og de 
vandt efterhaanden Indpas overalt. Og dog har For
fatteren af disse Linier endnu saa sent som i 1910 set 
baade Kautchuk og Stentøjsisolatorer i Brug paa gamle 
Stænger paa Mors. — Endnu findes paa Strækningen 
Nykøbing—Vildsund enkelte af Bing & Grøndahls 
første Porcelænstyper, Krinolinen. — I 1864 besattes 
Telegrafstationen af snart østrigske, snart prøjsiske 
Tropper, og i gamle Købmandspapirer fra den Tid har 
jeg fundet Telegrammer paa Blanketter, der af den 
prøjsisk-østrigske Felttelegraf var trykt til Brug under 
Invasionen. Tilsyneladende har man endda kunnet 
telegrafere ret uhindret, baade til andre Dele af Landet 
og til Udlandet.

Da Privatdriftens pekuniære Stilling ikke var særlig 
god, og da Administrationen fordyredes baade for 
denne ’ og Staten ved de indviklede og omfattende 
Afregningsforhold, blev det snart nødvendigt at Staten 
overtog Anlægene. 1 den Anledning nedsattes der i 
Maj 1868 en Kommission, som skulde afgive Betænk
ning angaaende Statens Overtagelse af Privatanlægene.

Denne Kommission bestod af Telegrafdirektør 
Faber, Chefen for Finansministeriets Sekretariat, Etats- 
raad Levy, Landstingsmand, Grosserer W. Petersen 
fra Odense og Konsul Brask fra Hobro.

Kommissionen kom til det Resultat, at Staten 
burde overtage samtlige private Anlæg. Det var af 
Interesse for Publikum, at denne overtog alle private 
Anlæg, saa disse kom under Statsdrift, særlig da 
Staten siden 1. Januar 1860 kun havde oppebaaret X  
af de gennem disse indgaaede Gebyrer.

Ved Lov af 28. Maj 1870 blev Regeringen bemyn
diget til at anvende 75,000 Rdl. til Indløsning af 16 
private Telegrafanlæg.

Afløsningssummen udgjorde Halvdelen eller noget
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derover af Anlægskapitalen. For Linien Hobro—Vi
borg— Skive— Nykøbing—Thisted udgjorde den ca. 
18,000 Rdl., og Overtagelsen skulde finde Sted i Løbet 
af 1871. Fra 1. Januar 1860 til 1. Januar 1866 var 
Telegramtaksten bleven ændret til:

3 Mk. 12 Sk. (1,25 Kr.) for et enkelt Telegram 
paa 20 Ord, Adressen iberegnet, og 3 Sk. (6 Øre) 
for hvert overskydende Ord.

Fra 1. Januar 1866 til 1. Januar 1875 forandredes 
den til:

2 Mk. (67 Øre) for et Telegram paa 20 Ord 
imellem alle Stationer og 1 Mk. (33 Øre) for hver 
overskydende Række af 10 Ord.

Den 1. April 1871 overtog Statstelegrafen Telegraf- 
anlæget, og Stationen i Nykøbing flyttedes hen paa 
Posthuset, der dengang var til Huse i Toldbodgade, 
hvor Toldbodvinhus nu findes, og Bestyrelsen over
toges af Postmester P. L. Wørmer.

Det første Maanedsregnskab for April Maaned 
1871 balancerede med en Sum paa 238 Kr., saa nogen 
stor Trafik har der ikke været.

1 de følgende Aar, 1871— 1908, bestyredes Stationen 
stadig af Postvæsenet under Postmestrene

P. L. Wørmer 1/4 1871 — 1/11 1884.
E. V. Petersen 1/12 1884—3/3 1896 (Død).
F. V. Ringheim 1896— 1898.
P. J. Estrup 1/1 1898— V10 1904.
Worsøe '/i 1904— 1/10 1908.

1 den Tid voksede Stationen lidt efter lidt fra den 
lille Station til en stor Station med betydelig Korre
spondance, idet den samtidig blev Centralstation for 
en hel Række Landstationer.

Den 1. December 1887 aabnedes Linien til Branden 
og Fur, den 15. Novbr. 1889 til Sdr. Draaby, Sejerslev,
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Hesselbjerg og Fæggesund Syd, den 1. April 1895 til 
Nørre Draaby, den 22. Marts 1898 til Tødsø.

Allerede længere Tid i Forvejen havde Karby 
faaet sin egen Telegrafstation, der senere fik en Filial
station i Øst-Næssund, men begge disse afviklede 
deres Korrespondance over Vestervig og Thisted, idet 
der ingen Linie fandtes mellem Karby og Nykøbing. 
Senere nedlagdes Karby som Telegrafstation, og Øst- 
Næssund blev da den eneste Telegrafstation paa 
Sydvest Mors.

Allerede i Aaret 1886 blev Postkontoret og Tele- 
grafstationen flyttet fra Toldbodgade til Torvet, hvor 
Bendix Hotel nu findes, men her blev man ikke længe. 
1 Aaret 1890—91 byggedes af Professor Walther en 
ny Post- og Telegrafbygning, i hvilken Indflytningen 
fandt Sted i September 1891.

1 Anledning af denne Flytning ansøger Stationen 
om forskelligt nyt Inventar, bl. a. :

2 Fag Gardiner à 7 Kr.
1 Servante med Marmorplade og Vandafløb 22 Kr.
2 Kulspande à 3 Kr.
2 Kontorstole, maaske Eg, med Lædersæde, à 

16—50 Kr. etc.
I Svaret hedder det bl. a. : Flere af de ansøgte 

Ting kan ikke bevilges. Bl. a. findes der jo 3 Stole, 
som maa kunne bruges.

Hertil svarer Stationen: De herberoende 3 Stole 
er Misfostre, de 2 er endda fuldstændig ubrugelige.

Gennemser man Skrivelserne fra den Tid, for- 
bavses man ofte over den urimelige Smaalighed, der 
dengang gjorde sig gældende, og til Gengæld ogsaa 
ofte over de sære Ting, det kunde findes fornødent 
at forsyne Stationen med. Fra 1886 findes f. Eks. 
følgende Skrivelse:

„Da Balles Katekismus ikke længere kan have
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nogen Betydning for Stationen, anmodes Stationen 
uopholdelig om at indsende den til Materialforvalt
ningen, der omgaaende vil give Kvittance for samme.“

Staten har altsaa sørget for god, sund Lekture i 
de lange Ventetimer, der ofte kunde forekomme.

Med alt Materiel førtes nøje Regnskab, og man 
fik intet nyt, medmindre man indsendte det gamle 
ubrugelige som Bevis for, at en Fornyelse var nød
vendig.

Engang har Materialforvalteren været til Eftersyn 
og har det ene Aar bl. a. set Beholdningen 2 Ballier. 
Næste Aar kan han ikke bestemt erindre, om de begge 
har været der. Men nu indberetter Stationen, at der 
kun er én. En meget skarp Skrivelse beordrer en 
grundig Undersøgelse, og først efter at man har frem
skaffet Stumperne af den ene Ballie, der var falden i 
Staver, og indsendt disse til København, faar man 
Afgangsordre for samme.

Og dog kan Ødelæggelsen forklares paa en saare 
naturlig Maade. Disse Ballier, ikke ret store, benyttedes 
til i dem at rense Elementer til Batteriet. De første 
Aar benyttede man til Batterier de saakaldte Sand
batterier, hvori Zink- og Kulstang stod i salmiakmættet 
fugtigt Sand, men snart gik man over til Daniells eller 
Bunsens Elementer. I 1867 anskaffedes de første Lec- 
lanche-Elementer, der holdtes i Brug lige til ca. 1902, 
da man efterhaanden helt gik over til at bruge Helle- 
sens Tørelementer.

Nu brugte man saaledes ikke mere nævnte Ballier, 
der stod og faldt i Staver, men trods denne Viden 
maatte de vedligeholdes og ikke ødelægges. Det var 
jo ikke alle, der havde Mod til at sende en hel Ballie 
ind og erklære den for ubrugelig.

Tabte man ved Liniearbejde om Vinteren en Fil 
eller Tang i Sneen og ikke kunde finde den igen, var
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det rent galt. Men man fandt paa Raad. En gammel 
Fil eller Tang brækkedes i 2 Stykker, der hver for sig, 
omhyggelig indpakket, puttet ned i hver sin Ende af 
den Kasse Skrammel, der aarlig indsendtes til Material
forvaltningen, kunde saaledes repræsentere det tabte, 
hvorved man kunde faa det fornyet. Saaledes repræ
senterede f. Eks. Hanken af en gammel Zinkspand en 
Spand, en afslidt Kost uden Haar en Kost o. s. v.

I alle disse Aar, medens Postvæsenet drev Sta
tionen, hvilede det tekniske Tilsyn med hele Linienettet, 
Stationer og Abonnenter paa Telegrafbestyrerne i 
Thisted. Dengang udførtes hele det hermed forbundne 
Arbejde, der nutildags udføres af Liniemontører, Linie
arbejdere etc., næsten udelukkende af disse Telegraf
bestyrere, assisteret af deres Telegrafbude, og det var 
mange drøje Ture i daarligt Vejr, denne Slægt af 
ældre Telegraffolk maatte foretage. Men denne gamle 
Garde, Telegrafbestyrerne Falk og Østerbye, R. C. A. 
Fryd og J. Larsen gik til Arbejdet med en Offervillig
hed, Interesse og Glæde, som Nutiden næsten ikke 
kender Mage til. De drømte stadig den store Drøm, 
at Telegrafen skulde overtage hele Telefonnettet i 
Danmark og derved blive en stor Etat til Gavn for 
Land og Folk. Hver nyoprettet Station skulde være 
et Led i denne Udvikling.

I 1875 d. 1. Januar forandredes Telegramtaksten, 
der blev gældende til 1. Januar 1895, til 50 Øre for 
et enkelt Telegram paa 20 Ord mellem alle Stationer, 
og 25 Øre for hver overskydende Række af 10 Ord.

For indenbys Telegrammer halv Takst. Fra 1. 
Januar 1895 til midt under Krigen var Taksten 5 Øre 
pr. Ord. Minimum 50 Øre. for et almindeligt Telegram.

Indenbys og Landsdelstelegrammer 3 Øre pr. Ord. 
Minimum 30 Øre.

Derefter steg Taksten med skiftende Mellemrum, 
men er nu atter i Dalen, dog stadig højere end før.
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I Begyndelsen af 1880’erne begyndte Telefonen 
at vinde Indpas, eller rettere: tvungen af Nødvendig
heden maatte Statstelegrafen tage ogsaa dette Spørgs- 
maal op, og de første Landtelefonstationer skabtes. 
Men først i 1890’erne skabes Statstelefonen. I 1896 
forekommer for Nykøbings Vedkommende de første 
Telefonindtægter. De er meget beskedne.

Juli Kvartal viser: Juli 6 Kr., August 8,75 Kr.,

T elegra f bestyrer J. G. Petersen.

September 6,50 Kr.; men den 14. Januar 1898 aabne- 
des den egentlige Statstelefonforbindelse, idet den 
første Dobbelttelefonlinie af Kobber, Skive—Nykøbing 
—Thisted færdigbyggedes, og dermed indtraadte hurtigt 
en Stigning i Arbejde og Indtægter, der gjorde Op
rettelsen af en særlig Telegrafstation nødvendig.

Paa Finansloven og Normeringsloven 1908 be
vilgedes de nødvendige Pengemidler og Personale til 
en selvstændig Telegrafstations Oprettelse.

Den 1. Oktober 1908 flyttede Stationen ind i 
Nygade Nr. 4, Isenkræmmer Jørgen Brandts Ejendom.
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Samtidig overtoges Bestyrelsen af Telegrafbestyrer 
J. G. Petersen. Lokalerne var gode, men lige efter 
Ombygningen overordentlig fugtige, saa det voldte 
meget Hovedbrud og mange Kvaler, inden man kunde 
faa Installationen til at virke fejlfrit. Værst var det 
med de nye Telefonborde, med deres kilometerlange 
fine Traade, som sugede Fugten ind, hvorved der 
skabtes Strømovergang mellem disse. Tilsidst maatte 
man ligefrem indstøbe alle disse Traadbundter i Parafin 
for at faa Overgangen hævet. Limen under Linoliet 
i Apparatsalene raadnede, saa der næsten ikke var til 
at være for Stank, saa dette atter maatte fjernes, 
medens man ved kraftig Fyring Dag og Nat endelig 
fik alt tørret. Men Korrespondancen steg, saa Plads
forholdene snart blev forsmaa. Under Telegrafbestyrer 
Petersens Ledelse undersøgtes og gennemdrøftedes 
mange Planer til Udvidelse eller Ændringer, og i 
1915 sluttedes Kontrakt med A/S Morsø Bank om at 
denne skulde bygge en helt ny Telegrafbygning efter 
Stalstelegrafens Ønsker. — Den 1. Maj 1916 flyttedes 
Stationen over Gaden ind i den nye til Øjemedet ud
mærket udstyrede Ejendom. I Stuen fandtes et rumme
ligt Publikumsværelse, stort Bestyrerkontor, stor Appa
ratsal, Budstue og Garderobe. I Kælderen store Rum 
til Materiel og Batteriskabe. 1. Sal og Loftsetage 
udgjorde en ypperlig Bestyrerbolig. Huset opvarmedes 
med Centralvarme og var i det hele fuldt moderne 
indrettet, en Pryd for Byen. Tegningen til Bygningen 
og Opførelsen blev udført og ledet af Arkitekt Früh
stück Nielsen fra Aarhus.

Telegraf bestyrer J. G. Petersen, der med den 
største Kærlighed til Stationens Fremgang og Trivsel 
havde lagt et stort Arbejde i alle disse Omforandringer, 
der nødvendiggjordes efterhaanden som Korrespon
dancen, Samtalernes og Abonnenternes Antal øgedes,
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var en Mand i sin bedste Alder. Født 1858 ansattes 
han ved Telegrafvæsenet i 1876 i Fredericia, hvorfra 
han forflyttedes til Randers, hvor han virkede, indtil han 
udnævntes til Bestyrer i Nykøbing J. Den 1. Jan. 1919 
blev han forflyttet til Vejle soni Bestyrer af den der
værende Telegrafstation. Fra 1. Januar 1919 til 1. April 
1919 bestyredes Embedet i Nykøbing ved Konstitution, 
og den 1. April 1919 udnævntes Telegrafkontrolør i

Telegra fbestyrer S. P. K. F ischer.

Fredericia, S. P. K. Fischer, til Bestyrer af Nykøbing 
Telegrafstation. Han, der var født i Moss i Norge 1860, 
men af danske Forældre, blev ansat som Telegrafist i 
Fredericia den >/6 1878, hvor han avancerede til Tele
grafkontrolør den 'A 1908, dog stadig tjenestegørende 
i Fredericia, indtil han udnævntes til Bestyrer i Ny
købing. Han var en ualmindelig afholdt Mand i sine 
Kollegers Kreds, saa han af disse ofte blev valgt som 
Tillidsmand. Staaende fast paa deres og sin Ret for
handlede han ofte med Administrationen til Gavn for 
sine Kolleger. Munter og livlig, vittig, altid i Stand
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til at fortælle en morsom Historie eller Anekdote vandt 
han sig hurtig i Nykøbing en stor Vennekreds. Under 
ham naaede Stationen sin højeste Blomstringsperiode, 
da den mægtige Trafik, Krigen og alle med den skabte 
unormale Forhold, gjorde det nødvendigt at drive 
Stationen med et Personale paa 11— 12 Mand. Han 
hørte til den Slægt af Telegraffolk, der, som ovenfor 
nævnt, ventede og haabede, at Staten ved Telefon
koncessionernes Udløb vilde overtage hele det private 
Telefonnet. Han oplevede ikke den store Nedgang, 
idet han pludselig ved Juletid 1919 afgik ved Døden, 
ramt af et Hjerteslag.

Den 1. Marts 1920 udnævntes Telegrafkontrolør 
C. A. A. Fryd, Hjørring, til Telegraf bestyrer i Nykøbing. 
Allerede den 1. Januar 1920 afhændede Staten alle 
sine i Aarenes Løb byggede Landtelefonstationer, ca. 
200, til de private Telefonselskaber. Et helt Slægtleds 
Glæde og Arbejde blev strøget for en Bagatel i For
hold til den Værdi, der stod i Anlægene. Havde 
Telegrafvæsenet nedskreven disse til samme Værdi, til 
hvilken de solgtes, havde den Forretning sikkert været 
bedre. Dette var en Dødsdom for den selvstændige 
Station i Nykøbing. — Da Telegrafbestyreren overtog 
sin Station var Personalet allerede reduceret til 4 
Assistenter, 1 Overtelegrafbud og 1 Reservebud. Kort 
Tid efter toges endnu en Assistent bort, og Stationen 
beholdt kun 3 Assistenter, fordi Telegrafvæsenet havde 
overflødigt Personale.

Et Par Tal fra de forløbne Aar vil vise Korrespon
dancens og Indtægternes Svingninger.

Telegram trafik .
Ilull. Telegr. Udi. Ekspd. Ialt Indtægt
I 1873 1835 1950 9 Udi 054
« 1880 4230 4305 9233 Kr. 2808
« 1890 4227 5039 9910 Kr. 2580
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Incll. Ttelcgr. Udi. Ekspd. lait Indtægt
I 1910 7806 7879 15978 Kr. 5956
« 1919 15555 13786 84808 Kr. 22311
« 1924 8154 6398 15355 Kr. 17377
« 1926 7617 6841 15231 Kr. 16663

Statste I ef o n samtal e r.
I A aret 1906 19,279 Samtaler Indtægt 2738 Kr.

« 1910 39,618 « « 4316 Kr.
« 1916 94,326 « « 12876 Kr.
« 1919 135,840 « « 22175 Kr.
« 1924 11,705 « « 11257 Kr.
« 1926 11,381 « « 11069 Kr.

Telegrafbestyrer C. A. A. Fryd.*)

Alene de tre sidste Rækker viser Nedgangen i 
grel Belysning, og da Kravene om Nedskæring og

*) Telegrafbestyrer C. A. A. Fryd, født i Fredericia 1880, af 
gammel Telegrafslægt, idet Faderen og 3 Farbrødre paa 
samme Tid var ansat i Telegrafen. Læste Telegrafi i Thisted 
og ansattes som Telegrafmedhjælper i Fredericia ’/< 1898, blev 
Assistent ’A 1900 i Fredericia, forflyttedes senere til Aarhus 
og København. Udnævnt til Kontrolør i Hjørring ’/o 1920 og 
forflyttedes derfra som Bestyrer til Nykøbing. Fra Vio 1926 
forflyttet som Bestyrer til Varde. Red.

2
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Besparelser i Statsdriften lød stærkere og stærkere, 
og da Nykøbing Jylland nu var den mindste af de 
selvstændige Stationer, besluttedes det at statuere et 
Eksempel, og Stationen blev efter Normeringslovens 
Vedtagelse, trods Protest fra Telegrafforeningen, Ny
købing Handelsforening, Haandværkerforeningen m. fl., 
nedlagt den 1. Oktober 1926.

Telegraftjenesten henlagdes atter under Post
væsenet, og Stationen flyttedes tilbage til de gamle 
Lokaler, hvorfra den var flyttet i 1908.

Statstelefonen opsagde de faa Statstelefonabon
nenter og flyttede Ekspeditionen op til Jysk Telefon A/S 
Central, der forbinder Abonnenterne med Statstelefonen 
i Skive og Thisted.

Med dette Forsøg synes en Nyordning af Stats
telegrafens Drift at være indtraadt. Nu rejser Kravet 
om Statstelegrafens Sammenslutning med og Drift 
under Postvæsenet sig med større og større Styrke. 
— Om dette skulde blive den endelige Ordning vil 
Tiden vise.

Varde, i Marls 1927.
Chr. Fryd.



Om S ognek irke rne  
paa Mors.
Af Johan P. Hovmøller.

In d le d n in g .
De ældste Bygninger paa vor 0 er Sognekirkerne i 

vore Landsbyer. Ingen andre Bygningsværker i almindelig 
Forstand kan paa langt nær maale sig med dem i Alder.

I Hovedtrækkene, baade hvad deres Historie og deres 
bygningsmæssige Indretning angaar, danner de et fælles 
Hele med Landets øvrige gamle Kirker, navnlig de jydske. 
Men uagtet dette Fad lesskab er der dog noget for Morsø- 
kirkerne ejendommeligt, som gør, at vor, Morsøboernes 
Opnuerksombcd, fjrstes ved dem fremfor andre Kirker i 
vort Land.

Dette ejendommelige (dier særegne ligger først og 
fremmest i den Omstamdigbed, at de gennem Fortiden er 
knyttet til det dybeste i Morsøboernes Liv og fortæller hver 
paa sit Sted mangt og meget tilbage i Tiden om vore 
Fædre. Men foruden dette, der navnlig gadder deres Hi
storie, mere den uskrevne end den skrevne, saa er der 
ogsaa Ting ved selve Bygningerne, man maa begge Ma'rke 
til som særegent for dem.

I efterfølgende bar jeg — ved Siden af at fremlueve, 
hvad der ved vore Kirkebygninger i Almindelighed man 
fremkalde vor zErbødighed og Ærefrygt for dem — haft til 
Hensigt at paapege dette særegne eller det, som jeg bar 
fundet ejendommeligt ved disse Bygninger. Hvad jeg 
herom bar fremsat gør dog ikke Fordring paa at skulk* 
betragtes for andet eller mere, end ethvert almindeligt 
Menneske vil kunne læse sig til i Litteraturen om v o it

2
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Kirkebygninger og se sig til ved selv at besøge vore Sogne
kirker paa Mors.

Formaalct hermed har været det at ville vække og 
vedligeholde Ærbødigheden og Interessen for de indviede 
og hellige Steder for vore Fædres Gudsdyrkelse gennem 
de henrundne Tider.

I. K irk e rn e s  fø rs te  T id .
Da Ansgar i Aaret 826 drog med Harald Klak til Dan

mark for at forkynde Kristendommen her, fandtes der vel 
nok her i Landet en Del hedenske Templer eller Gudehove, 
hvori den hedenske Befolkning dyrkede sine Guder, og 
hvor deres Ofringer foregik. Disse hedenske Gudehove og 
vel ogsaa de store Høvdingers Gaardc var bygget udeluk
kende af Træ, der paa den Tid var det almindelige Byg
ningsemne.

Efterhaanden som Kristendommen i de følgende Ti
der bredte sig ud over Landet, toges maaske — efter en 
grundig Renselse — enkelte af disse hedenske Gudehove i 
Brug af Kristendommens Tilhængere, men i Almindelig
hed blev der vel nok hygget nye Templer, Kirker, til Guds 
Ære.

Disse Kirker var, som deres hedenske Forgængere, 
hygget udelukkende af Tra\ der hentedes fra de vidtstrak
te Skove. Vinduernes Aahninger var tættet med Blærer 
eller tyndt Skind. Hvorledes disse Kirker var ‘bygget, og 
hvorledes de saa ud, ved vi meget lidt om, men de har 
sikkert haft meget tilfælles med de noget yngre norske 
Stavkirker. Rimeligvis har de været rigt udstyret med 
Snitværk i Lighed med de hedenske Gudehove og Høv- 
dingsgaarde.

Det menes, at den nuværende Sognedeling i mange 
Egne skal være en Levning fra Hedenskabets Tid. »Sogne« 
kaldte man de Steder, som Folket »søgte« enten for Tin
gets eller for Gudehusets Skyld, og mange af vore gamle 
Sognenavne bærer Vidnesbyrd om denne Delings høje 
?Elde.

Omkring Aaret 1000 banede en ny Byggcmaade og 
Byggestil sig Vej gennem de vestevropæiske Lande op til 
Norden, hvortil den først omkring Midten af det 12te Aarh.
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naacde. Bygningsmaaden og det nye Bygningsemne, Kam
pen, vandt ret hurtig Fremgang her i Landet. Den ny Stil, 
den romanske eller Rundbuestilen, var hentet fra de græ
ske og romerske Haller. I Hvælvinger og Buer over Vin
duer og Døre og i Udsmykningen gjorde den romerske 
Bue, Cirkelbuen, sig gældende overalt.

Det var vel kun de ældste og største Landsbyer, der 
var betydelige nok til ved Kristendommens Indførelse at 
kunne faa deres egne Kirker. Da Kirken i disse Tider ud
øvede en dragende Magt paa Befolkningens Sind, søgte 
Bønderne stadig at bygge i dens Nærhed. Derved kom 
disse Adelbyer jævnlig til at danne betydelige Ejerlag 
med store vidtstrakte Jord tilliggender. M,en efterhaanden 
som Agerbruget tog mere fast Form, og ny Arealer rydde
des og toges ind, flyttede en Del af de store Adelbyers 
Indbyggere ud paa de ryddede Torper og .bosatte sig, og 
lier dannedes da nye Landsbyer.

Omtrent samtidig med at de gamle Trækirker for
svandt i Adelbyerne, for at erstattes af de nuværende Gra
nitkirker, fik disse Udflytterlandsbyer vel ogsaa deres egne 
af Kvadersten opførte Kirker, der vel i Almindeligbed blev 
bygget noget mindre.

Naar vi undtager Bornholm, er vort Land fattigt paa 
faststaaende, lettilgængelige Stenarter, derimod findes, el
ler maaske snarere fandtes tidligere, en uhyre Mængde af 
løse Granitblokke, der i Istiden er ført herned fra Skandi
naviens og Islands Urfjeld. Det var derfor ganske natur
ligt, at Kampestenen blev det egentlige Bygningsemne for 
langt det overvejende Flertal af vore Landsby kirker. Kam
pen var et fortrinligt Materiale, der udmærkede sig ved 
sin Styrke og sit Farvespil. Det maa have krævet uhyre 
meget Arbejde at overvinde de tekniske Vanskeligheder, 
saa at Kampen kunde fyldestgøre de fleste af de Fordrin
ger, den ny Stil stillede til den. At det er lykkedes forbav
sende godt, har vi talrige Vidnesbyrd om blandt Kirkerne 
i det nordlige Jylland.

Angaaende Tiden for Opførelsen af de jydske Kirker 
af firh\igget Kamp, Granitkvadre, er der maaske delte ‘Me
ninger, men vi tager vist næppe ret meget fejl, naar vi 
siger, at deres Opførelse ikke kan have taget sin Begyn
delse ret meget tidligere end Midten af det 12te Aarhun-
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(Iredc. Da Viborg Domkirke, der paabegyndtes under Bi
skop Eskild omkring Aaret 1130, var ombygget og belt 
igennem opført med Granitkvadre til Bygningsmateriale, 
blev det ret almindeligt, at de gamle Tnekirker forsvandt, 
og at der til Kirkerne ud over det nordlige Jylland, haade 
ved Ombygning og Nyopførsel, blev anvendt Granit.

I Almindelighed udsøgte man sig gerne den højst 
liggende Plads i eller ved Byen til dens Opførsel. ’ Mon 
Hensigten hermed ikke var, at den skulde drage Menne
skets Øje, Tanke og Sind til sig. Koret opførtes først og 
helt for sig. Det vendte altid mod Øst for at angive den 
Betning, hvorfra Julestjernen straalede. Senere opførte 
man Skibet. Dets grundfaste Beliggenhed og dets Soliditet 
i Opførelsen skulde vel fortælle, at den Aand, der traadte 
Menneskene i Møde ud fra Kirken, var det eneste faste, 
hvorpaa de kunde bygge deres Liv. De høje Bum skulde 
vel tjene til at løfte Menneskesindet og vise det Vejen 
opad.

En gammel Fortælling gaar ud paa, at naar man ikke 
kunde enes ont Pladsen for Kirkens Opførelse, bandt man 
to Stude sammen og lod dem gaa løse. Den Plads, de da 
valgte til Natteleje, blev antaget til Kirkens Opførelse.

Senere Tiders Mennesker forstaar vist meppe tilfuhh*, 
hvilken uhyre Kraftudfoldelse, det har va»ret for Datidens 
Mennesker, med deres primitive Redskaber, at rejse de 31 
Kirker af fir hugget Kamlp, der opførtes lier paa Øen i den 
forholdsvis korte Tid, den romanske Periode varede; <»n 
Periode, der vel ikke en Gang strakte sig over hundrede 
A ar.

Det fortælles, at da Bjørnson første Gang saa Øens 
mange Kirker, skal han have udtalt: »Dette Folk maa 
enten være meget gudsfrygtigt eller ogsaa meget dovent«. 
Vi ,tør vel nok antage, at det første maa have været Til
fældet med de Mennesker, der rejste disse 31 Granitkirker 
paa saa lille et Om ruade, som vor kønne, lille, frugtbare 0 
danner. Havde det ikke været til Guds 7Ere, havde disse 
Mennesker næppe kunnet finde sig i at udføre dette slid
somme Arbejde. Hvilket umaadèligt Fond af ægte jvdsk 
Taahnod og sejg Viljestyrke har det ikke knevet at til
danne alle de mange Kvadre, der medgik til en ja»vn stor 
Landsbykirke. Alene til Apsis,. Korrundingen, medgik der
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cirka 200 Kvadre, der var krumhugget efter den givne Ra
dius. Da tillige en Del af Øens Kirker blev udstyret med 
Billedarbejder og Dekorationer, forøgede dette i bøj Grad 
det forud saa vanskelige Arbejde. Til Menneskenes egne 
Boliger vedblev de i flere hundrede Aar at benytte det 
gamle Materiale, Træet.

II vor omhyggeligt mange af vore*Bru(bsten sk irker end 
er opførte, og hvor pyntelige Enkeltheder de end kan inde
holde, saa staa de dog, i Almindelighed tagne, langt til
bage for de Bygninger, der opførtes i saadanne Egne af 
Landet, hvor større Kampestcnsblokkc fandtes i saa rige
lig Mængde, at regelmæssige firhugne Kvadre lod sig 
tildanne af dem. Anvendelsen af Marksten til Opførelsen 
af Kirkerne her paa Øen gjorde, at de ikke fik det 
ensformige Præg, som fremkommer, hvor der er an
vendt Sten fra et Stenbrud. Murenes graa Farve rum
mer tvertimod mange Nuancer, ligesom Kvaderstenen og- 
saa er forskellig i Form og Størrelse, og dette kaster en 
egen Ynde over det barske Murvîerk, hvis tunge, alvorlige 
Udseende passer saa godt til Omgivelserne, de mange bare 
Bakker og den susende Blæst.

Der findes endnu enkelte af disse oprindelige, rund
buede Vinduessten; af disse ser vi, at det fra første Fau-d 
af har været smaat med Dagslyset i disse Kirker, men da 
de tillige brugtes som Tilflugtssteder under Krig og Ufred, 
var det vel heller ikke raadeligt med alt for store Huller 
i Murene. For at bøde paa disse smaa Vinduers ringe Lys- 
mængde anbragte man dem altid meget højt oppe paa 
Murene, og man gav dem et fra senere Tider meget afvi
gende Tværsnit. De mmanske Vinduer har altid skraa 
Karmsider, saaledes at selve Lysaabningen komimer til at 
virke som en lyssamlende og lysspredende Tragt, hvor 
Glasfladen i Reglen ligger noget nærmere ved Murens 
Yderside end ved dens Inderside. Disse Forhold gjorde, at 
man i Middelalderen, hvor Menighedens Deltagelse i Guds
tjenesten jo helt var af passiv Natur, godt kunde nøjes 
med disse smaa Vinduer; man forsynede dem endog med 
Glasmalerier, saa det var kun et dæmpet Lys, der trængte 
igennem dem.

Noget anderledes stiller Forholdet sig i vore Dage, da 
Menighedens Deltagelse i Gudstjenesten ikke alene er be-
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græncet til at høre. Erfaringen, der er vundet ved flere 
Kirkers Restaurering, har vist, at man kun til Nød kan 
nøjes med de smaa oprindelige Vinduers Lysmængde.

Disse oprindelige, rundbuede Vinduers øvre og nedre 
A fslutning hlcv tildannet af en enkelt Stenblok, hvoraf den 
øverste undertiden er smykket med indhugne Linjer. Hen- 
imod Slutningen af den romanske Periodes Varighetl gav 
man dem jævnlig et mere slankt Tilsnit, idet Højden blev 
større og Tværmaalct mindre.

Senere Stilarters Fordringer til det lyse og lüftige 
bevirkede i mange Tilfælde, at der blev brudt Huller i de 
gamle Mure, saa det forslog noget, og der spredtes mange 
flere hund red aarige, møjsommeligt tildannede Sten for alle 
Vinde. De ny Vinduer fik kun sjældent Indfatninger af 
Granit; i Almindelighed brugtes Mursten, det var nemme
re. For at disse ikke skulde være synlige, pudsedes de 
over, og man lod Kalkkostcn dække det hele. Endnu taler 
mange af disse garnie, graa Kirker, ud fra deres Vinduer, 
et tydeligt Sprog om tidligere Tiders ringe Pietet og mang
lende Forstaaelse af disse herlige Mindesnnvrkers oprin
delige Stil og Skønhed.

I Reglen fandtes der oprindelig to Indgangsdøre lige 
overfor hinanden, hvoraf den søndre, Indgangen for Mæn
dene, ikke sjældent var udstyret betydeligt rigere end den 
nordre, Indgangen for Kvinderne, der sædvanligt var lidt 
mindre. Maaske var den søndre Portals rigere Udsmyk
ning en Levning fra Hedenskabets Tid, idet man maaske 
derved mente at liædrc Solguden. Endnu findes jo Kirke
stolene for Kvinderne i Nordsiden og for Mændene i Syd
siden af Kirken.

Disse Indgangsportaler fremtraadte vel under forskel
lige Former. For Morsøkirkernes Vedkommende var det 
almindeligt, at man gav dem.' et simpelt, retvinklet Karm
snit, der foroven afsluttedes med en vandret liggende, af
lang, firkantet Dæksten. Enkelte Undtagelser findes dog, 
idet der ogsaa her paa Øen findes Portaler med fritstaa- 
ende Søjler eller snoede Rundstave. Umuligt er det vel 
ikke, at flere af Kirkerne heç paa Mors tidligere har haft 
lignende udstyrede Portaler, idet man endnu kan finde 
Sten, der kunde tyde paa sligt.

Korbuen, Triumfbuen, er, naar undtages Jordsby, den



25

romanske over hele Øen. Ï Almindelighed er Triumfbuen 
opført af lys Granit. Hvor der findes Apsis, Korrunding, er 
for det meste Korhuen, Buen mellem Apsis og Kor, opført 
af mørk Granit, medens Triumfbuen, Buen mellem Kor og 
Skib, da er opført af lys Granit For Triumfbuens Vedkom
mende kan der, ligesom for Vinduernes, paavises en lille 
Forskellighed i Opførelsen, idet der henimod Slutningen 
af den romanske Periodes Varighed gaves disse en lidt 
videre og noget højere Form for at skaffe friere Udsigt til 
Alteret, Buen blev overgribende. Et Par af Øens Kirker har 
maaske Triumfbuer, der udviser en ubetydelig Tilspids
ning, ligesom enkelte Buer ogsaa viser sig lidt indadkruni- 
niet forneden.

Korhuens, Triumfbuens Kragbaand, eller Gesimssten 
har jævnlig forskellige Profiler. Om Grunden hertil for- 
hulles, at Stenhuggerne gjorde Forskellen for at vise deres 
Færdighed.-En anden Forklaring gaar ud paa, at Forskel- 
lem skulde være et. Sindbillede, der skulde vise Forskellen 
i Kvindens og Mandens Sind, idet de paa Kvindesiden en
kelte Steder antager blødt afrundede Former, medens de 
paa Mandssiden ofte har lidt stejlere og skarpere Kanter.

Alterbordet opbyggedes i Regelen af bugne Kvadre 
paa en Sokkel med Skraakant og havde foroven en stor 
Dækplade, i hvis Midte fandtes en Fordybning for Reli
kviegemmet — en Blyæske med Laag, hvori Helgenhen 
eller lignende var nedlagte. Af disse oprindelige Granit- 
alterborde, der jfevnlig er eller har været indpanelede, 
findes der mange bevarede her paa Mors.

Af Granitdøbefonte i romansk Stil, hvoraf en Del er 
prydede med Figurer og Løvværk, er der ogsaa mange i 
Kirkerne her. 1 tidligere Tid stod Fontene helt nede i 
Kirken, saa Menigheden ikke kunde se Daaben foregaa.

I Koret, meget lavt nede paa Va»ggen, findes der paa 
en Række Kirker en lille Aabning, der for det meste har 
Form som et lille Vindue, men ogsaa kan være cirkelrund. 
I enkelte Tilfælde findes der endog to, en paa hver Side af 
Koret; de kan ogsaa findes højere oppe paa Korvæggen. 
Trods alt, hvad er talt og skrevet om dem, lader det sig 
næppe fastslaa, hvortil disse Smaavinduer har tjent. Man
ge Steder sættes de af Traditionen i Forbindelse med Mid
delalderens ulykkelige Stedbørn, de Spedalske, der gen-
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nem dem skulde have faaet den hellige Hostie. (Dragstrup 
Kirke: »de Spedalskes Lydhul«).

Trods de Befalinger, som flere af vore Konger gav 
lil i Krigstid at nedtage og sende vore Kirkeklokker til 
København, for at de kunde omstøbes til Krigsbrug, findes 
der dog her paa Mors endnu bevaret storlig mange Kirke
klokker fra den senere Middelalder. Om dette skyldes 
Øens noget afsides Beliggenhed, omgivet af Limfjordens 
Vande, eller det muligvis mfta tilskrives Befolkningens 
Dygtighed gennem de henrundne Tider til at v terge for 
dem, er jo ikke let at sige.

I Middelalderen var det ret almindeligt, at Standsper
soner jordedes i Kirkerne. Paa Landet var det vel for det 
meste Gejstligheden og Adelen, der havde første Bet og 
første Plads. De jordedes som Begel i murede Grave i Kor 
og Sakristi, dog ogsaa i Skibet, naar først mevnte Steder i 
Forvejen var optagne. Flere af vore større Landsby kirker 
har eller har tidligere haft saadanne Begra velsessteder 
indenfor deres M'ure. Dde i Livet stod den dødes Plads 
tom, men herinde i Guds Hus var man ham atter mer, og 
Gudstjenesten fik under slige Forhold en egen dyb Betyd
ning. Fredende og ska»rmende klang Salmesangen lien 
over de forudgangnes Hvilested, og der kunde vel være 
noget skønt og trøstende i den Tanke, at det, som Døden 
adskilte, samlede Kirken atter.

Kirkegaardene frededes ikke i ældre Tider som i vore 
Dage, og mange Steder havde Kreaturer og Svin uhindret 
Adgang til disse Steder, saa det var vel ikke saa underligt, 
om de, der kunde, søgte at hvile inden for Kirkens Mure.

II. T id s ru m m e t fo r  O m - og T i l 
b yg n in g e r.

Ingen af vore Kirker staar urørte indtil vor Tid, men 
de (»r alle ved Om- eller Tilbygning undergaaet store For
andringer, idet (1er i den senere Middelalder tilføjedes dem 
Taarnc, Vaabenhuse, Sakristier og Kapeller.

Naar vi tænker os, at alle Øens Kirker fra første Færd 
af har staaet kullede, uden Taarn, saa forstaar vi, hvilken 
Forandring der er foregaaet med disse Bygninger, da de
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liøje, anseelige Taarnbygninger tilføjedes dem. Disse Taarn- 
bygningers Højde bar for de flestes Vedkommende vieret 
meget større, end den de nu bar, og da de som Regel over- 
kalkedes, saa de kom til at skinne langt ud over Landet 
til alle Sider, maatte disse Kirker uvilkaarligt drage Øjet 
til sig, fremfor den lille graa, ganske enkle Kirke, hvorover 
der dog kan vivre en egen streng monumental Holdning 
og Værdighed. Disse Taarnbygningers øvre Afslutninger 
er vidt forskellige, idet nogle afsluttes med et pyramide’ 
formet Spir, medens andre bar Sadeltag, hvis Gavle paa 
nogle vender mod Syd og Nord, medens de paa andre ven
der mod Øst og Vest. I Reglen blev Taarnet bygget fra Nyt 
lige fra Grunden, men i enkelte Tilfælde bar man ganske 
eller delvis bibeholdt Skibets oprindelige» vestlige Gavl, 
paa hvilken da Taarnets østre Mur opførtes.' Taarnets un
derste Del dækkedes med en Krydshvivlving og sattes i 
Forbindelse med Skibet ved en stor Bueaabning. Da den 
gotiske» Stil paa den Tid helt havde afløst den romanske, 
blev denne Bue for det meste en Spidsbue. Kirkeklokkerne 
blev saa Hyttede fra Gavlene eller Klangbusene og op- 
hivngtc i Taarnene for at deres manende og kaldende Røst 
bedre kunde høres ud over Sognene. Denne Ordning blev 
vel skæbnesvangert for mangen Kirke, idet den idelige 
Ringning med Tiden bidrog til mange Taarnes Fald. Flere 
af Øens kullede Kirker bar tidligere haft Taarnc.

Vaabenbuse opførtes ved alle Kirker foran den ene af 
de to Indgangsdøre, medens den anden tilmuredes. Kun 
ganske enkelte Kirker fik Sakristier.

Da man, samtidig mied at man i det Ydre søgte at 
give Kirkerne et anseeligt og vierdigt Udseende, ogsaa i 
det Indre søgte at smykke og forskønne dem, saa det kun
de staa Maal med det Ydre, blev de Tider, da disse mange 
'tilbygninger fandt Sted, meget betydningsfulde for vore 
gamle Kirkebygninger.

De bar ogsaa kendt andre Tider, Tider hvor Landet 
bar viv ret haardt medtaget af Krige og indre Splittelser, 
og hvori Befolkningen bar døjet baade Nød og Elendighed, 
bar vieret baade arm og ussel, og da Kirkerne nøje har 
været knyttet til Landets Skivbne, kan vi tænke os, at de 
i saadanne tunge Tider ikke bar set saa pyntelige og vel
holdte ud som i de gode og lyse Dage. Under Krigene,
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maaske ikke mindst i Krigene i Midten af det 17. Aarh., 
maa Kirkerne have lidt betydeligt. Det varede jo over hun
drede Aar, inden Sporene efter Svenskekrigene saa nogen
lunde forsvandt. Havde vore Kirker ikke staact saa godt 
i Fod, og havde de ikke haft det kolossale Byggesæt, hav
de de vel alt forlamgst maattet bukke under for de mange 
Aarhundreders gnavende Tand.

1 sin Beskrivelse af Øen Mors 1811 omtaler Provst 
Schade ogsaa Øens Kirker, og da denne Omtale i denne 
Forbindelse mjaaske kunde have Interesse, anfører jeg 
den her:

»Mors har 31 Landsby kirker, som alle ere grundmu
rede og paa Udsiderne beklædte med hugne Sten. Kun 15 
ere forsynede med Taarne; alle de øvrige ere kuldede; 
men Spor findes til, at de ogsaa en Gang have havt Taar
ne. I Mangel deraf, er Klokken hængt i et Stillads, kaldet 
Kluuns (c: Klanghus) eller og, som dog er sjældent, i 
Kirkens Gavlmur. Karby Kirke er den eneste, som har to 
Klokker, de øvrige kun een.

De fleste af Kirkerne ere endnu tækkede med Bly, 
Resten med Tegl; — Patronen spekulerer ikke paa at faa 
Kirkernes Bly forvandlet til Ler; det lover kun øjeblikke
lige Fordele.

Ilvad det Indvendige angaar, da have Kirkerne Fjæle
loft isteden for Hvælvinger; og uden at nævne de Kirker, 
som dog vidne noget om Ejerens Omhu for at pryde og 
forbedre, skal kun ytres det Ønske: at Virksomheden til 
Kirkernes Forbedring ikke maatte indskrænke sig til den 
simpleste Vedligeholdelse af M,ur, Tømmer, Tag og Vin
duer; men og at det Mørke, Skumle og Smudsige, hvor 
saadant vansire disse Gudsdyrkelsessteder, efterhaanden 
maatte forsvinde; den hare Jord under Stolene belægges 
med Fjadegulv; de fæle smaa solbrændte Vinduer afveks
le med ny af passende Størrelse; (Tødsø Kirke er af dens 
Ejer forsynet med Vinduer, som kunne anses for passende 
i en Egn, der er saa udsat for heftige Stormvinde.). Træk
vinduer anbringes til at udlede Fugtighed og Dunster; og 
efter behørige Forbedringer, en lys Oliefarve komme til at 
pryde Stole og Loft, som Fugtighed og Ælde har mørknet 
(for ikke at sige sværtet), til ikke lidet Anstød for Øjet!

Kirkerne ere, efter Menighedernes Størrelse og Lyst
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til Kirkegang, endnu rummelige nok; men Gangen i nogle 
temmelig smal. Kirkegaardene ere vel indhegnede med 
Stendiger, men de Dødes Grave ere derfor ikke fredede. —«

A'ngaaende Kvadrene i vore. Kirker, menes der, at 
man i denne Byggemaades første Tid, jævnlig brugte me
get store, grovt tilhugne Kvadre. Senere, cfterhaanden som 
Hammer og Mejsel fortrængte Brugen af de gamle Bed- 
skaber, blev Kvadrene mindre og mere smukt tildannede. 
Mod denne Byggemaades Slutning, da Teglen begyndte at 
fortrænge Kampen, søgte man at slippe nemmere fra 
Kvadrenes Tilhugning, for saa tilsidst at bruge raa og klø
vet Kamp.

Dersom man vil spørge, hvornaar mon Kirkerne her 
paa Mors er bygget? saa er det jo ikke let at give for alle 
et fyldestgørende Svar paa dette Spørgsmaal, men naar, 
som før nævnt, Vinduerne, Triumfbuerne og Kvadrene 
spørges, vil Svaret vel blive, at de fleste af Øens Kirker maa 
va;re bygget fra omkring Aaret 1200 til henimod den ro
manske Periodes Slutning, der vistnok laa mer op mod 
Aaret 1300. Dog menes der, at Kirken i Vejerslev skal være 
bygget i Begyndelsen af den romanske Periode; nltsaa 
omkring Midten af det. 12te Aarhundrede.

Da Kirkerne blev bygget, blev deres Plads, som foran 
nævnt, sædvanlig midt i Byen; moderlig samlende en hel 
Landsbys Huse omkring sig, men ved Udskiftningen om
kring forrige Aarhundredskiftc forandredes disse tiere 
hundredaarige Forhold betydeligt, idet Gaardene ofte ved 
Udskiftningen flyttedes ud paa Markerne. Hvor man saa 
tillige, Tid efter anden, flyttede de mange smaa jord løse 
Huse bort derfra, der jawnlig fandtes i Udkanten af de 
gamle Landsbyer, kom Kirken til at ligge ensom, højt paa 
sin Banke, fjernt fra den travle Verdens Larm. Denne 
Ensomhed gjorde, at der over Kirke og Kirkegaard kom 
til at hvile en egen stille Fred, som man straks mærker, 
naar man træder indenfor. Fuglenes Sang og Vindens sag
te Sus i Træernes Kroner, Stedets Hellighed og Mindernes 
stille Hvisken stemmer Sindet til Højhed og Andagt.

Om end disse gamle Mindesmærker gennem de man
ge henrundne Aarhundreder til Tider har haft mindre for- 
staaende og pictetsfulde Ejere eller Patroner, saa staa de 
dog i vore Dage ret velbevarede, selv om der ogsaa hist og
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her findes Kirker, hvor borttagne Kvadre er erstattede 
med Mursten, og det kan kun glæde os, der holder af disse 
gamle Granitkirker, at der nu fra de ledendes Side bliver 
taget med sikker og forstaaende Haand under Forandrin
ger og Restavreringer.

I de senere Tider er der foretaget en Forandring ved 
en Del af vore Landsby kirker, idet flere af de i Middel
alderen opførte Vaabenhuse er nedrevne og den sidste af 
de to oprindelige Indgangsdøre tilmuret. Der er saa 
brudt ny og smukke Indgange i Taarnene og disses over- 
hvadvede Taarnrum benyttes da til Forhal. Det er umeg- 
telig et smukt Syn, naar man fra en saad an Forhal ser 
gennem Kirkens hele Længde op til Alteret, særlig hvor 
de gamle, lukkede Stole, der ofte kan være saa hyggelige, 
endnu findes. De nymodens aahne Stole passer ikke helt 
ind i disse gamle Kirkerum og giver dem et vist koldt og 
fremmed Præg.

III. K irk e rn e s  S ty re lse .
I Middelalderen laa Tilsynet med Kirkerne i Prov

sternes Haand, dog havde hver Kirke' sine egne Værger, 
hvis Navne ofte er nævnt i Klokkeindskrifter. Disse Van
ger skulde vel varetage Kirkens Interesser, men da der paa 
den Tid ikke fandtes faste, bestemte Lovregler, der var 
fadles for hele Landet, og da Patronerne i al Almindelig
hed helst vilde slippe med de mindst mulige Udgifter og 
Besværligheder, blev KiPkons Vedligeholdelse vidt for
skellig i Landets forskellige Egne.

Først under Kong Kristian IV fik man i Aarct 1621 
en fastere og for hele Landet gældende Lovregel, idet der 
da udkom en Forordning om Kirkernes Indkomster og 
Bygninger, hvori blandt andet stod: at frem for alt skal 
Kirkernes Mur, Tag, Døre, Vinduer, Lofte og Hvælvinger 
holdes vedlige, og førend saad an t sket er, ingen anden 
Bekostning paa Kirkens Vegne anvendes.

I Aaret 1634 indførtes aar lige Visitatser, og dette skete 
fornemmelig paa Grund af: den store Grovhed, som findes 
iblandt Ungdommen paa Landsbyerne, udi deres Salig- 
hedsbørnelærdom. Samtidig paalægges det dog Provsterne
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at gøre Patronerne opmærksom paa Kirkernes Brøstfæl- 
dighed.

Den saakaldte »store Reces« af 1G43, vistnok et Ud
drag af tidligere Tiders spredte Lovgivning, indeholdt tal
rige Bestemmelser om Kirkens Bygning og indførte des
uden et fast, aarligt Syn. Denne sidste Ordning med det 
aarlige Syn fik en stor og vidtrækkende Betydning, idet 
Ordningen uforandret optoges i Kong Kristian Vs danske 
Lov. Det paabødes her, at naar Provsten aarligt visiterede 
Kirken, skulde han forfare, hvad Brøst og Mangel der var 
paa dens Bygning, og lade optage et Syn derover af Præ
sten og fire vederheftige Sognenuvnd.

Provsterne var vel ikke men* bygningskyndige end 
Folk er flest, og det samme kunde vel sige« om de af Sog- 
nemændene valgte Synsnuend, og hertil kom at de ofte: 
skjulte om hygge ligen de Brøstfaddighedcr, som fandtes 
ved Kirkerne, enten for at være Patronen (Tindeejeren) 
til Vilje, eller hvor Menigheden ejede Kirken, da at spare 
denne for Udgifter.

Disse Bestemmelser gjaldt indtil Begyndelsen af for
rige Aarhundrede. Tilstanden maa da va*rc hieven for 
slem, thi der klages over at: luvidende Taarne, aahne og 
halvt afbla*ste Tage, revnede Hvadvingcr og Lofte og op
revne Gulve vidner om Ejernes altfor skammelige Ger
righed.

At det ikke stod godt til alle Steder har vi tilstnvkke- 
lige Vidnesbyrd om i en Indberetning fra 1799, hvori næv
nes: at det er en sjælden Undtagelse, at en Kirke har et 
efter sin Bestemmelse fuldstændig anstamdigt Udseende. 
En anden indberetter: at Kirkerne forfaldt til IIø- og Ilak- 
kelsemagasiner.

De af Sogncmændcne valgte Synsmamd blev 19. No
vember 1802 afløst af: tvende uvildige Mænd, en Murer
mester og en Tømrermester, og samtidig hermed paabø
des det: at Synene skulde indføres i en Embedsbog, en 
Ordning, der kom til at gælde indtil den allernyeste Tid, 
da de i Aaret 1922 vedtagne Kirkelove bragte en delvis ny 
Ordning.

Kirkernes føromtalte slette Tilstand skyldtes i første 
Række de usle økonomiske Kaar, der var blevcn dem til 
Del, efter at Reformationen havde gjort Ende paa de rige
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Indtægter, Kirkerne før havde gennem Sjælemesser og 
andet, samtidig med at Staten inddrog deres Jordegods. 
Tilbage blev da kun den Trediedel af Tienden, der fra 
gammel Tid var tillagt dem.

At Kirkerne efterhaanden gled over i Privateje, blev 
af skæbnesvanger Betydning. Kronen, der havde Patro
natsretten til langt det overvejende Flertal af vore Kirker, 
dels bortsolgte, dels bortskænkede denne Ret og den der
med følgende Tiende. De første Encvoldskonger søgte dog 
at bolde igen. Et Forslag om Likvidering af en Kreditors 
Fordringer gennem Overdragelse af Patronatsretten fik af 
Kong Kristian V følgende Paategning: »Lad mig Kirkerne 
u plukkede«. Men ved de store Krongodssalg i det 18. Aar- 
hundrede blev der Fart i Tingene, og Kirkerne gik i stor 
Stil over til at blive en løs Handelsvare. At Skøderne paa
bød Patronerne: »at bolde dem ved Magt og Lige«, tog 
man sig grumme let.

Det var vel som Regel til Herremændene, Kronen af
hændede Kirkerne, men mange af disse forstod ikke rig
tig den Opgave, de havde som Kirkeejere, og mange af 
vore Kirker bærer endnu Vidnesbyrd om den Ligegyldig
hed, hvormed Patronerne i den følgende Tid behandlede 
dem. Ikke alene borttoges mange af de oprindelige Vin
du essten, men en Mængde af de smukke, møjsommeligt 
tildannede Kvadre førtes bort til Herregaarde og Prjvste- 
gaarde og mange andre Steder, hvor de brugtes til Trap
per og lignende. De erstattedes i Kirkemurene af alminde
lige Mursten. Der kan endnu paavises en Mængde af disse 
borttagne Kvadre rundt omkring, og de bør igen bringes 
tilbage til Kirkerne.

Dog findes der ogsaa Kirker, der bærer Vidnesbyrd 
om, at de Mennesker, der gennem de mange benrundne 
Aarb und reder bar haft Ansvar for dem, bar været i Be
siddelse» af Kærlighed til disse gamle Bygninger og bar 
haft Forstaaelse af deres oprindelige Stil og Skønhed.

Den almene Interesse for Kirkerne var vel ikke stor 
paa de Tider, og Lovgivningen tog vel udelukkende Sigte 
paa de praktiske Forhold. Baade Lovgivernes og Befolk
ningens Syn paa Kirkerne var vel i al Almindelighed, at 
de kun var Bygninger til Brug ved Gudstjenesten og ikke 
tillige historiske Fortidsminder. De havde ikke Øjet
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aabent for, at disse herlige, gamle Mindesmærker er det 
eneste, vi endnu har tilbage af Middelalderens Arkitektur, 
og Billedkunst. Kongernes og Riddernes Borge er paa en* 
kelte Ruiner nær forlængst sunkne i Grus, og kun grønne 
Voldbanker betegner Stedet, hvor mange af disse stolte 
Mindesmærker tidligere har knejset. Mfcdens den verdslige 
Magts Bygninger næsten sporløst er forsvundne, staar vo
re gamle Kirkebygninger som de eneste Vidnesbyrd om 
disse Tiders storstilede Byggelyst og Byggepragt.

Den første Talsmand paa dette Omraade var Kunst
historikeren Høyen. Ved Rejser, han omkring 1830 foretog 
over hele Landet, lagdes Grunden til den danske Byg
ningskunsts Historie. Gennem hele sit Liv bevarede han 
en brændende Kærlighed til vore gamle Kirkebygninger. 
Ved Skrifter og ved Foredrag paa Kirkehistorisk Selskabs 
Møder rundt om i Landet, viste han, hvilken Skat vi be
sidder i dem.

Det var derfor ikke saa underligt, at denne Mands 
Opfattelse af vore gamle Kirkebygningers Værd som hi
storiske Fortidsminder kom til at præge Kirkesynsloven af 
1861. Denne Lov fik megen Betydning for Kirkernes byg
ningsmæssige Bevaring og Vedligeholdelse, men kom vist 
ikke i kunstnerisk og historisk Henseende til at virke helt 
tilfredsstillende. En Bestemmelse i denne Lov lød paa: 
at Kirkebygningerne saavidt gørligt skal vedligeholdes i 
Overenssstemmelse med »deres oprindelige Stil«.

Den Tilbageførelse, der i de følgende Tider praktise
redes, var vel ikke altid til Kirkernes Bedste. Meget værdi
fuldt Gammelt har sikkert maattet vige Pladsen for min
dre værdifuldt. Men man maa huske paa, at ovennævnte 
Bestemmelse om Tilbageførelsen nøje gengav de Tanker, 
der laa til Grund for Tidens Restavreringsprincipper. Til
bageførelsen var den Gang god Latin, medens man nu om 
Stunder ogsaa har Blikket aabent for, at ogsaa det senere 
tilkomne har sin Betydning.

Træder man ind i disse gamle Kirkerum, gribes man 
uvilkaarligt af den Aand, alle de mange henfarne Slæg
ters Oplevelser her inde har efterladt, og vi tænker paa de 
af vore Slægter og andre, som her gennem seks—syv Hun
drede Aar har siddet og lyttet til Gudskraften i Ordet. Vel 
har Forkynderne været vidt forskellige, men Ordets Tjc-

3
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neste har vel siden Reformationen været den samme for 
dem alle, og de har vel mér eller mindre været præget af 
deres egen Tid.

Hvor fryder disse gamle Granitkirker vort Øje, hvor 
smukt passer de ikke ind i Landskabet. De og Kæmpehøj
ene sammjen giver Øen et Præg af hjemlig Hygge og af 
Fortidens Storhed baade i Aandens og Haandens Verden. 
Ved Kirken mødes Gamle og Unge til Livets højtidelige 
Stunder, til Fest og til Andagt, i Sorg og i Glæde. Her ud 
fra lyder Røster, som kalder paa Gammel og paa Ung, 
mest dog paa Sjælen træt og tung. Kirkeklokken har dag
lig gennem Aarhundreder ladet sin malmfulde Røst høre 
ud over den lille By, mens Slægter fødtes og Slægter døde, 
og saaledes vil den forhaabentlig blive ved at lyde over 
de kommende Slægter i kommende Dage.

Mér end noget andet synligt danner vore Kirkebyg
ninger en sammenhængende Traad gennem vort Folks 
Historie, og de fortæller om onde og tunge, saavel som om 
gode og lyse Dage i dets Liv. Maatte vi og vore Efterkom
mere rigtig forstaa, hvilken herlig og kostbar Skat vi i 
vore gamle Kirkebygninger har modtaget i Arv af vore 
Fædre, da gaa disse gamle Mindesmærker en tryg og god 
Fremtid i Møde.

Som Kilde er benyttet Professor Løfflers: Danmarks 
middelalderlige Kirkebygninger og P. Købke: De danske 
Kirkebygninger samt M. Macheprangs udmærkede og let- 
forstaaelig Bog: Vore Landsbykirker og Fr. Saabyes Artik
kel om Karby Kirke i Morsø Folkeblads Julenummer 1911.



R a kke b y  K irke .
Saa vidt det kan skønnes, er denne lille Kirke 

bygget mod Slutningen af den romanske Periodes 
Varighed, der vel almindeligt regnes til Tiden mellem 
Aarene 1140 og 1250. Den bestaar af Kor og Skib

Oprindelig  rundbuet V indue I Rakkeby K irkes  
Østm ur.

af tilhugne Granitsten paa en Sokkel, der har Skraa- 
kant. Vaabenhuset mod Nord, der er af Mursten, er 
i Aaret 1859 tilbygget Kirken.

I Korets nordlige og østlige Mur findes endnu 
bevaret et Par smaa, ret slanke, oprindelig -rundbuede-
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Vinduer, der begge tidligere har været tilmurede, men 
i Aaret 1904 indsattes i den gamle Granitindfatning i 
Korets Nordmur et Smedejernsvindue med blyind
fattede Ruder. Kirken har ialt 6 Vinduer, der er ligelig 
fordelt, idet der er tre paa hver Side af Kirken, to i 
Skibet og et i Koret, der alle er Smedejernsvinduer 
med blyindfattede Ruder, og som alle har en smuk 
Indfatning af Granit. Til Vestmuren støtter sig en 
Klokkestol, hvori hænger en smuk Klokke, der har 
følgende Indskrift foroven: Støbt af D. Reimer i 
Randers 1799. — Forneden staar: Omstøbt i Anker 
Heegaards Etablissement paa Frederiksværk af A. 
Klemmensen 1880. — Ved en i Aaret 1880 den 2. Juni 
afholdt Synsforretning over Kirken staar som Nr. 1 
blandt Udsættelserne: Kirkeklokken omstøbes eller en 
Støbestaals Klokke anskaffes. Efter Overleveringen 
skulde den gamle Klokke, som støbtes af D. Reimer 
i Randers 1799, have haft en meget smuk Klang, men 
da der ved den folkekære Kong Frederik V lI’s Død 
skulde ringes med Landets Kirkeklokker, fortælles det, 
at man da ringede saa ihærdigt med Kirkeklokken 
her, at den slog en Revne. Maaske er Klokkens 
Omstøbning i 1880 en Følge af denne Revne.

Kirkens hele indvendige Længde er 17,20 Meter, 
og Bredden i Skibet er 6 Meter. Korbuen af rødligt 
Granit, eller rettere Triumfbuen, er den romanske, men 
den er meget høj og vid. Dens Kragbaand eller 
Gesimssten har meget forskellige Profiler. Døbefonten 
er ret smuk fra gammel Tid af rødlig Granit. Under 
Alterets Træbeklædning synes at være Rester af et 
gammelt Granitalter. I Korets sydlige og nordlige Mur, 
ca. 40 cm fra Gulvet, findes et af disse smaa Vinduer, 
som af Traditionen sættes i Forbindelse med Fortidens 
ulykkelige Stedbørn, de Spedalske. Det i Sydmuren 
er det største og maaler 36 cm i Højden og 30 i
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Bredden. Opgangen til Prædikestolen er i Skibet. 
Kalken er af Sølv fra den nyere Tid. Et Par Malm
lysestager har et Navneskjold indgraveret paa Foden, 
vistnok Sehesteds. Ovenover Mærket ses Bogstaverne 
A. S. Altertavlen er i Renæssancestil fra først i 1600’erne. 
Den blev restaureret i 1904 i gammel Stil og forsynet

Døbefont i Rakkeby Kirke.

med Alterbillede af Kunstmaler Bayer. Prædikestolen er 
i Aaret 1889 forfærdiget af Snedkermester Andersen af 
Nykøbing, og heri er brugt Hjørnesøjler af den gamle 
Prædikestol, der var i Renæssancestil, svarende til 
Altertavlen. Himmelen over Prædikestolen er fra 1843. 
1 Skibet hænger en ottearmet Malmlysekrone, der er 
skænket af afdøde Kunstforlægger i København, Hans 
Kr. Hovmøller, født 24. September 1839 i Outrup, død
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i København. Lysekronen har følgende 
Indskrift: Til Minde om min kære Fader 
Anders Hovmøller og hans Slægt fra 
Hovmølle. Fra Hans Kr. A. Hovmøller. 
Julen 1907. — En Kakkelovn opsattes 
1886 i den vestlige Ende af Kirken. Denne 
afløstes i 1906 af det nuværende Varme-

Navneskjold paa a PPara -̂ _  v .
Lysestagerne i Î Aaret 1912 overgik Rakkeby Kirke 
Rakkeby Kirke, til Selveje. Herom staar i Kirkens Proto

kol: „I Henhold til Kirkeministeriets Skri
velse af 27. September 1912 mødte Provsten for Morsø 
Herreder*) og de beskikkede Synsmænd, Tømrermester 
P. C. Pedersen og Murermester P. K. Pedersen, den
4. November s. A. ved Rakkeby Kirke for ved en 
ekstraordinær Synsforretning at aflevere Kirken til 
Tilsynets Bestyrelse. De. gamle Tiendeejeres Repræ
sentant, Etatsraad H. Nielsen af Aarhus, havde givet 
Hospitalsforstander Chr. Thomsen af Nykøbing Fuld
magt til at varetage hans Interesser. Endvidere var 
indvarslet og mødt den tidligere Kirkeværge, P. Ja
kobsen, Sognepræst K. Knudsen og Gaardejerne Kr. 
Madsen Mortensen og Jeppe Søndergaard af Rakkeby, 
der af Sogneraadet er valgte og af Stiftsøvrigheden 
godkendte som Medlemmer af Tilsynet.

Ved Forretningen blev Kirken og dens Inventar 
undersøgt, uden at der fandtes særlige Vanskeligheder. 
Inventariet, som det findes opført i Kirkens Protokols 
Inventarieliste, var til Stede i forsvarlig Stand, og T il
synet erkendte at have modtaget saavel dette som 
Kirkens Arkiv. Kirkens Overgang til Selveje regnes 
fra Dato, og Kirken staar herefter som selvejende.“

') Provst Vilh. Hansen.
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Ved Kirkens Overgang til Selveje henlagdes følgende
Kapitaler, under
Post I (aarlig Vedligeholdelse) ..........................  Kr. 8,600
Post II (Arbejde, der skal udføres i nærmeste

Fremtid) ........................................... Kr. 1,785
Post III (urørlig Hovedstol, hvis Renter anven

des til fremtidige Hovedreparationer Kr. 900 
Ialt Kr. 11,285

En Gang for mange Aar siden var Rakkeby Kirke 
dømt til at skulle nedbrydes, idet Reformationen paa 
saa mange Maader bragte store Omvæltninger. Præ
sterne sad mange Steder i usle Kaar, derfor var 
Spørgsmaalet om deres Løn ogsaa blandt de Spørgs- 
maal, som da skulde ordnes. For at blive fri for 
bestandig at overløbes af forarmede Præster gav 
Kongen Bisper og Stiftslensmænd Befaling til at møde 
frem hos ham med en fuldstændig Fortegnelse over 
de Præster, hvis Kald var for ringe til, at de kunde 
have ordentligt Underhold deraf, ligesom der ogsaa 
skulde gives Forslag om, hvorledes der kunde frem
skaffes Forbedring. Frugten heraf blev nogle Konge
breve, som ordnede mange Præsters Lønforhold, lige
som der ogsaa deri gaves Befaling om Nedrivning 
eller Istandsættelse af en Række Kirker, Omannektering 
eller ligefrem Nedlæggelse af en Del Sogne m. m., 
altsammen for at skaffe Præsterne en taalelig Løn. 
For disse Forhold maatte mangen gammel Kirke 
bukke under.

I Kongebrevet om Forbedring i Præsternes Løn 
i Vendelbo Stift, dateret 9. Maj 1555, staar, at Rakkeby 
Kirke skal nedbrydes og Sognefolket henvises til 
Tæbring Kirke. Men da Bønderne her, som andre 
Steder i vort Land, nødigt vilde miste deres Kirke 
opsøger Sognemændene Kongen, da han var paa 
Gæsteri i Nordjylland, og fik udvirket et Konge-
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brev af 6. September 1558, hvorved de fik Tilladelse 
til at beholde deres Kirke mod at lønne en Kapellan, 
som kunde bo i Rakkeby Præstegaard, og til hans 
Underhold blev Kronens Part af Rakkeby Sogns Tiende 
henlagt, hvilken Gave sikkert paa denne Tid var en 
betydelig Del af Kapellanens Underhold.

Saaledes gik det i hundrede Aar, men under de 
store Svenskekrige, som da hærgede Landet, døde den 
daværende Kapellan, og Sognepræsten Hr. Michel 
Nielsen (Hobro) besørgede da en Tid lang Tjenesten 
i Rakkeby, ligesom i sine to andre Sogne, Tæbring 
og Outrup, og i Aaret 1660 indgav saavel nævnte 
Præst som Menigheden i Rakkeby Andragende om, 
at de for Fremtiden maatte være fri for at lønne en 
Kapellan, da Sognet havde lidt meget under Krigen, 
og da det havde vist sig, at Sognepræsten vel var i 
Stand til at betjene alle tre Sogne. Under 18. Decbr. 
1660 udgik der da Kongebrev til Biskoppen i Aalborg 
om, at Sognepræsten Hr. Michel Nielsen i Fremtiden 
maatte betjene Rakkeby uden Kapellan i Forbindelse 
med Tæbring og Outrup Sogne.

1 Bispearkivet beror en Del Dokumenter og Regn
skaber fra ældre Tid vedrørende Rakkeby Kirke, hvoraf 
her følger nogle Uddrag:

1687 Kalk og Disk vog 16 Lod, et Par Messinglysesta
ger vog 18 mjt.

Af Kirkens Regnskab 1688.
In d tæ g t:

1. Forrige Aars Beholdning ...................  9 Rdlr. 2 nik. 3 sk.
2. Korntienden som Chr. Gregersen i 

Blaaborg og Povl Sørensen i Rakkeby 
paa Sognemændencs Vegne have i
Fæste, Byg 14 Td. a 1 Dir. 12 sk er ... 16 — 2 — 8 —

3. Kvægtiende, som er  ....................  « — 2 — « —
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4. Rente af Chr. Bødkers Penge 10 Rdlr.
som staar hos Værgerne ................ « Rdlr. 3 mk. 10 sk.

5. Povl Sørensen af Rakkeby givet af
Kirkelysene til sit Bams Daab .........  « — « — 4 —
Til sin Hustrus Kirkegang ............  « — « — 4 —
Peder Jensen Kloster til sit Bryllup « — « — 8 —
Peder Michelsen givet af et Ligtræ
paa sin Grav ....................................  « — 1 — « —
ulige Kvægpengc ................................. « — 2 — 2 —

Summa Indtægt 28 — 2 — 5 —

U d g if.t:
Til Vin og Brød, Rug 1 Td., Byg 1 Td.... 1 Rdlr. 3 mk « sk.
Bekostet et Par Vokslys vog 14 morsing

mk (er ny Vægt 181 mk a 12 sk.) a
1 mk., nok for dem at gjøre, tilhobe... 3 — 3 — 4 —

Købt en ny Altardug .............................  1 — 3 — « —
Købt hos Nicolaj Holst i Aalborg i Skpd.

Bly for .................................................. 9 — 2 — « —
For Mcsseklaulerne og Kirken at holde

ren .....................................................  « — 1 — « —
Herredsprovsten for sin Visitats .........  1 — 2 — « —
For Regnskabsforhør .............................  1 — 2 — « —
Præsten for Regnskabet at skrive ...... « — 1 — 8 —
Studieskat ..............................................  « — 3 — « —
Kirkeskriveren ..................................  1 — 1 — 8 —
Provstikomet ........................................... 4 — 3 — « —
For det at føre ..................................  « — 2 — « —
Provstilam ..............................................  « — 2 — « —
NB. Indtægten kan ei strække sig længere

Summa Udgift 28 — 1 — « -

Balanceret da haver Kirken tilgode 1 mk. 5 sk. 
Materialier er i Behold, foruden hvis 87 Aars Regn

skab ommeldcr 4 Skpd. nyt Bly.
Kirkeværgerne forloves og igen anordnes Chr. Gre

gersen i Blaaborg og Mads Sørensen i Rakkeby.

Datum d. 11. Juny 1689. —
P. Holst
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1699 er hele Søndersiden af Klokkehuset forfærdiget.
Blytaget blev helt omlagt, delvis fornyet

Af Kirkeregnskabet 1713:
1. Muren ved Kirkedøren paa s ø n d r e  Side er ganske rev

net og har givet sig ud. Kan ikke undvære Reparation.
2. Ligeledes har Muren paa søndre Side af Korskirken 

givet en stor Bugt og staar paa Fald.
3. Kirken rundtenomkring behøver Sømning (?).
4. Højkirken vil imellem Blyværket og Muren rundtom

kring dønnikcsr og stoppes.
5. Blyet paa Høj kirken er der mange smaa Huller paa og 

tager Vand, som fordærver Kirkeloftet.
6. Loftet, 5 Fag paa søndre Side er ganske henraadnet og 

behøver Hjælp.
7. Klokkehuset, som udi forrige Syn er andraget at være 

brøstfældigt og af Kirkens Inspekteurer tilladt at repa
reres, staar ganske paa Fald, saa det ei vides, hvilken 
Dag og Time det ligger paa Jorden.

Af Kirkeregnskabet 1716:
Købt hos Ole Qvist til Taarneloftets mustliget (?) Re

paration et Tølt Dieler 5i Alen lange 2 Dlr. 1 mk.
Til samme Brug 2 dobbelte Tolv Allere til Bjælker a

3 mk. 4 sk.
Af Kirkeregnskabet 1719:

Inventarium.
1 Kalk og Disk af Sølv, skulde veje 16 Lod, men er nu 

snart ubrugelig og forslidt.
1 Messehagel af rødblommet Caffie med Kors paa af Guld

kniplinger.
1 Messeskjorte, som er aldeles forslidt, saaledes paa Ær

merne, saa at ingen uden Blussel kan iføre sig den.
1 ny hjemmegjort Lærreds Altardug med Fabler omkring. 
1 hvid Lærreds Altarklæde til Forhæng, med rødt og gult

'Silke bestukken; moxen opslidt.
1 ditto med Traad bestukken, som duer slet intet.
1 Par Lysestager skulde veje 12 Pd.
1 Altarbog.
1 Ritual uden Bind.
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1 gammel Egekiste.
t ny Ligbøre.
1 udpuklet Messingvandfad til Daaben, skulde veje lä Pd. 
1 Tavlcpung.
1 Loftstige.
1 Klokke med Streng.

Af et ved Regnskaberne liggende Brev, dateret 
16. Juni 1688, til Stiftsskriveren Micael Lunge i Aal
borg ses, at Bispen mente, at Rakkeby Kirke bedre 
kunde totalt repareres end Taarnet nedbrydes.

Ved en i Aaret 1843 af Provst Sørensen i Karby 
afholdt Synsforretning findes blandt Udsættelserne 
følgende : Gulvet i Koret bør forhøjes et godt Kvarter 
over Gulvet i Kirkegangen. — Før den Tid har Gulvet i 
Kor og Skib altsaa været af ens Højde; mon ikke 
Gulvet i Koret oprindeligt var højere end Kirkegulvet?

Ved Synsforretningen i 1858 staar som Udsættelse 
Nr. 3: Muren paa søndre Side af Højkirken fra det 
vestlige Vindues vestligste Side til østre Ende bør 
omsættes, saaledes at det vestlige Vindue anbringes 
vesten for Indgangsdøren. Heraf ses, at Indgangsdøren 
paa søndre Side, hvoraf der nu ikke findes Spor, har 
været lidt østen for det vestligste Vindue.

I Aaret 1859 er Kirken undergaaet en Hoved
reparation indvendig, idet alle Kirkestolene er for
nyede og malede. Der havde ikke tidligere været et 
Vaabenhus ved Kirken; et saadant lod Kirkeejeren 
dette Aar opføre mod Nordsiden af Kirken af Grund
mur.

Af det Brev, som er nævnt ovenfor, dateret 16. 
Juni 1688, fremgaar, at Bispen mente, at Rakkeby 
Kirke bedre kunde totalt repareres end Taarnet ned
brydes. Heraf kan maaske sluttes, at Kirken paa dette 
Tidspunkt maa have været meget forfalden og trængt
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haardt til en Hovedreparation, hvad der sikkert i de 
Aar var ret almindeligt for Kirkerne ud over Landet 
paa Grund af, at Befolkningen var baade arm og 
ussel, og Landet i det hele var haardt medtaget af 
Svenskekrigene, som kort forud havde hærget Landet. 
Af Kirkeregnskabet for 1713 ses, at Klokkehuset, — 
der formodentlig er det samme som det før nævnte 
Taarn, — „som i forrige Syn er andraget at være 
brøstfældig og af Kirkens Inspektører tilladt at blive 
repareret, staar ganske paa Fald, saa det ej vides, 
hvilken Dag og Time det ligger paa Jorden“ . Bispen 
har dog holdt Haand over Taarnet endnu en Tid, idet 
der i 1716 er købt Tømmer til Taarnloftet. Hvor højt 
Taarnet har været, eller hvornaar det er nedbrudt, har 
jeg ikke kunnet faa oplyst endnu — maaske senere. 
Men mærkeligt er det, at ingen nulevende har hørt 
Tale om, at Kirken i længst forsvundne Dage har 
haft denne Prydelse.

Af Kirkens Regnskab 1688 fremgaar, at Kirken 
da oppebærer Renter af Chr. Bødkers Penge, som 
staar hos Værgerne. Med disse Penges Tilstedeværelse 
hænger det saadan sammen: Chr. Bødker i Torp i 
Karby Sogn henlagde ved Fundats af 1636 til Karby 
Kirke 20 Rdl., til Vejerslev Kirke 20 Rdl. og til de 
øvrige Landsbykirker i Sønderherred ialt 14, en Sum 
af 140 Rdl. Dette Legat er altsaa ogsaa kommet 
Rakkeby Kirke til Gode. Men Pengene er sammen 
med Kirken overgaaet til Kirkeejerne; det vil sige, at 
de er gaaet tabt for Kirken.

I Aaret 1926 er der ved Stolestaderne i Kirken 
foretaget en gennemgribende Forandring, idet Sædet 
er gjort bredere og mere behagelig at sidde paa, og 
Ryglænet er flyttet lidt tilbage, men Dørene for Stole
staderne er bibeholdt, saa Kirkens Udseende i det 
væsentligste er det samme. Kirken blev derefter malet
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baade inde og ude. Farverne afsattes af Konservator 
Andersen, Nationalmuseet. Malerarbejdet udførtes af 
Malermester Christensen i Hvidbjerg, Mors, medens 
Tømrerarbejdet udførtes af Tømrermester John Buch 
i Rakkeby. Ved Synsforretningen over Kirken 27. Maj 
1926 fik Arbejdet i Følge Kirkens Protokol af Provste- 
synet*) følgende Betegnelse: „Det udførte Arbejde 
synes solidt og godt“ . — Nu staar Kirken velholdt 
og hyggelig som saa mange andre af vore Sogne
kirker paa Mors.

Med Hensyn til Ejendomsforholdene, da fremgaar 
det af Regnskabet for 1688, at Chr. Gregersen i Blaa- 
borg og Povl Sørensen i Rakkeby da havde Korn
tienden, Kirketienden, i Fæste paa Sognemændenes 
Vegne; heraf ses, at Sognets Beboere da selv har 
ejet Tienden. Men under Kong Frederik IV’s mange 
Krige forarmedes Bønderne saare meget, og mange 
Steder har de sikkert af Nød og stor Armod været 
tvunget til at afstaa Kirkerne til Herremændene eller 
Godsejerne. Saaledes er det rimeligvis gaaet her i 
Sognet, idet man i Viborg Landstings Skøde og 
Panteprotokol kan se, at da Kristen Brorholdt 1699 
solgte Ørndrup Hovedgaard med Gods og Tiender til 
Anders Kjærulf til Bjørnsholm, nævnes Rakkeby Kirke
tiende ikke i Skødet blandt de denne Hovedgaard 
tilhørende Tiender, men da Ørndrup Hovedgaard 1733 
solgtes ved Auktion efter Kancelliraad Severin Kjærulfs 
Død til Helena Rebekka Byssing, Enke efter Kancelli
raad Kristen Giørup, nævnes Rakkeby Kirketiende 
blandt de denne Hovedgaard tilhørende Tiender. 
Derfor maa Anders Kjærulf eller dennes Søn, Kancelli
raad Kjærulf, have tilkøbt Ørndrup denne Kirkes 
Korntiende, og siden har den stadig tilhørt Ejerne af

') Provst Garnæs Hansen,
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denne Gaard, indtil Kirken i Aaret 1912 overgik til 
Selveje.

Angaaende den før omtalte Præstegaard i Rakkeby 
kan oplyses, at den indtil Aaret 1853 var bortfæstet 
til Fordel for Tæbring Sognekald. Nævnte Aar blev 
der indsendt Andragende til Ministeriet om, at Rakkeby 
nedlagte Præstegaardsjorder maatte overdrages Fæ
sterne til Ejendom. — Svaret blev, at efternævnte 
Fæstere af Tæbring Sognekalds Fæstejorder maatte 
erholde disse til Ejendom, nemlig:

Matrk. Nr. 1 a. Johan Andersen Hovmøller af 
Hovmølle en Parcel af Rakkeby nedlagte Praestegaards 
Jorder af Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 3 Fdk. % Album 
mod en aarlig Afgift af 4 Tdr. Byg foruden en Købe
sum af 450 Rbd. Denne Parcel deltes i følgende tre 
Parceller :

Matrk. 1 a. 4 Skp. 0 Fdk. y  Alb. Hartkorn.
» Ib . 3 „ 1 „ % „ »
» 1 c. 3 „ 1 „ % „

Matrk. Nr. 2 b. Christen Andersen (Hølledig) en
Parcel af samme Præstegaard — Hovedparcellen med 
paastaaende Bygninger — af Hartkorn 5 Skp. 1 Fdk. 
X  Alb. imod en aarlig Afgift af 3 Tdr. Byg foruden 
en Købesum af 325 Rbd.

Ovenstaaende Købesummer blev indsendte til 
Stiftsøvrigheden for at frugtbargøres for Præste
embedet, dog saaledes, at de 2 c/o af Købesummen 
for Huset skulde tilflyde Køberen af samme, saa 
længe Aftægt derpaa hvilte.

Foranstaaende Bygafgift, som ikke kunde afløses 
da Tienden her i Sognet blev afløst, var et synligt 
Minde om Præstegaarden og dens Jorder. Men da 
der senere udkom en Lov, der gjorde det muligt 
ogsaa at afløse denne Bygafgift, blev den afløst og 
Pengesummen herfor indsendt til Stiftsøvrigheden, saa
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nu er det sidste synlige Minde om Rakkeby nedlagte 
Præstegaard borte, og Jorden og Bygningerne for
tæller nu ikke mere herom, end enhver anden Ejen
dom i Sognet.

Der har ogsaa tidligere været Skole her i Sognet, 
men den meget omtalte Pastor Aaby i Tæbring, der 
efter Præstegaardsarkivet at dømme har været en 
dygtig Skolemand, fik i Aaret 1836 en ny Skole bygget 
i Nærheden af Skellet mellem Tæbring og Rakkeby 
Sogne, som skulde være Fællesskole for begge disse 
Byer, hvilken Ordning gælder den Dag i Dag. De to 
gamle Skoler blev da nedlagt og solgt. Skolen i 
Tæbring laa vist i Nærheden af Kirken og Præste- 
gaarden, medens Skolen i Rakkeby laa midtvejs mellem 
Kirken og Blaabjerggaarde, lige Nord for Hovmølle. 
Denne Skole med Skolelod solgte Sogneforstander- 
skabet i Aaret 1839 til Søren Jensen Blaabjerg i 
Sønder-Blaabjerg. Maaske bliver der en anden Gang 
Lejlighed til at skrive mere om denne Skole.

I ældre Tider var det. Skik, at Kvinder holdt 
Kirkegang efter et Barns Fødsel. Det vil sige, at 
Præsten mødte Kirkegangskvinden ved Indgangen til 
Kirken, hvor han da foreholdt hende, hvilket Ansvar 
hun havde for Barnets Opdragelse, og hvorledes hun 
skulde leve, for at vise sit Barn et godt Eksempel. 
Dette skete ofte paa en haard og utiltalende Maade. 
Hun blev „læst ind“ i Menigheden, kaldte man det, 
maatte ikke indtage sin vante Plads i Menigheden, 
før hun var „læst ind“ . Jeg mindes at have hørt 
fortælle om min Bedstemoder, den gamle Stine Hov
møller i Hovmølle, at da hun holdt Kirkegang efter 
et af Børnenes Fødsel maatte hun staa udenfor den 
nu tilmurede Syddør i Rakkeby Kirke, medens Præsten 
Hr. Pastor Aaby stod i den aabne Dør og læste 
hende ret haardt til i hele Menighedens Paahør. Hun
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sagde senere, at saaledes vilde hun ikke tiere „læses 
ind“ af den Præst. Herefter sendte hun hver Gang en 
god „Løvt" (Børring) til Præstegaarden, naar hun 
anmeldte sin Kirkegang. Dette havde den forønskede 
Virkning, idet hun da blev „læst ind“ i Menigheden 
paa den Maade, som hun ønskede. Kvinderne var 
svært glade for det ny Vaabenhus her, da det blev 
bygget; thi nu mødte Præsten Kirkegangskvinden 
herude i Vaabenhuset, hvor- hun da blev „læst ind“ 
for lukkede Døre.

Hermed slutter jeg mit Bidrag til Rakkeby Kirkes 
Historie, idet jeg godt ser, at det baade er mangel
fuldt og ufuldkomment, og jeg takker her hver enkelt, 
som har vist mig Hjælpsomhed og Forstaaelse under 
mit Samlerarbejde.

Som Kilde er benyttet M. Petersens i Aaret 1873 
foretagne Herredsbeskrivelse, som ejes af Museet her, 
og som Hr. Apoteker Olufsen velvilligst har stillet til 
min Raadighed, samt Trap: Danmark. — Hr. Provst 
Garnæs Hansen, Tødsø, har ligeledes tilstillet mig 
værdifulde Oplysninger, hentede fra Provstearkivet. 
Endvidere er benyttet Uddrag af Pastor Mikkelsens 
interessante Artikler i Aarbogens I og II Hefte om 
Redsted og Hvidbjerg Sognes Historie. Desforuden er 
Bispearkivet, Præstegaardsarkivet og Kirkens Arkiv 
undersøgt, og Uddrag heraf er benyttet. Ved Tæbring 
Præstegaards Brand i 1840’erne er maaske en Del af 
dens Arkiv gaaet tabt.



B idrag
til L jø rs lev og Ø rd ing  

Sognes H istorie .
Af G. Th. Gravesen.

(F o r ts a t  fra  V I I I  A a rg .)

P ie tism en  og T ide n  1 7 3 9 —1814.
Under Kampen for »den rene Lære« havde den stren

ge lutherske Ortodoksi sejret Og saa længe Hovedvægten 
blev lagt paa den rene Lære og paa den rette Kirkeorden, 
kunde den opretholdes ved Hjælp af Latinskolerne, naar 
blot Præsterne og til Dels Degnene, der jo ofte var stude
rede Folk, fik den fornødne Uddannelse. Men Pietisterne 
lagde Hovedvægten paa praktisk Kristendom og udmærke
de sig ved en virksom Deltagelse for de bredere Samfunds
lag. Pietismen er Navnet paa en kirkelig Retning i et be
stemt Tidsrum (c. 1700—c. 1750). Denne aandelige Bevæ
gelse kom ligesom Reformationen til os fra Tyskland. De, 
der hørte til den Retning, forkyndte, at det ikke alene kom 
an paa den rette Lære (at »Guds Ord blev lært purt og rent«), 
men det gjaldt endnu mere om, at en Kristen havde en 
inderlig Tro og førte et fromt Liv (»at leve helligt som 
Guds Børn derefter«).

Det er under Paavirkning af Pietismen, at Trangen 
til en ordnet Folkeundervisning og et bedre Skolevæsen 
trænger frem.

Af Forordningerne om Landmilitsen d. 27. December 
1701 gøres det til Pligt for det indskrevne Mandskab flit
tig at søge Kirken for at høre Guds Ord og lade sig under
vise af Degnen eller Substituten*) i deres Saligheds Lær
dom, hvorfor Eksercitsen først begyndte efter Gudst jene-

*) Stedfortræder, som udfører Degnens Embedsgerning.
4
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sten, og ligesaa at indfinde sig, naar Bispen eller Provsten 
visiterede, hvorfor de skulde være fri for Øvelser den Dag. 
Forsømmelser kunde straffes med Træhest eller Bøder.

Fattigforordningen af 24. September 1708 er en af de 
første Frugter af Pietismen paa Lovgivningens Omraader, 
idet den ikke blot indeholder Spiren til en fastere Ordning 
af Fattigvæsenet, men tillige en Række Bestemmelser om 
Skoleforhold. »Hvor der ikke er Skole i Sognet, skal In
spektørerne (d. e. Provst og Herredsfoged) for de fattige 
med Stiftamtmandens og Biskoppens Assistance stræbe at 
faa dem indrettede, om det ikke kan lade sig gøre ved 
Degnene, da ved andre skikkelige og bekvemme Mænd, 
hvilke af Sognet nyde frit enten et Par Høveders Græs 
eller noget Ildebrand, eftersom Inspektørerne finde belej
ligt, hvorimod de uden Betaling skal informere de Børn, 
som er blandt de fattige indskrevne«. Uheldigvis for Sko
lebesøget tilføjedes: »Naar Børnene bliver saa store, at de 
kan drive Plov, røgte Gæslinger eller anden smaa Gerning 
paa Landet, skulde de sættes dertil«. Det er den første al
mindelige Lovbud om Oprettelse af Folkeskoler paa Lan
det. At det findes i en Fattiglov er, fordi Degnene skulde 
undervise de fattige Børn gratis. Men Forordningen fik 
ikke stor Betydning for Skolevæsenet, da den ikke anvi
ste Penge til Skolehus og Lærerløn, og de følgende Krigs- 
aar lagde stærkt Beslag paa Landets økonomiske Kræfter.

Reskr. af 23. Febr. 1720 foreskrev Kirkekatekisation 
fra Paaske til Mikkelsdag; Præsten katekiserede til først 
Tjeneste, Degnen eller Skoleholderen om Eftermiddagen. 
Dette Paabud indskærpedes paany ved Forordningen af 
1735. Præsten skulde katekisere hver Søndag om Evange
liet, og Degn eller Skoleholder en Søgnedag over Katekis
men. Ungdommen var dog ikke villig til at møde frem paa 
Kirkegulvet; paa sine Steder laascde man endog Kirke
dørene for at holde dem tilbage (Joakimi Larsen).

Enkelte Godsejere og Præster oprettede Landsbysko
ler. Tillige oprettede Dronning Charlotte Amalie, Dronning 
Lovise, Frederik d. Fjerdes to Søskende Prins Karl og 
Prinsesse Sophie Hedevig Skoler paa deres Godser; men 
Bevægelsen tog først Fart, da Frederik d. Fjerde for Alvor 
gav Eksemplet.

I Aaret 1717 oprettede Frederik d. Fjerde 12 Rytter-
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distrikter, som hvert skulde underholde 700 Ryttere. Paå 
Sjælland var der 6 Distrikter, paa Lolland 1, paa Falster 
1, paa Fyn 1 og i Jylland 3. Over disse Distrikter blev der 
udarbejdet meget udførlige og nøjagtige Jordebøger. Det 
var de Kommitterede*) til Udarbejdelse af disse Jorde
bøger i Nordsjælland, der d. 20. Juli 1720 indgav Forslag 
til Kongen om at oprette Skoler paa Ryttergodserne. For
slaget blev modtaget med megen Vclvillie, og med Bistand 
af Slotspræst Hersleb i Frederiksborg, Biskop Vorm i Kø
benhavn, Amtmand Gram i Frederiksborg og flere drøfte
des Forslaget meget indgaaende, og det besluttedes at byg
ge 20 grundmurede Skoler i hvert Distrikt.

Paa Kong Frederik d. Fjerdes 50-aarige Fødselsdag, 
den 28de Marts 1721 »lod han publicere sit gudelige For
sæt 240 Skolers Opbyggelse«.

Der blev ikke akkurat 20 Skoler i hvert Distrikt; men 
de, der kom til at mangle et Sted, blev opført et andet, saa 
Tallet 240 naaedes alligevel. De opføres i Tiden 1722 til 
1727 og var gennemgaaende meget solide med 2 Stens Mur, 
14 m lange, 8 m brede og knap 3 m til Loftet.

Ved Opførelsen af Rytterskolerne gjorde Landsby
skolerne det afgørende Skridt fra Nomadetilværelsen til 
den faste Bolig. Og tilmed efter Datidens Begreber en an
selig Bolig; thi efter den Tids Forhold var de rene Pragt
bygninger.

Lønnen blev fastsat til 24 Rigsdaler, frit Hus, 3 Læs 
Brænde af Kongens Skove, 1 Læs Tørv af hver 20 Td. Hart
korn, 1 Lispund Hø og 1 Lispund Halm af hver Td. Hart
korn samt Græsning til 2 Køer og 6 Faar. De Husmænd, 
som havde Børn i Skole, skulde enten gøre Skoleholderen 
2 Dages Arbejde om Aaret eller betale 4 Skilling. Pengene 
og Brændet udredtes af Kongen, den øvrige Del af Gaard- 
mændene.

Kongen forordnede, at der skulde undervises i Reli
gion og Læsning, og hvis Forældrene ønskede det, tillige 
i Skrivning og Regning; men her skulde Forældrene beta
le 8 Skilling maanedlig til Skrivemateriale, ellers var det 
forbudt at tage Skolepenge.

1736 indførtes Konfirmationen og 1737 udkom i Følge

*) De, der havde faaet Fuldmagt til dette Hverv.
'  4*



52

kongelig Befaling Pontoppidans Forklaring til Luthers Ka
tekismus, hvilken Bog derpaa blev indført i alle Landets 
Skoler, ligesom den ogsaa skulde lægges til Grund for 
Præsternes Konfirmationsforberedelse og være lært til 
Konfirmationen. Præsterne skulde forberede de unge 
mindst 3 Maaneder, og det blev snart almindelig, at Præ
sterne ikke blot fordrede visse Religionskundskaber af 
dem, der meldte sig til Konfirmationsforberedelse, men og
saa Læsefærdighed. Da tillige ingen kunde blive Soldat, 
fæste Gaard eller gifte sig uden at være konfirmeret, blev 
Konfirmationen en vigtig Løftestang for Skolevæsenet, ja, 
man kan næsten sige, at Skoleundervisningen blev en 
Forberedelse til Konfirmationen. Ud over Læsning og Reli
gion gik Undervisningen i Reglen ikke; kun faa lærte at 
regne og skrive. I det bele taget vedblev Undervisningen at 
være yderst tarvelig før 1814.

Det egentlige Grundlag for Folkeskolen er Kristian 
den Sjettes Forordning af 23. Januar 1739. Og det var den 
pietistiske Hofpræst Bluhme, der ved stadig at trænge ind 
paa Kongen førte denne Forordning igennem. Et stort 
Arbejde gik forud, idet man havde afkrævet Indberetnin
ger fra Præsterne (1735 og 1737), og megen Modstand 
maatte overvindes ved Forordningens Gennemførelse.

I Forordningen bestemmes, at alle Degne skal holde 
Skole, og de, der ikke var skikkede til at holde Skole, skul
de bolde Substituter. Der skulde bygges Degneskoler, hvor 
saadanne manglede, og de gamle skulde om fornødent ud
vides. I Sogne, hvor der ingen Degneskole var, skulde der 
bygges en Skole og ansættes en Skoleholder eller holdes 
Omgangsskole.

Degnene skulde aarligt have 6 Rigsd. af Skolekassen, 
medens deres øvrige Indtægt skulde være Korn, en tredie 
Del af, hvad Præsten fik (Degnetraven). Til at opvarme 
Skolestuen skulde Bønderne i Skoledistriktet yde 20—25 
Læs Tørv eller Brænde i Forhold, og hvor der ingen Jord 
var til Embedet, Græsning og Foder til 2 Køer, eller hvor 
Degnen ikke holdt Skole for hele Sognet, til 1 Ko og et 
Par Faar.

Foruden disse faste Degne ^skulde der »i store og vidt
strakte Sogne, hvor den egentlige Degn grangiveligt ikke 
kunde bestride Ungdommens Information over hele Sog-
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net«, tillige beskikkes Skoleholdere, som hvis ikke faste 
Skolehuse kunde skaffes, efter en af Provsten og Sogne
præsten foreslaaet og af Biskoppen autoriseret Distrikts
inddeling af Sognets Gaardc og Huse, der skulde holde 
Omgangsskole i det mindste i .3 Maancder om Aaret efter 
de for Degnene gældende Regler.

Til Skoleholdet maatte ingen antages under 22 Aar, 
»mied mindre ingen duelig af den Alder kunde findes«, og 
han skulde forinden Antagelsen »nøje eksamineres af 
Provsten og Sognepræsten i Kirkepatronens, de største 
Lodsejeres og Fattigmledhjælpernes Overværelse«, om han 
kunde undervise Børnene i at læse, om han forstod sin 
Katekismus, »at Børnene ret kan fatte deres Børnelærdoms 
sande Mening«, om han havde »gode Testimonia om et 
ulasteligt Forhold, om han ej bander, lyver eller er til- 
genegen til Drukkenskab, Liderlighed eller Ufredclighed«. 
Endelig var det ønskeligt, men ikke absolut nødvendigt, at 
han kunde skrive »ortografie dansk« samt »regne saa godt, 
som i hans Skole behøvedes«. I alle disse Færdigheder 
skulde Provsten »efter befunden Dygtighed« meddele ham 
Attest »paa slet Papir uden Betaling«. I smaa og langtfra- 
liggende Byer eller Øer kunde der dog med Biskoppens 
Tilladelse ansættes »uøvede Skoleholdere«, som for »Kost 
og ringe Løn« vilde undervise Børnene; men det forlang- 
tes udtrykkeligt, at Præsten efterhaanden skulde »præpa
rere« dem, at de »m/ed Tiden kunde blive til Skolehold 
bekvemme«.

Skoleholderens Løn fastsattes til 12 Rigsd., 5 Tdr. 
Rug og 7 Tdr. Byg, fri Græsning og Foder til 2 Køer og 6 
Faar, samt 25—30 Læs Tørv olier Brænde.

I hvert Sogn skulde der oprettes en Skolekasse. Den 
skulde have sin Indtægt af en Kirkekollekt to Gange om 
Aaret (Fastelavnsmandag og Mikkelsdag), af en Tavle i 
Kirken ved Barncdaab, Brudevielse og Begravelse og af en 
Bøsse ved Gæstebud, Lysepengene fra Kirkerne (d. v. s. 
Penge Kirkeejerne hidtil havde udredet til Alterlys), og 
af en personlig Skat, for hver Haandværker paa Landet 8 
Skilling til 1 Mark hvert Fjerdingaar, for hver Husmand 
og Indsidder 4—8—12 Skilling højst 1 Mark aarlig, for hver 
ugift Karl 3 Sk., for hver Pige 2 Sk. halvaarlig, samt frivilli
ge Gaver og visse smaa Bøder. Hvad der endnu manglede,
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skulde lignes, ikke sognevis, men over hele Stiftet, saale- 
des, at de manglende Penge faldt paa Kirke- og Konge
tienden, samt paa det frie Hartkorn, Mølle- og Skovskyld, 
medens det manglende Korn faldt paa alle Bøndergaarde 
og Proprietærernes ufrie Hartkorn. Forøvrigt skulde Skole- 
holderen desuden for hvert Barn, der meldtes til Skolen, 
og som ikke var under Fattigforsørgelse, have 4 Skilling, 
og for hvert Barns Undervisning i Skrivning og Regning 
kunde han forlange 2—4 Skilling ugentlig.

Alle Degne skulde ansættes af Biskoppen og have 
hans Bekræftelse (Kollats) paa Embedet. Degneembederne 
besattes som Regel med Studenter.

Skoleholderen kaldedes paa de kgl. Godser af Amt
manden og Herredsprovsten og paa de private Godser ef
ter Samraad med Provsten af Kirkeejeren, for saa vidt 
denne tillige var Ejer af i det mindste 32 Tdr. Hartkorn, 
i modsat Fald gilt Kaldsretten paa Omgang mellem ham 
og de Godsejere, som ejede mindst 4 hele Gaarde eller 32 
Tdr. Hartkorn, »paa det at kan de have Lejlighed til at 
kalde, eftersom de alle til Skolen maa kontribuere«; men 
saavel Amtmanden og Provsten som de private kaldsberet
tigede skulde vælge af dem, som Præsten, »i hvis Sogn en 
Skoleholder behøves«, havde foreslaaet. Kunde Præsten 
ingen »beqvem Person« foreslaa, »og Kirkeejeren eller 
Provsten heller ingen bedre vidste«, tilkom det Biskoppen 
»at opspørgc en bedre et andet Sted«.

Grever og Baroner havde derimod selv Kaldsretten 
til de Skoler, de opførte og underholdt; dog skulde de først 
raadføre sig med Biskoppen. Enhver, der byggede Skoler 
til 300 Rigsd., havde Ret til ogsaa at antage Læreren.

Undervisningen skulde omfatte Læsning og Kristen
domskundskab samt, hvis Forældrene ønskede det, tillige 
i Skrivning og Regning. Interessant er det at lægge Mærke 
til, at den gamle Forordning fra Pietismens Dage lagde 
Hovedvægten paa Forstaaelsen og satte Udenadslæren i 
anden Række. Men som Følge af Skoleholdernes Evneløs- 
hed kom Udenadslæren i Kurs. De forstod som Regel intet 
selv og kunde intet forklare. De kunde tage Bogen og sige 
derfra og dertil. Med Degnene forholdt det sig noget bedre, 
da de dog for største Delen var Studenter; dog indsmug
ledes der stadig baade Tjenere, Kuske og Skrivere.
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Tilsynet med Undervisningen tilkom først og frem
mest Sognepræsten; han skulde eksaminere Børnene hver 
ottende eller fjortende Dag, og i Kirken skulde Biskoppen, 
af og til ogsaa Herredsprovsten, hvert tredie Aar overhøre 
Ungdommen samt »lydeligt tilspørge den ganske Menighed 
og Præsten, om de havde noget paa Degnen eller Skolehol
deren at sige, om han er forsømmeligt i sit Embede eller 
uskikkelig i Levnet«, i hvilket Fald Præsten kunde paa
regne sig en alvorlig Irettesættelse, for at han ikke nøje 
»paaagter Skolen og Skolemesteren«. Tilsyn med Bygning 
og Skolegang overdroges Amtmand, Provst, Præst, Her
redsfoged og Kirkeejer. Der var saaledes Tilsyn i rigeligt 
Maal. —

Omgangsskolerne stod derimod udelukkende under 
Provstens og Præstens Opsyn; men Amtmandens Medvirk
ning kunde dog paakaldes, naar det ansaas nødvendigt.

Loven vakte megen Modstand. Fra hele Landet løfte
de der sig et Klagehyl over den nye Skoleordning. Mangen 
ortodoks Præst var betænkelig ved at vække og oplyse Al
muen. Og baade Godsejerne og Bønderne klagede over, at 
Udgifterne var for store. Seks Rigsdaler til en Degn! Og 
tolv Rigsdaler til en Skoleholder! Hvor skulde alle de 
Penge komme fra? Ja, man kan smile nu. Men det var 
virkelig en fattig og fortvivlet Tid. Danmarks Eksport til 
Holland var standset, og Nedgangstidens Tryk mærkedes 
overalt. Regeringen blev betænkelig. Der foretoges væsent
lige Indskrænkninger allerede Aaret efter ved en ny For
ordning af 29. April 1740. Det overlodes til Befolkningen 
selv, d. v. s. til Godsejerne at gennemføre denne. Men selv 
om Forordningens Bestemmelser paa mange Maader blev 
omgaaede, blev der dog i de følgende Aar oprettet en 
Del Skoler; rrien det kneb med at holde Undervisningen i 
Gang, idet Degnene de fleste Steder maatte overtage Un
dervisningen, da man hverken havde Raad eller Villie til 
at lønne særlige Skoleholdere. Der var faa af Degnene, der 
forstod sig paa at undervise, og mange af dem kunde knap 
skrive deres eget Navn. Skolegangen var højst uregelmæs
sig. Det var almindeligt at lade Børnene søge Skolen fra 
det Gte til det 9de Aar, og det endda højst uregelmæssigt; 
i Alderen fra det 9.—13. gik de ikke i Skole; saa kom en 
Del igen, naar Konfirmationsforberedelsen nærmede sig.
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Lovenes V irk n in g  
i L jø rs le v -Ø rd in g  S ogne.

Hvorledes disse Love og Forordninger førtes ud 
i Livet skal her nærmere omtales for Ljørslev og 
Ørding Sognes Vedkommende.

„Anno 1737 d. 21. Marts var vi underskrevne 
efter høje Øvrigheds Ordre og Instruks i Ørding Sogn 
og By forsamlet for at udse et Hus til Skolehold, som 
bekvemmeligt kunde være, og som Degnen Anders 
Qraversen samme Sted bor straks ved Kirken, (dér, 
hvor Ørding østre Skole nu er), da af Anledning af 
høje Ordre (endskønt at højvelbaarne Conferensraad- 
inde v. Klingenberg for nogle Aar siden har ladet 
bygge Degnebolig (i Stedet for den 1688 antagne Bol) 
og bekvem til Skolehold, som og hidindtil er holdt 
Skole i af Degnen) syntes ej tillige med 6 af Byens 
Mænd for at minagere den store Bekostning, at naar 
fire Fag blev tilsat samme ommeldte Degnebolig kunde 
høje Ordre allernaadigst efterkommes, og vil da efter 
nøjeste Omslag komme til at koste 96 Sletdaler 5 Mark 
8 Skilling (Overslaget var specificeret), hvilket er det 
nøjeste, vi kan skønne, som hermed testeres af 
Hans Gjerdrum. Niels Ollesen Dam. Niels Oliesen. 
Jens Madsøn. Søren Kristensen. Kristen Kristensen.

Mads Jensen.

Hvad Lørslev angaar, da synes ikke fornøden, 
at der kan bygges nogen Skole, og er de faa Bønder 
fornøjet med, at deres Børn kan gaa som tilforn i 
Skole i Ørding, helst efterdi der er kuns næppe V2 
Fjerdingvej til Ørding, og Forældrene kan staa i 
Lørslev og se deres Børn, indtil de er i Ørding By, 
og hvad Nebel Hus er angaaende, som ligger paa 
Højris Grund, da kan de to Børn, som der kan gaa
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i Skole, gaa til Fredsø, hvor der nu vil blive bygt en 
Skole, og saa har de dobbelt saa nær til Fredsø, som 
til Lørslev.

P. S. Til Skolehold findes hos mig bekvem Lars 
Jensen nu Skrædder af Profession en skikkelig Mand, 
kan temlig skrive og braf regne.

Hans Gjerdrum.“

„Efter den høje Øvrigheds Ordre følger den Ind
beretning om Ljørslev og Ørding Sogne.

Angaaende Degnen Anders Graversen, der er 
Student, og opfører sig krist-sømmelig, saa han vel 
er bekvem til Skolehold, som han allerede tilforn med 
Frugt har udvist.

Han bor i Ørding, og som er det største Sogn, 
og har et Hus og lidet Jord, og som staar i Matriculen 
for 1 Fdk. Hartkorn, men som findes er ikke stort 
nok, saa der maa bygges et Skolehus til, saa kan 
baade Lørslev Børn, der for nuværende er 6, der bør 
og kan gaa i Skole, saa og Ørding Børn, der er saa 
kuns 18 Børn, der bør og kan gaa i Skole, bekvem- 
melig af Degnen informeres. Men Nebel Børn, som 
nu er 2, der bør og kan gaa i Skole, kan bekvemmelig 
gaa i Skole i Fredsø By. Nebel findes paa Højris 
Udmark beliggende lige ved Siden af Fredsø By.

Kirkernes Ejer er højædle og velbaarne Fru 
Konferensraadinde v. Klingenberg.

Degnen har saa ringe Indkomst, de fleste Aar 
kommer næppe op til 40 Sletdaler.^og de faa Skp. 
Sæd til hans Hus rækker ikke langt.

Største Lodsejer er og her højærværdige og vel
baarne Fru Konferensraadinde Klingenberg, og at 
repariere lige Hartkorn og lige Byrder paa hver Td. 
Hartkorn er fast umulig, af Aarsag at Hartkornet er 
i Matriculen ganske ulige sat, og mange Steder ganske
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øde. Ellers er i mine Sogne saa meget Hartkorn er 
sat. I Lørslev Sogn :

Højris Hovedgaard 38 Td. 7 Skp. 1 Fdk.
Mølle Skyld 2 Td. 1 Skp.
Lørslev Præstebolig 3 Td. -i Skp. 3 Fdk.
Bondeskyld i Lørslev 23 Td. 2 Skp. 1 Fdk.
Bondeskyld i Ørding 123 Td. 4 Skp. 1 Fdk.
Mølle Skyld 1 Td. 2 Skp.

I mine Sogne er en Person Lars Jensen bekvem 
til Skolehold, han skriver og regner temlig vel, og 
fører et stille og gudsligt Levned.

I Lørslev og Ørding er ingen funderet Skole.
Lørslev, den 21. April 1739.

Hans Gjerdrum.“

1 1740 blev Skolerne synet og Manglerne ved 
Paalæg afhjulpne. For Lørslev og Ørding Sogne:

„Ved den udi Ørding nærmeste Degnebolig vil til 
behøvendes Skolehold opbygges 4 Fag Hus, som 
anskaffes af største Lodsejer Hr. Kammerjunker Klin
genberg. Degnen sammesteds holder Skole.

Og Lørslev Sogn maa betjene sig af en Omgangs
skoleholder.“

Skolefundats.
„Efter hans kongl. Maj. Allernaadigste Forordning 

som tillader Propritæerne selv at Deling til Skolers 
Indsættelse efter Landets Situation og Beboernes Vil- 
kaar bliver herved af mig, som største Lodsejer til 
nærmere Aprobation indsendt og engang for alle 
fastsat efterfølgende Repartition og Fonds til Skole
holdenes Befordring og Skoleholderens Belønning i 
Lørslev og Ørding Sogne.

Har jeg efter Forordningen ladet opbygge Skole
stue til Degneboligen udi Ørding, hvorudi der nu
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bekvemmeligt kan holdes Skole for bemeldte tvende 
smaa Sogne.

Til Skolekassen i disse Sogne henlægges Kirkelys- 
Penge af Ørding Kirke, samt Tavle, Bækken og Bøsse 
Penge i begge Sogne, saa og her foruden af ugifte 
Personer, nemlig: 4 Sk. af hver Karl som tjener fuld 
Løn, 2 Sk. af hver voksen Pige, og 2 Sk. af hver 
Dreng, som kan tjene fuld Løn og ikke ofre, og af 
Inderste eller Husfolk efter enhvers Tilstand og Vilkaar, 
som alt indkræves og svares efter det Mandtal, som 
Præsten herefter forfatter. Mens Lørslev Kirke, som 
er befriet med det høje Øvrigheds foreviste Tingsvidne 
af Dato 9. April 1730, der er saa fattig, at den ingen
lunde efter sin Beskaffenhed, kan holdes vedlige af 
de Indkomster, der tilhaves og des Aarsag ved kongelig 
allernaadigste Reskript for ekstra paabudt befriet; thi 
skulde denne Kirke svare lige som andre Formuende 
til Kassen, blev det over 1/3 af dens ganske Indkomst, 
som er fast utaalelig, hvorfor jeg formoder denne 
saaledes fattige Kirke, for denne Udgift herved for- 
skaanet.

Endnu hører til samme Skolekasse hvad Bøder 
og videre som efter Forordningen kan falde saa og 
4 Sk. ugentlig Mulktpenge af de Forældre, som uden 
Aarsag lader deres Børn forsømme Skolen om Vin
teren, naar den er begyndt, eller om Spmmeren, naar 
Bønderne dem fra Arbejdet kan undvære.

Hvilke Mulktpenge Sognefogden efter Præstens 
forandragende er pligtig til ved tvende Mænd at 
udpante hos de skyldige, og hvis Sognefogden sidder 
Præstens Ordre overhørig, er han selv forbunden til 
at betale samme Mulkt eller mere efter Ulydigheds 
Beskaffenhed.

De Penge som saaledes af nævnte skal betales 
være sig Tjenestefolk eller Inderste skal hvert Halvaar
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af Sognefogden indkræves og til Sognets Skolekasse 
leveres, og hvis nogen skulle findes uvillige til at 
betale, hvis de efter Billighed bliver ansat, foretage 
Sognefogden at til sig tage tvende Mænd, og saa at 
udpante, og er det Tjenestefolk, da er Husbond at 
være forpligtet for dem at betale, og samme igen af 
disses Løn at beholde.

Af denne Skolekasse nyder Degnen for Vinter og 
Sommer Skolehold udi forbemeldte tvende smaa Sogne, 
aarlig 5 til 6 Sletdaler efter Kassens Formue, som han 
i to Terminer, Paaske og Mikkelsdag betales, hver 
Gang Halvparten, samt til Skolens Varme efter Deg
nens egen Begæring 6 Læs Skudtørv og 4 Læs 
Fladtørv, som skal leveres baade af halve og hele 
Gaards-Mænd i Sognet, enten de har Børn eller ej. 
Desuden nyder han af hvert Skolebarn, som har 
nogenlunde Formuendes Forældre ugentlig 2 Sk. eller 
mere, som arangeres til ; men af de Fattige nyder han 
ej videre end det hannem af Skolekassen er tillagt.

Og af hver som han underviser til Confirmation 
12 Sk. til 1 Mk. ligesom han har Umage med dem til.

Hvad som overskydes af Skolekassen mere end 
som Degnens, foruden den ugentlige Løn af For
muende Forældres Børn udgives, betales for Bøgers 
Anskaffelse til fattige Børn og er noget mere for et 
Aar maatte overskyde, kommer det Skolekassen t il
gode et andet Aar siden det vel ofte vil hænde sig, at 
de uvisse Indkomster og Udgifter ikke altid bliver lige.

Skolekassen haver jeg formaaet Præsten til at 
modtage og under sit Ansvar at gemme og betale 
samt deraf at uddele efter dens Repartition, og hvis 
da overskydes fra Skolekassens dekstinerede Udgifter, 
anvendes til Skolens fornødne Reparation af Tømmer 
og deslige; thi med Ler og Tag holder Bønderne i 
Skolens Distrikt vedlige efterdags ; men over alle
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Skolekassens Indtægter og Udgifter holder Præsten 
rigtig Bog til Eftersyn, naar det af vedkommende 
maatte forlanges.

Højris d. 8. August, Anno 1742.
H. Pvk: U. A. v. Spekhan.“

„Denne Indstilling til Skolehold i Lørslev og
Ørding Sogne, samt Skoleløn til Degnen sammesteds 
bliver approperet.

S. Hoick. Broder Brorsen.“

Liørslet
S p e c i f i k a t i o n  

over Liørslef og Ørding Degnebolig.
Tillæg, visse og uvisse Indkomster efter kongl. allernaa- 

digstc Reskript 
og

bøje Øvrigheds Ordre
Allerunderdanigst og sandfærdigt optegnet og angivet af 

R. Søfren (?? Navnet ulæseligt).
Ørding, d. 28. Juli 1744.

1. Huset bestaar af 12 Fag, ligger i Ørding ved Kirken. 
Stue 3 Fag, Køkken og Bryggers 4 Fag, Lade og Lo 4 
Fag, 1 Fag Kammer. Nok er hertil bygt en liden Kvist, 
hvori kan staa 1 Ko og 10 Faar.

2. Degneboligen er middclmaadig. Hørerstuen, som er til
bygt, ny, god og forsvarlig.

3. En liden Kaalbave findes paa den søndre Side; intet 
Mark uden 1 Fdk. Hartkorn, som tiendes af til Confe- 
rensraadinde Klingenberg og hende tilhører, her ogsaa 
svares Skatterne.

4. Intet Hartkorn som Boligen tilhører.
5. Ingen Slags Friheder, intet Tørveskær, eller Græsning, 

intet Fælled.
G. Højtidsoffer: 21 Sietdaler.
7. Tiendekorn i Skæppen: Rug 8 Td., Byg 3 Td., Havre i Td.
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8. Smaaredscl: Ost 2 Lispund, Brød 6 Lispund.
9. Accidcncer: 0—4 Rigsdaler. De fleste Aar intet.

Lørslev, d. 28. Juli 1744.

Efter min Degns mundtlige Beretning og angivende, 
og som mig, nylig ankommen, er brugt, kan dette af mig 
som Stedets Sognepræst attesteres.

P. Radik.«

Anders G raversen 1 7 2 5 —1 7 6 0 .
Andreas Graveri Schifve aflagde Embedsed d. 

17. November 1725. Dette Efternavn skal i Følge den 
Tids Skik og Brug betegne, at han er født i Skive. 
Hans Haandskrift var smuk og tydelig; men han har 
været en fattig Mand. I Følge Skifteprotokollen døde 
Anders Jakobsen Graursen d. 18. August 1760. Hans 
Bo vurderedes til 7 Daler og 7 Skilling, som Boets 
Gæld oversteg. I Skiftet nævnes ingen Børn, men 
Kirkebogen udviser, at de har haft flere Børn. 1731 
blev en Datter døbt Rackel, 1733 en Søn Jakob, 1734 
en Søn Povl, 1745 en Søn Hans Gjerdrum, 1750 en 
Søn Jørgen, som dør s. A. og 1755 atter en Søn 
Jørgen. Maaske har de haft flere Børn og maaske har 
Graversen været gift to Gange. Fra 1735 til 1745 er 
Kirkebogen næsten ulæselig. Skriften er falmet og 
Bladene delvis ødelagt af Fugtighed. I dette Tidsrum 
kan ingen Sammenhæng faas i Begivenhederne. Konens 
Navn er heller ikke nævnet i Skiftet, kun hans Kone 
opgav følgende Gæld o. s. v. Hans Fader levede 
dengang og var til Stede ved Skiftet.

«Jens Kristensen A ggerholm  1 7 6 0 —1813.
Jens Kristensen Aggerholm er født i Søndbjerg i 

Thy (Søn af Kristen Jensen Aggerholm [f. i Hillerslev 
1706], Degn i Søndbjerg fra 1729— 1737, og Hustru 
Mette Johanne Rostok Bang, gift 1730), døbt 11. Søn
dag efter Trin. 1731. Student, aflagde Embedsed som
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Degn paa Jegindø d. 12. April 1752, fik Kaldsbrev 
som Degn i Ljørslev-Ørding 5. August 1760, død i 
Hauerslev 20. April 1817, var gift med Mette Cathrine 
Knudsgaard, der blev jordet i Ørding 20. Febr. 1806. 
5 Børn.

1. M c 11 e R o s to k  A g g c r li o 1 m, døbt 3die Søndag i 
Advent 1752. Blev gift med Povl Skrædder i Lødderup.

2. C h r i s t e n  A g g e rh o lm , f. 1756, d. i Aarhus omtr. 
1805. Var Skrædder i Holstebro, hvor han ses at have 
boet 1803. g. m. Birgithe Møller, d. i Vejle 5. Juli 1833.

3. R e b e k k a  K i r s t i n e  A g g e rh o lm , f. 1763, d. 6. 
Novb. 1831, g. m. Gaardmand Niels Kristensen, Ørding. 
Ved sin Død nævnes hun som Enke efter Niels Mikkel
sen Husted.

4. M e tte  J o h a n n e  A g g e rh o lm , f. 1766, g. 1812 med 
Degn Jørgen Schoubo i Hauerslev, d. i Hauerslev 30. Maj 
1826.

5. M ad s R o s to k  A g g e r h o 1 m.

Degnen J. Aggerholm findes omtalt i flere Ind
beretninger. Da disse giver et udmærket Billede af 
Skoleforholdene i Ljørslev og Ørding, anføres de uden 
Afkortning.

„Degnen Jens Aggerholm er en explarisk Mand 
i hans Degne- og Skoleembede. Han bor i Annexet 
og læser til stör Velsignelse for begge Menigheders 
Ungdom.“

Lørslev 1765 (vistnok indgivet af Sognepræsten 
Laurits Adler).

„Designation over Ørding Skoles Inventarium.
Udi Ørding Skole er 2 Borde, 5 Bænke og en 

liden Jernkakkelovn, 1 Bibel, 1 ny Testament, 1 Salme
bog, 4 Catekismer og lige saa mange Katekisme For
klaringer og 2 gamle Evangeliebøger. Udi Bygningen 
er Skolehuset og i skikkelig god Stand og fattes intet.

Ørding d. 27. Juni 1765. J. Aggerholm.
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Da Lørslev er kuns et meget lidet Sogn, af hvis 
Skoleindkomster en forsvarlig Skoleholder, som Bør
nene kan være tjent med, ikke kan subsistere, saa har 
bemeldte Sogns Beboere, nu som tilforn før min Tid, 
fundet for godt at lade deres Børn gaa til Ørding 
Skole, give Gud ham til Ære og Glæde, Børnene til 
sand Gavn og Nytte, og min højgunstige gejstlige 
Øvrighed i Fremtiden til Fornøjelse. Derpaa jeg med 
allerstørste Flid ved vor Herres og Frelsers Jesu Kristi 
Naade alvorlig skal arbejde, uagtet sligt besværligt 
Arbejde nu i denne sidste Verdens Tid af den største 
Hob liden paaskønnes. Skolebørnene af Lørslev og 
Ørding Sogne, som efter Aars og Alders Maade sirlig 
er oplærte udi deres Catekismo og Børnelærdom er 
følgende. (Der opføres saa 36 Børn ved Navn og deres 
Forældres Navne.) Efter Ordre er dette, tillige med 
indlagte Designation over Ørding Skoles Inventaria- 
induplu i Dag d. 27. Juni 1765 ydmygt og ærbødigt 
leveret vores højelskelige, højædle og højærværdige 
Hr. Biskop af mig som ønsker fremdeles at være udi 
Deres Højærværdigheds Tanker til det bedste og som 
i allerdybeste Ydmyghed og Underdanighed til Døden 
henlever Deres Højærværdigheds allerydmygste ærbø
digste og underdanigste Tjener

J. Aggerholm.“

»Til hver af de 3 store Højtider er aarlig 12 Rigsd.
Efter disse Aarings Kornpriser faar jeg hver

Martz udi Beholdningsindkomst for 19 Rigsd.
Smaa Rente til Paaske og St. Hansdag er ikke

af store Værdier ved 2 Rigsd.
Det visse Offer kan det ene Aar med det andet

ej heller overløbe 2 Rigsd.
Til visse og uvisse Skoleløn kan aarlig faas -i Rigsd.

Er og b liver Summa 39 Rigsd.
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Denne Angivelse er nu saa rigtig og sandfærdig, som 
jeg efter Ordre til Tid og Sted med en frelst Samvittighed 
ærlig kan bekræfte, men da jeg ej heller af bemeldte liden 
Summa er fri for at svare Ekstraudgifter, men endog ved 
den allerhøjeste Forsyn deraf skal føde og opholde Kone 
og 5 smaa og umyndige Børn, saa vil jeg underdanigst, 
ydmigt og ærbødigst bede, at min høje og gunstige Øvrig
hed vil tænke paa mig til det bedste, i hvilket Haab jeg 
hcnlevcr og til Døden forbliver

Velærværdige, højlærde, højgunstige Hr. Provst
Deres ydmyge, ærbødige og underdanige Tjener.

J. Aggerholm«.
Ørding Degnebolig, d. 9. Juli 1768.

Efter Nutidens Begreber er denne krybende Un
derdanighed i forannævnte to Indberetninger smagløs, 
men saaledes var det Skik og Brug i de Dage.

»Degneembedets visse Indtægter bestaar af 
Korn, det ene Aar med det andet kan gøres 
til Penge 21 Rigsd.

De 3 Højtidsoffer er og har været 11 Rigsd.
Smaaredsel 2 Rigsd. 2 Mk.
Det uvisse Offer 2 Rigsd.

Indtægt 36 Rigsd. 2 Mk.

Deraf svares aarlig i kongelige Skatter 3 Rigsd. 4 Mk.
I Pension til Aalborg Hører 1 Rigsd. 4 Mk.

Udgifter 5 Rigsd. 2 Mk.

Den aarlige Beholdning til Føde og Klæder samt man
ge Børns Opdragelse har altsaa været 31 Rigsd. Den aller
højeste Gud være evig Tak og Ære, som nu næsten i 34 Aar 
her paa dette Sted har opholdt mig og mine. Degneboligen, 
som jeg ved Skive modtog meget brøstfældig og forfalden, 
skal ialt bestaa af 12 Fag Hus, hvad flere der enten ved 
min Forflyttelse eller efter min Død maatte forefindes, vil 
jeg ydnxygst formoede kommer mig eller min fattige Stær
bo og Arvinger tilgode.

Til denne Degnebolig er af højvelbaarne Frue, salige 
Confcrensraadindc v. Klingenberg erlagt 1 Fdk. Hartkorn,

5
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hvoraf ingen Landgilde eller Tiende er svaret i nogle og 
GO Aar, hverken af min Formand eller mig, men alene er 
kongelige Kvartals Skatter og Hartkorn. Om denne sand
færdige Angivelses Rigtighed gives herved ydmygt Til- 
staaelse.

Ørding, d. 17. Februar 1786. J. Aggerholm«.

Indberetning d. 9. Juni 1800 af Præsten Mogens 
Lindhard.

»Den egentlige Skolestue er megen liden og uanvenlig 
til sin Hensigt. Den er 2 Fag stor og meget lav, saa at naar 
Sognenes Børn sammentrænges i dette Rum, der just ikke 
kan blive det sundeste eller behageligste Opholdssted.

Skoleholderen hedder Jens Aggerholm, er 70 Aar gi. 
og har i 48 Aar forrettet Embedet.

For 10 Aar siden blev hans Søn Mads Aggerholm 
ajungeret*) og susederet. Han er altsaa ingen Seminarist, 
men dog en meget duelig Mand. Hans utrættelige Flid for
enet med heldige Gaver til at undervise Ungdommlen kan 
ikke andet end roses.

I den største Del af sin Embedstid har han nydt en 
saaæe ringe Løn for sit møjefulde Arbejde.

I Lysepenge faar han af Ørding Kirke 3 Daler 2 Skil
ling og 2 Skilling ugentlig af de formuendes Forældre. De 
fattige udgør den største Del af dem, som besøge Skolen.

Desuden blev Skolen**) 1788 ved Udskiftning tillagt 5 
Td. Land Sæde og af Tørv til Ildebrand 10 smaa Bønder
læs; dette synes mig at være meget for lidet; det er langt 
fra ej heller tilstrækkeligt.«

Ved Provstevisitats 1813: »Jens Aggerholm i Ørding 
forretter sit Embede baade som. Kirkesanger og Skoleholder 
mied megen Flid og Indsigt

Bendix.«

*) Antaget til J. Aggerholms Efterfølger.
**) Det maa være en Fejlskrivning af Præsten, da jeg et

andet Sted i Bispearkivet fandt, »at Ørding Skole er 
ved Udskiftningen i Aaret 1782 tillagt 7J Td. Land, 
som ikke er ansat til Hartkorn og er altsaa fri for 
Skatter uden Arealskat«.
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I en særlig Omtale om alle Lærere i Amtsprovstiet 
i 1813 fandt jeg om J. Aggerholm følgende:

„Det er umiskendeligt, at gamle Aggerholm har 
engang som Skoleholder været et Lys ; endnu funkler 
det og kaster stærke Straaler. Han katekiserer med al 
mulig Liv og Orden. Børnene staver godt udenad og 
læste rent indenad. Fred være med Oldingen. Han 
bør undes Hvile; men hans Septer ikke betros uden 
i gode Hænder, at Frugten af hans Sæd maa vorde 
variS- Bendix.“

1813 er Degnen Aggerholms Løn opgivet saaledes : 
6 Td. Rug, 2 Td. Byg, 4 Skp. Havre, Offer 22 Daler 
Corant, 16 smaa Brød, 18 Sn. Æg og 13 ® Smør.

Nu tilhører Degnen Fortiden; men han har været 
en lyslevende Virkelighed, der i hvert Kirkesogn var 
af en vis Betydning og ydede sit Bidrag til Landsbyens 
Særpræg. Han var gejstlig Embedsmand saa vel som 
Præsten, blot af lavere Rang og ofte hundset og over
set af denne sin Foresatte; men til Gengæld selv 
overseende sine andre Byfæller, menende sig berettiget 
dertil paa Grund af sin boglige Dannelse; han kunde 
baade læse og skrive, ja, endog tale Latin og gøre 
Vers. Degnene skulde i Almindelighed være Studenter. 
At han havde gaaet i den sorte Skole har vel ikke 
undladt at gøre Indtryk paa Almuen og kaste et 
hemmelighedsfuldt Skær over ham; men iøvrigt har 
man daglig kunnet overbevise sig om, at han med 
begge Ben havde Stade i den virkelige Verden; han 
krævede sit Offer og andet Redsel saa vel som Præsten, 
dyrkede sin Degnelod, forrettede hver Helligdag sin 
Kirketjeneste og Degnelæsning, sang ved Bryllup og

5*
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Jordefærd og deltog i de dertil hørende Gilder og 
drak sit 01 og Brændevin saa godt som nogen.

Saaledes var Degnens Stilling lige fra Reforma
tionstiden og til 1814, da man efterhaanden ophævede 
Degneembederne og henlagde Degnenes Pligter og 
Rettigheder til Landsbyernes Lærere.

Ogsaa i Latinskolen blev der i 1739 indført Re
former; en Del Latinskoler nedlægges, saaledes blev 
Latinskolerne i Nykøbing p. Mors, Thisted, Sæby, 
Hjørring og Skagen i Aalborg Stift nedlagte. Kun 
Latinskole i Aalborg. Alle Degnepensioner af disse 5 
Skoler skulde derefter betales til Aalborg Skole, dog 
saa, „at de Disciple i Aalborg Skole fra de Byer og 
Egne, hvor de nedlagte Skoler havde været, skal have 
og blive frem for de andre til Beneficia berettige.“ 
Der skulde for Fremtiden være 20 Latinskoler i Dan
mark. Degnepensionen fra Ljørslev-Ørding var 1 Rdl. 
4 Mk. Denne Degnepension var en Erstatning til 
Latinskolerne for det Tab, de vilde lide ved at give 
Afkald paa Degnetjenesten af Løbedegnene og de 
dermed forbundne Indtægter. Efter Danske Lov 1683 
afskaffedes Løbedegnene, og der skulde overalt an
sættes faste Degne. Der var saa ikke længere Grund 
for, at de Degnekald, der tidligere hørte under en 
Latinskole, skulde yde Pension fremfor andre. Loven 
afskaffede dog ikke denne Byrde, men lagde den paa 
alle Degnekald, som saa maatte svare en aarlig Afgift 
til Latinskolen af indtil Femteparten af Embedsindtæg
terne. Degnepensionen bortfaldt først i Aaret 1851.

F o rts æ tte s  I n æ ste  A arg .



F o lke liv  og Fo lke tro  
i gam le Dage.

Ved Kr. Søndergaard, Outrup.

In d le d n in g .

■
Iv is  man hos sig selv opdager, at man ikke 
3 saa stærkt som tidligere interesserer sig 
§9 for de Bevægelser, som er fremme i Tiden,

______ Ji men føler sig tilpas med at overlade disse
til en yngre Slægt og i Stedet for holder af at lade 
Tankerne sysle med Fortiden, ikke blot sit eget Liv, 
men ogsaa prøver paa at faa lidt Forstaaelse af hen
farne Slægters Liv og Tankesæt, saa er det vel nok 
et Bevis for, at man er ved at blive gammel. Men 
dette behøver dog vist ikke at være ensbetydende 
med Sløvhed og Ligegyldighed; det betyder snarere 
at Interesserne flyttes, at der trods Alderen ligesom 
begyndes paa et nyt Afsnit.

Det forekommer mig, at den Slægt, som fører an 
i Tiden, har temmelig lidt Interesse for Fortiden ; den 
haster rastløs frem, er saa optaget, at den ikke har 
Tid til at se tilbage. Men for at forstaa sig selv og 
sin egen Tid, er det nu alligevel nødvendigt at kende 
lidt til Fortiden og den Udvikling, som er foregaaet. 
Kunde det mon derfor ikke nok have lidt Betydning, 
om enkelte af vi ældre prøvede paa efter fattig Evne 
at vække lidt større Sans herfor?
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Staar vi en stille Sommeraften paa en Landsby- 
kirkegaard med mange gamle Grave, kommer det 
Spørgsmaal let frem: Hvad om disse Mennesker nu 
kunde se op? De vilde jo ikke kunde kende den Jord 
igen, hvor de før levede og virkede, og ikke kunne 
finde sig til Rette under de ny og uvante Forhold; 
thi med Undtagelse af den gamle Kirke er alt jo 
forandret, og det meste, ja, næsten alt, hvad der nu 
fylder Menneskets Sind og Tanker var jo dengang 
helt ukendt. Der var ingen Politik, ingen Foreninger, 
ingen Andelsbevægelse, ingen Cykler, Biler eller Telefon, 
ingen Maskiner til Landbrugsvirksomheden, næsten 
ingen Bøger eller Blade, ingen Forsamlingshuse, ingen 
Foredrag, ingen Sommerudflugter udover Familiebesøg. 
Næsten den eneste Afveksling i det daglige Liv var 
Markederne om Sommeren, Legestuer og Julegilder 
med Dans om Vinteren. A lt var saa stille, saa 
ubeskriveligt stille, naar det sidestilles med vor Tid. 
Interessen for det offentlige Liv var ringe og naaede 
ikke stort længere end til Sognegrænsen. Dønningerne 
fra Folkelivets Storme ude i den store Verden naaede 
sent og svagt ud til Bøndernes lille Verden.

Vi kan maaske i vor Tid være tilbøjelige til at 
føle Medynk med den Tids Mennesker, fordi vi synes, 
de næsten manglede alt, hvad vi finder nødvendigt for 
Livet; men ret betænkt kan vi dog nok spare os dette. 
Vel stod Oplysning paa et lavt Trin, Synskredsen var 
snæver og Interesserne faa og smaa, men den græder 
jo ej for Guld, som aldrig har ejet det. Man kendte 
jo ikke disse Ting, savnede dem derfor ikke, og derfor 
var de heller ikke Betingelser for Tilfredshed og Lykke.

For os, som staar midt i Nutidens travle, urolige 
Liv, hvor Røsterne er mange og Strømmene stride, 
for os, som hører til den rastløse Slægt, der „som en 
Storm i Høst hen over Jorden haster“ , trænger det
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Spørgsmaal sig let frem : Hvad levede disse Mennesker 
for, hvilke Tanker var de optaget af, hvilke Maal satte 
de sig, hvorledes formede Livet sig for dem? Det er 
til Belysning af disse Spørgsmaal jeg i det følgende 
vi, prøve paa at yde et lille Bidrag. — I Historisk 
Aarbog for 1922—23 har jeg skrevet om det daglige 
Arbejde i Mark, Stald og Lade, i Stuer og Køkken 
samt om Gilder, Baller og Legestuer m. m. Her vil 
jeg særlig holde mig ti, Bøndernes nedarvede aandelige 
Eje, deres religiøse Opfattelse og Forstaaelse samt 
deres Forestillinger og Tro paa overnaturlige, hemme
lige Magter og skjulte Kræfter.

D et re lig iø se  S tade , S kæ bn e tro  
m. m.

1 de fleste Hjem havde man nogle faa Bøger, en 
Bibel eller et Ny Testamente og et Par Salmebøger, 
desuden en Andagtsbog, enten Luthers Prædikener, 
Christen Schrivers Sjæleskat el. lign., som Husfaderen 
eller -Moderen læste højt af for Familien, somme 
Steder ved daglig Husandagt, andre Steder ved enkelte 
Lejligheder, særlig naar man var forhindret i at komme 
til Kirke. Enkelte Steder, der hvor Mand eller Kone 
stammede fra et af de Hjem, som havde været med i 
den religiøse Bevægelse omkring 1840, havde man 
Brorsons Salmebog og tidt ogsaa „En liden Skatkiste" 
med et Skriftsprog og Salmevers til hver Dag i Aaret. 
Endvidere mindes jeg nogle gudelige Smaaskrifter, 
hvoraf der maanedlig udkom et Hefte.

Med Morskabslæsning og underholdende Læsning 
var det meget sparsomt; den bestod kun af Fortæl
linger som: „Peder med Sølvnøglerne“ , „Den skønne 
Magelone", „Uglspils Bedrifter" samt Røverhistorier 
fra Jul. Strandbergs Forlag. Lidt længere frem i Tiden
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blev der ad privat Vej anskaffet en lille Bogsamling 
til Skolen, nærmest beregnet for større Børn, men den 
blev dog ogsaa flittig benyttet af mange Ældre.

Der var dengang ligesom i vore Dage en Del 
Mennesker, som aldrig satte deres Fod indenfor Kirke
døren, undtagen naar de skulde have et Barn døbt 
eller konfirmeret, og det var ogsaa dengang ligesom 
nu særlig Folk fra de smaa og fattige Hjem, som 
udeblev. Fra de mere velhavende Hjem, fra Gaardene, 
var man dengang mere flittig til at gaa i Kirke, end 
det mange Steder er Tilfældet i vore Dage. Den 
væsentligste Grund herfor var maaske nok den, at 
det daglige Liv var saa ensformigt, ingen ny Bevæ
gelser eller Foretagender optog Tanker og Interesser, 
og saa var Kirkegang, hvor man foruden det egentlige 
ogsaa fik Lejlighed til at se og tale med en Del af 
„Bysens Folk“ , jo en Afveksling. Mulig gik adskillige, 
fordi det var en gammel indgroet Skik; det var saa- 
ledes almindelig Regel, at der fra hver Gaard skulde 
mindst én i Kirke hver Helligdag. Det er vel nok 
herfra Talemaaden stammer: „Der skal en til det 
værste“ , sa’e Drengen; han skulde i Kirke. Naa, i 
hvert Fald tør det vel siges at være en god Skik; 
men forøvrigt staar det saadan for mig, at der var 
større Interesse for det religiøse Liv end i vore Dage. 
Om Præsten var dygtig, bedømtes ikke særlig efter 
Indholdet i hans Prædikener, — det var jo Guds Ord, 
de allesammen forkyndte, — nej, det bedømtes efter, 
om han var kraftig og veltalende, og om han „wa 
gue te aa staa fur Aalter“ . Bruges denne Maalestok 
forøvrigt ikke en Del endnu?

Kan være at det religiøse Liv maa betegnes som 
gammeldags, enfoldig Kristendom; men det skal vi 
dog nok vogte os for at lade haant om eller ringeagte. 
Selvtænkning stod rigtignok ikke højt i Kurs ; det faldt
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aldrig nogen ind at ræsonere over Præstens Prædiken, 
eller tvivle paa én eneste Sætning i deres Børnelærdom ; 
nej, man holdt sig til det overleverede. Men jeg tror 
ikke, at dette Forhold blot maa tilskrives Ligegyldig
hed eller Aandssløvhed ; nej, det var nærmest saadan, 
at Kristendommens Læresætninger stod for dem som 
noget saa stort, saa ophøjet, ja helligt, at man hverken 
vilde eller turde røre dem.

Den pietistiske religiøse Vækkelse, som sidst i 
Trediverne gik over en Del af Landet og ogsaa be
rørte en Del af Mors, var i Halvtredserne til Dels 
sygnet hen. Dog mærkedes den hos Børnene fra de 
Hjem, som havde været med i Bevægelsen, og hos 
enkelte holdt den sig, indtil den afløstes af det grundt
vigske Livssyn. Men i al Almindelighed hoidt man 
sig til, hvad der var „Skik og Brug“ . Mand og Kone 
fulgtes ad til Alters de regelmæssige to Gange om 
Aaret, han med høj Hat og langskødet Frakke, hun 
i sort Kjole, hvid Kappe og med Salmebogen pænt 
indsvøbt i et hvidt Lommetørklæde og med sit Ho
vedvandsæg i Lommen. De søgte deres bestemte 
Stolestader i hver sin Side af Kirken og lagde ved 
Udgangen deres Firskillinger i de fattiges Bøsse. Det 
var en almindelig Opfattelse, at der ikke maatte nydes 
noget inden Altergangen, og det blev vistnok betragtet 
som en Vanhelligelse af Sakramentet, om dette ikke 
overholdtes. Ligeledes maatte man efter Altergangen 
ikke tage sig noget for, men sidde stille hen hele 
Eftermiddagen.

Vore Bedsteforældre kendte ikke ret meget til 
Naturhistorie eller til astronomiske Oplysninger. Selv
følgelig holdt de paa den gamle Opfattelse, at Jorden 
er en Flade og Himlen en fast Hvælving, hvorpaa 
Sol og Maane og Stjerner er anbragt for at lyse over 
vor Jord, og at Solen stod op i Østen og gik ned i
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Vesten. Hvorledes dette gik til, hvor Solen skjulte sig 
om Natten, ja, det blev der godt nok spekuleret en 
hel Del over. Det kunde jo træffe, at en ung „Erasmus 
Montanus“ prøvede paa at docere den ny Lære, at 
Jorden er en rund Kugle, som svæver i Verdensrummet 
og bevæger sig omkring Solen m. m. ; men en saadan 
Vigtigper blev skarpt imødegaaet og hans Paastande 
slaaet til Jorden særlig med Beviser fra Bibelen, hvis 
Forfattere selvfølgelig deler deres Tids Verdens
opfattelse.

Geografi synes ikke at have været Fag i de 
Gamles Skoler; thi deres Oplysning herom var meget 
begrænset. At Tyskland laa syd og Sverrig og Norge 
nord for Danmark var vist de fleste klar over; men 
hermed var man ogsaa færdig. 1 den lille, lokale Avis 
kunde der jo af og til findes Nyheder fra andre Lande, 
særlig fra England og Frankrig ; men i hvilken Retning 
disse Lande laa, deres Størrelse og Afstand herfra, 
ja, det var kun de færreste, som havde lidt Begreb 
herom. „Vesten for Thy findes ingen By“ var en 
gammel Talemaade, som belyser den Tids geografiske 
Oplysninger. Fra Bibelhistorien kendte man Navne 
paa Lande som Babylon, Asyrien m. fl. ; men i hvilken 
Verdensdel de laa, kendte man næppe. — Ja, saaledes 
gik Livet sin stille, ensformige Gang følgende de gamle 
Skikke og Sædvaner. Det kunde dog træffe, at Folk 
for en kort Tid kunde blive purret ud af den vante 
Tankegang. Der kom nemlig enkelte Gange et Par 
omrejsende Mormoner eller Folk fra andre Sekter og 
proklamerede deres Lære, og det vakte jo noget Røre. 
Jeg husker saaledes, at den i sin Tid bekendte Mogens 
Abraham Sommer*) kom til vor By og angreb,

') Mogens Abraham Sommer, f. 1829, d. 1901. Lægprædikant; 
oprindelig Snedker, senere Lærer, paavirket af Søren Kierke
gaard. — Oplraadte ogsaa som Kvaksalver. (Red.)
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ualmindelig skarpt og hensynsløst, baade Kirken, 
Præsterne og hele den almindelige Kristendomsopfat
telse. Saadant kunde fremkalde Røre en kort Tid, men 
det sygnede hurtigt hen igen.

Den religiøse Baggrund for Folkelivet var saa- 
ledes en barnlig enfoldig Kristendomsopfattelse, saa- 
ledes som den lærtes i Skolerne og prædikedes i 
Kirkerne; men sideordnet hermed ejede de en aandelig 
Formue i gamle Fortællinger, Historier og Eventyr, 
Remser, Sagn og Viser, hvoraf en Del uskrevne gik 
i Arv fra Slægt til Slægt. Ved smaa Sammenkomster, 
særlig om Vinteren, blev selvfølgelig først det sidste 
Bynyt drøftet, og derefter fik-Vejret en Omgang. Men 
ganske almindeligt gled man lidt efter lidt over til de 
gamle Fortællinger, hvoraf en Del handlede om Varsler 
og Syner fra den mystiske, dunkle Verden, som man 
havde mærkelige Forestillinger om. Af Viserne, der 
som Regel handlede om ulykkelig Kærlighed, var en 
Del skrevet og enkelte endogsaa trykt. Jeg mindes 
saaledes fra min Barndom, at en værkbruden og blind 
lille Mandsling gik omkring og solgte Viser, som han 
selv havde forfattet om sin sørgelige Skæbne. Det var 
den i grundtvigske Kredse siden saa bekendte „Bette 
Wolle“ . En „Skæbnemagt“, som Mennesker var under
kastet, var der en stærk og dyb Tro paa: Hvad der 
skal ske, det sker og kan ikke afværges; thi alt er 
forudbeskikket. „Dertil skulde han nu komme; der 
skulde hans Død nu blive“ , blev sagt om et Menneske, 
som omkom ved Ulykkestilfælde eller for egen Haand. 
I Følge denne Tankegang hentede man sjældent Læge 
til et sygt Menneske, — var han bestemt til at dø, 
saa kunde Lægen jo ikke hjælpe, og hvis ikke, saa 
kom han sig jo alligevel. En ældre Mand fortalte, at 
i hans unge Dage havde en Spaakone forudsagt ham 
hans Skæbne, hvordan hans hele Liv vilde forme sig,
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og hun sluttede med at spaa ham en hastig og brat 
Død. Jeg spurgte ham, om det saa var kommet til at 
passe. „Jo“ , sagde han, „hidindtil har det passet helt 
godt, og det vil det nok ogsaa fremdeles“ . Naa, det 
sidste kom ogsaa til at passe; thi efter nogle Aars 
Forløb gik Manden hen og tog Livet af sig selv. — 
Men spørger vi nu, hvorfor kom det til at passe, saa 
ligger det nær at antage, at denne Spaadom, som han 
jo nok maa have haft en urokkelig Tro paa, har ind
virket saa stærkt paa ham, at han er kommet til at 
forme sit Liv derefter. Han opfatter det som noget, 
han skal rette sig efter, og derfor ligger det ogsaa 
nær at antage, at Spaadommen har været en medvir
kende Aarsag til hans sørgelige Død. Hans Tanker 
har stadig tumlet med, at det var hans Skæbne, og 
saa tager dette Magten over ham.

Men jeg har forstaaet Skæbnetroen saadan, at det 
alligevel var Forsynet, Gud, som bestemte Menneskers 
Skæbne, og at det derfor var formasteligt at prøve 
paa at afvende hans Straffedomme. Man burde derfor 
ikke ved Lynafleder hindre Lynet i at ramme og ikke 
ved Lægehjælp og Medicin berede Gud Hindringer. 
Jeg har kendt en Mand, som hverken vilde have 
Bygninger eller Indbo brandforsikret, „fo r“ , sagde han, 
„man bør stole paa, at Gud vil bevare det“ .

Nogen egentlig klar og logisk Sammenhæng kan 
det være vanskeligt at finde i disse Forestillinger, og 
det var heller ikke alle, som var hildet i Skæbnetro. 
Jeg mindes godt, at mere oplyste Mennesker prote
sterede herimod med den fuldstændig rigtige Begrun
delse, at med Skæbnetro forsvinder Menneskets Ansvar 
for dets Handlinger, den fri Vilje til at vælge mellem 
ondt og godt. — Saa kunde Tyven jo ikke gøre for, 
at han stjal, eller Røveren og Morderen, at han slog 
ihjel, — det var jo i Følge deres forud beskikkede
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Skæbne. Men en saadan Opfattelse strider jo mod al 
sund Fornuft.

Ligeledes synes det mig vanskeligt at forene 
ovenstaaende Skæbnetro: „Hvad der ska l ske, det 
s k e r“ , med dette, at man paa mangfoldige Maader 
og med mangfoldige Midler søgte at forebygge og 
afvende Sygdom og alskens Ulykker.

At Kristentro og Skæbnetro saa nogenlunde kan 
forenes, forklares ved ovenstaaende Antagelse, nemlig 
at det er Gud, som har forudbestemt Menneskets 
Skæbne. Mere vanskeligt er det at sidestille Skæbne
troen med de gamles Forestillinger og Tro paa over
naturlige, løndomsfulde Magters Indflydelse paa Men
neskers Tilværelse og Liv. Det var almindelig Opfattelse 
og Tro, at al Skrøbelighed af forskellig Slags blev 
paaført Mennesker udefra, ikke blot ved Trolddoms
kunster af andre Mennesker, men ogsaa paa mange 
andre overnaturlige Maader, og saa søgte man at 
forebygge og skærme sig derimod med mangeartede 
overnaturlige Midler. Folketroen var altsaa paa den 
ene Side den, at alt her i Livet „er beskikket“ , forud
bestemt, — hvad der skal ske, det sker — ; men paa 
den anden Side søger man at forebygge og værne sig 
mod Sygdom og Ulykker. Der er jo i dette ikke nogen 
klar Sammenhæng i Tankegangen, og det synes at 
være selvmodsigende.

I vore Dage haves lidt mere Kendskab til Natur
kræfterne, og vi søger at finde Forholdet mellem 
Aarsag og Virkning. Anderledes med de gamle; de 
søgte Aarsagen i det overnaturlige og brugte derfor 
ogsaa overnaturlige Midler.

For at skærme Hus og Hjem og have „Lykke og 
Velsignelse til alle sine Gerninger at forvente“ , hang 
flere Steder paa Væggen i Glas og Ramme „en gud
frygtig og kristelig Husvelsignelse“ . I Midten var et
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stort Billede, som skulde forestille Vorherre; foroven 
i begge Hjørner svævede et Par Engle med Palme
grene i Hænderne. Indholdet var en hel Del gudelige 
Vers, som nærmest kan betegnes som gudelig Snak, 
og omkring det hele en Bue med stærkt kolorerede 
Farver. Andre Steder havde man — ogsaa hængende 
i Glas og Ramme — et „Himmelbrev“ , som fortalte, 
at det var fundet af en gudfrygtig Mand ovre paa 
Fyn. Indholdet var forøvrigt noget rent Sludder, men 
skulde tjene samme Formaal: at bringe Lykke og 
Velsignelse til Huset og dets Beboere. En Hestesko, 
funden paa Landevejen og slaaet op over Døren, 
havde vistnok samme Formaal.

Man søgte at værge sig, som man bedst kunde, 
mod alt ondt og al Søllehed. Jeg har set en Mand 
holde sin Skjorte op og spytte 3 Gange igennem den, 
før han tog den paa; hvad det skulde gøre godt for, 
kender jeg ikke. For en Hudsygdom, som man mente 
var fremkommet ved „Natild“ , skulde der stiltiende 
hugges over med en Økse. Med „Jægt“ anvendtes 
skrevne eller trykte Formularer med temmelig menings
løst Indhold, tidt saadant, at de gav samme Ordlyd, 
hvad enten de læstes forlæns eller baglæns, op eller 
ned. Ligeledes anvendtes Gigtstaal, der havde Form 
som et stort U og var magnetisk, saa det kunde 
trække en Stoppenaal eller Strikkepind til sig. Det 
bares paa Brystet med et Baand om Halsen. „Volta
korset“ er jo af meget yngre Dato, mulig bruges det 
af enkelte endnu; man siger det bare ikke. — Meget 
almindeligt anvendtes Korstegnet som Betryggelse 
mod onde Menneskers Indvirken: i Korndyngen paa 
Loftet, i Smørret, naar det var æltet, i Dejgtruget, 
naar Dejgen var lagt, og for Ovnmundingen, naar 
Brødet var sat ind, m. fl. Steder. — Ligesom der 
saaledes var meget, man ikke maatie forsømme, meget
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ai iagttage, dels for ligesom at fremhjælpe Betingelser 
for gode Magters Indvirkning, og dels for at skærme 
sig mod skjulte onde Magters Indflydelse, saaledes 
var der ogsaa meget, man maatte passe ikke at gøre, 
for ikke ved Ligegyldighed selv at være Aarsag til 
Søllehed og Skavanker. Særlig maatte en frugtsommelig 
Kone passe nøje paa, at hun ikke foretog sig noget, 
der kunde faa skadelig Indvirkning paa Fosteret, ja, 
der kunde være Ting, som Barnet kunde komme til 
at lide under alle sit Livs Dage, saa det var en meget 
alvorlig Sag. Hun maatte saaledes passe paa ikke at 
gaa over et Hareleje og ikke skære i en Brødskive 
og bide over Skaaret, for saa kunde Barnet faa Hare- 
skaar. Hun maatte ikke sætte sig paa en Grav, for 
saa kunde Barnet faa Krampeanfald (Slagtilfælde). Hun 
maatte ikke staa og kigge gennem et Hul eller en 
Sprække, saa blev Barnet skeløjet. Heller ikke maatte 
hun smage paa Maden af en stor Grydeske, for saa 
vilde Barnet faa altfor stor en Mund. Bar hun Opfej- 
ningen ud i sit Forklæde, saa blev Barnet skiden
færdigt. Hun maatte passe paa, at ikke en Mus løb 
over hende, for saa fik Barnet en graa Plet (Moder
mærke). Det gik ikke an, at hun strøg Brødkniven 
paa Dørtrinet eller stod i en Dør og spændte, d. v. s. 
stod med en Haand paa hver Dørstolpe. Heller ikke 
maatte hun gaa igennem en Dør, hvor en anden 
havde staaet saaledes; thi saa blev Barnet „darspændt“ .

Naar saa Tiden kom, at „vor M or“ vilde „slaa 
Potten i Stykker“ , var der jo ogsaa en Del at varetage. 
Selvfølgelig havde Manden i god Tid sørget for, at 
Hestene var ordentlig skoet, at Seletøjet var i Orden 
og den grønne Vogn ordentlig smurt, hvorved han jo 
altid passede paa at begynde ved det „tehaands“ 
Forhjul; thi ellers kunde han risikere at vælte eller 
paa anden Maade komme galt af Sted. I de sidste
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Nætter af Ventetiden sov han „mæ æ Pisk aanner æ 
Hue**. Et Par Nabokoner, som selv havde født, var 
bestilt til at assistere, og dem blev der sendt Bud 
efter, medens Manden ved Karlens Hjælp fik Hestene 
spændt for og kom af Sted efter Jordemoderen, til 
hvem der tidt var en lang Vej. Henad gik det ikke 
mer end almindelig rask; det kunde jo træffe saa 
uheldigt, at „Madammen“ ikke var hjemme og skulde 
hentes længere borte, saa det maatte passes ikke at 
køre Hestene trætte for tidligt. Men havde han først 
baade selve „Madammen“ og hendes Skrin placeret 
paa Vognen, saa gik det i strygende Fart hjemefter.

Jeg mindes en lille, pudsig Historie fra den Tid. 
Nær ved Hjemmet vilde Manden skyde Genvej tværs 
over nogle Agre; men uheldigvis var der en temmelig 
dyb Fure, som bevirkede, at det gav et saa stærkt 
Stød, at den bageste Agestol, som ikke var skruet 
fast, rutschede bag af Vognen med baade Jorde
moderen og hendes Skrin. Manden mærkede imidlertid 
ikke dette og kørte nok saa flot op for Døren, ud af 
hvilken de to Nabokoner kom styrtende med det 
Udraab: „Men Herregud da, Pier, haar do ett æ 
Jowrmur mæ?“ Manden svarede, idet han ser sig 
tilbage: „Æ r hun ett i æWuen? Da haar hun misæl 
væt der“ . Heldigvis havde „Madammen“ ikke taget 
nogen Skade ved denne Luftfart, men var saa vred, 
at det Par Kopper god „Jordemoderkaffe“ , som Konerne 
skyndsomst opvartede med, knap formaaede at for
milde hende.

Til Fattigfolk og Husmandsfolk, som ikke havde 
Raad til at betale derfor, blev der af Sogneraadet 
„bojet“ til Jordemoderkørsel, og det gik nok ikke altid 
i en „Snaarhied“ . Der fortælles saaledes om den 
bekendte Original Bojler fra Ljørslev, at da han 
engang skulde hente Jordemoderen i Vils, kørte han
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først til „Kalundborg“ i Vejerslev for at gøre Heste
handel og kom, som rimeligt var, af den Grund for 
sent med Jordemoderen. Naa, saadant var da heldigvis 
kun en enkelt Undtagelse.

Forinden Fødslen maa Barselkonen have løst alle 
Knuder paa Klædedragt og Haar for at intet skal 
„binde“ Fødslen. Særlige Evner og særlig Lykke, 
mente man, blev det Barn til Del, som blev født paa 
en Søndag. Naar Jordemoderen havde puslet med 
Barnet, flyede hun det til Faderen med de Ord: „Du 
er vel nærmest til det, for du kender dig vel for 
Fader?“ Saa blev Barnet svøbt og trillet ind med en 
Liste, saa det lignede en Pølse; en Stoppenaal blev 
sat i Svøbet, for at det ikke skal blive „forbyttet“ af 
Ellefolk eller Dværgfolk.

Jeg mindes fra min Barndom, at et Par Folk i 
en Naboby havde en lille Pige, hvis Hoved voksede 
ualmindelig stærkt i Forhold til den øvrige Krop. Det 
var almindelig Mening, at hun var et forbyttet Barn.

I mange Gaarde og Huse blev Dagligstuen ogsaa 
benyttet som Sovekammer, Spisestue, Børnestue og 
Arbejdsstue for Kvinderne. De indpanelede Senge var 
anbragt lige over for Vinduerne. Her laa altsaa 
Barselkonen med sit spæde Barn, og det kan ikke 
siges at være hverken roligt eller hyggeligt. Hun 
maatte ikke faa noget at drikke, uden at det var 
blandet med Brændevin; det var almindelig Mening, 
at det var absolut nødvendigt.

Naar de første 3 à 4 Dage var gaaet, begyndte 
Nabokonerne at komme med „Barselmad“ , som Regel 
sød Suppe med Æbleskiver samt Hønsesteg. Somme
tider kunde det ogsaa være en Flaske „Gammel, 
fransk V in“ til 50 Øre og en Hvedekage. Naar Moderen 
var kommet op af Barselseng, maatte hun ikke komme 
i fremmed Mands Hus eller gaa over en Vej, før hun

6



82

havde været i Kirke og bleven „læst ind“ . Barsel
koners Kirkegang ligger for mange Egnes vedkom
mende ikke mer end godt 30 Aar tilbage i Tiden. 
Det gik saaledes til: Den berammede Søndag tog hun 
en Nabokone med sig til Kirke, og medens de øvrige 
Kirkefolk gik ind og satte sig i deres Stole, blev de 
to staaende i Vaabenhuset. Medens Degnen og Menig
heden sang en Salme, — der valgtes til dette Brug 
en med mange og lange Vers —, gik Præsten ud i 
Vaabenhuset til de to Kvinder og holdt en kort Tale, 
hvorefter de fulgte bagefter Præsten ind i Kirken.

Naar Barnet skulde døbes eller fremstilles i Kirken, 
var det ikke Moderen, som „bar“ Barnet, men en 
Kone eller Pige af nærmeste Familie, og hun havde 
en Følgerske med, som var hende behjælpelig med 
at holde Barnets Hue m. m. Efter Handlingen blev 
der saa ofret til Præst og Degn baade af Qudmoderen 
og af Fadderne. Naar Qudmoderen havde ofret og 
var kommet ned i Kirkestolen, blev hun staaende op 
med Barnet, mens Fadderne ofrede, og naar de kom 
tilbage fra Ofringen, nikkede de til hende og Barnet. 
Der maatte passes godt paa ikke at svare galt eller 
vende sig forkert; thi det gav Anledning til Folkesnak. 
Barnets Navn blev bestemt straks efter Fødslen ; men 
det maatte ikke kaldes dermed, før det var døbt.

Hjemkommen fra Kirken gik Qudmoderen stil
tiende ind og lagde Barnet i Vuggen ; det skulde 
nemlig have sin første Søvn i Kristentøjet. Hun gik 
saa ud en lille Vending, og først efter at hun igen 
var kommen ind, maatte hun tale. Det var almindelig 
Skik og Brug, at Qudmoderen gav Barnet det første 
Sæt Tøj, og helt ind til Konfirmationstiden følte hun 
sig forpligtet til at tage sig lidt af det, hvis det gjordes 
nødig. Derimod blev den Forpligtelse, som Præsten 
paalægger Fadderne om at lade det oplære i den
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kristelige Børnelærdom, ligesaa lidt dengang som nu 
taget alvorligt.

I vore Dage søger vel de fleste Mennesker at 
finde Forstaaelse af Forholdet mellem Aarsag og 
Virkning, og de mener vel nok, at alt, hvad der sker, 
har sin naturlige Aarsag. Anderledes i gamle Dage; 
da havde Mennesker en stærk Tro paa løndomsfulde 
Magter, som greb ind i deres Liv, og saa søgte man 
en overnaturlig Forklaring og brugte overnaturlige og 
meningsløse Midler som Modvirkning. Der er tilsyne
ladende ikke nogen klar bevidst Tankegang eller 
Sammenhæng i Folketroen; mulig er de forskellige 
overtroiske Forestillinger kommen frem til forskellige 
Tider og staar derfor ikke i Forbindelse eller i naturligt 
Forhold til hinanden.

Det var en ganske almindelig Tankegang, at alle 
legemlige Skrøbeligheder og Skavanker var kommen 
udefra paa overnaturlig Maade, og meget almindelig 
var Troen paa, at onde Mennesker ved Trolddom var 
Skyld heri. Troen paa Trolddomskunster er vel ikke 
helt uddød endnu, men var dog langt stærkere i 
gamle Dage.

Da skabte Kvindfolk sig om til Harer 
og red paa Koste til Djævledans, — 
da redes Bonden hver Nat af „Marer*, 
saa nær han havde tabt Vid og Sans.

Ja, det var nu før min Tid; men jeg kan dog 
godt huske, at de gamle fortalte om en saadan nær- 
gaaende Hare, som der blev skudt paa flere Gange, 
uden at det bed paa den. Endelig fik man fat i noget 
„arvet Sølv“ , og med dette som Forladning lykkedes 
det at saare den. Bemeldte Hare løb haltende ind ad 
Hønsehullet, og da det Dagen efter spurgtes, at Konen

6*



84

dér i Huset laa i Sengen og havde et Ben i Stykker, 
saa var alt jo klart.

Saadanne virkelig udlærte Hekse skulde jo til 
Møde paa Bloksbjerg eller til Troms (Trondhjem i 
Norge) St. Hans Nat. De smurte derfor deres Koste
skaft eller Ovntræ med en Heksesalve, steg til Hest 
inde i Køkkenet og fo’r op gennem den aabne Skorsten.

Ligeledes husker jeg Fortællinger om, hvordan 
„æ Maahr“ (Mar’en) kunde plage Folk saa ganske 
forfærdeligt om Natten, naar de laa i deres Senge. 
Det mærkedes som saadan en sær underlig, snurrende 
Fornemmelse, der lammede hele Legemet, saa de ikke 
kunde røre sig. Det gik som Regel snart over; men 
vedkommende var dog daarlig tilpas Dagen derefter. 
Der var nu ellers et meget nemt og ufejlbarligt Raad 
herfor: Naar de gik i Seng, satte de jo Træskoene 
paa Gulvet udenfor, og disse kom da naturligt til at 
vende Næserne mod Sengen. Men dette var forkert; 
de skulde vende Næserne udad, „saa haad æ Maahr 
ingen Majt“ (Magt).

Det var ikke saa ganske faa Mennesker baade 
Mænd og Kvinder, som i gammel Tid var „berømt 
fuer aa ku trø ll“ ; de kunde „gøre ondt“ baade paa 
Mennesker og Dyr og gøre mange andre Kunster. 
Det mentes at kunne gøres paa forskellige Maader, 
ved Ord, ved Berøring (Strygning) o. a. m. Men til 
de sværeste Kunster skulde der dog andre Midler, 
saasom: afredt Haar, afskaarne Negle m. m. (Det var 
jo nok af den Grund, at gamle Folk, naar de havde 
afskaaret deres Negle, skar tre Gange i Træ med 
Kniven, inden den brugtes til andet.) Ja, saa var der 
jo da ogsaa visse Urter, særlig de, som voksede i 
Markskel, ved Diger og Grøfter, som kunde bruges 
til at gøre Fortræd med.

Deres Kendskab til de forskellige Midler havde
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de fra gamle Bøger: Cyprianus med dens røde Bog
staver, Henrik Smidt m. fl. De bedste var dog nok 
sjette og syvende Mosebøger; thi de indeholdt Ægyp
ternes Kendskab til alt hemmeligt og overnaturligt 
De var nok meget vanskelige at faa fat paa, men der 
var dog en Mand i vor Naboby, som man bestemt 
mente var i Besiddelse af dem.

Det blev fortalt om en gammel Kone med røde, 
rindende Øjne, at hun kunde faa en „Hortyer te aa 
staa po æ Æ nn“ , d. v. s.: kunde faa et Kotøjr til at 
staa lodret op i Luften —, og at hun som Ungpige 
bandt sin Medtjenerinde ved Gruekedlen, ikke med 
Reb eller Baand, men med Ord, saa hun ikke kunde 
gaa derfra, før hun gav hende Lov dertil. Det er 
forstaaeligt, at i en Tid, hvor man troede enkelte 
Mennesker i Besiddelse af saadanne hemmelige Kund
skaber, fik de Skyld for at forvolde en hel Del Syg
domme, Skavanker og Uheld. Mennesker, som blev 
„sære“ , tungsindige, sindssvage, fik Krampeanfald 
m. m., var som Regel forheksede. De fleste Mennesker 
prøvede at sikre sig herimod, og dertil kendte man 
forskellige Midler som at slaa Kors, at bære Staal 
paa sig o. a. m.; men mange, som var ligegyldige 
eller vantro nok til at undlade dette, kom tidt til at 
bøde haardt derfor. At Mennesker, som man troede 
kunde „gøre ondt“, kom ind i Stalden og saa og følte 
paa Kreaturerne var meget farligt, og det undgik man 
saa vidt muligt; men det kunde jo ikke altid forhindres. 
En Mand kom saaledes ind i en Nabos Stald, gik op 
og strøg en Ko hen ad Ryggen, idet han sagde: „De 
æ da en dejlig Kow“ . Kort Tid efter blev Koen syg 
og vilde hverken æde eller drikke. Ejeren fik det Raad : 
gaa i Nat hen til vedkommende Mands Hus, træk tre 
Halmstraa ud af Taget over hans Stalddør og giv 
Koen dem. Raadet fulgtes, og Koen slugte de tre
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Halmstraa med stor Begærlighed, og straks vilde den 
saa baade æde og drikke og kom sig i Dagetal.

Qaar man at By, ud paa Handel eller til andre 
Forretninger, og den første, man møder, er en gammel 
„mistænkelig“ Kvinde, kan man være sikker paa ikke 
at faa Held til sit Ærinde eller ogsaa, at der paa 
Turen indtræffer andre Fortrædeligheder. Et godt 
Middel herimod er at vende sig, naar man er kommet 
forbi hende og spytte tre Gange efter hende.

Det skete ikke saa sjældent i gamle Dage, at en 
Ko pludselig holdt op med at give Mælk eller kun 
gav meget lidt, blev omtrent hel sen, og saa var der 
selvfølgelig Troldkunster med i Spillet. Der var nemlig 
enkelte Folk, som var saa udlært i Kunsten, at de 
kunde sidde hjemme i deres egen Stue og malke en 
af Naboens Køer. Fremgangsmaaden var den, at man 
stak en Syl op i Loftet eller Bjælken lige til Skaftet, 
og saa malkede man af denne ligesom af en Kopatte. 
Det var som Regel kun en enkelt Ko, der paa den 
Maade blev malket. Feilberg fortæller om en ret fiffig 
Mand, hvem denne Overlast timedes, at han flyttede 
Koen og satte en Stud i dens Baas. Vedkommende 
Troldmand eller -Kvinde fik vel saa ikke stort Udbytte 
af sin Malkning, „men“ , sagde Manden, „I skulde 
have set, hvor Studen næste Morgen saa medtaget ud“ .

Der kunde ogsaa laves Fortræd paa den Maade, 
at der blev „kastet ondt“ paa Vej eller Sti, og var 
man saa uheldig at komme over dette, gik det jo 
galt. Engang traf det saa uheldigt for en Kone, som 
havde kastet ondt for en anden, at hendes egen 
Datter først kom og gik over det farlige Sted, — hun 
blev selvfølgelig syg og sær og blev aldrig til Men
neske mere.

I gamle Dage var der i de fleste Byer nogle smaa 
Teglovne, hvor der blev brændt Mursten baade til eget
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Brug og til Salg. Saadanne Ovne var bygget ind i 
Siden af en stejl Bakke, og foran Ovnen var „æ 
Vagthus“, hvis to Vægge simpelthen dannedes af 
Bakkens Sider. Nogle Bjælker var lagt tværs over og 
paa disse nogle gamle Brædder, som dannede Loft. 
Bagvæggen var selve Ovnen med sine to Fyrhuller. 
Forsiden med Indgangsdøren var ligeledes tømret 
sammen af gamle Brædder. Det hele var som Regel 
ret primitivt, men gav dog Ly for Vind og Vejr.

Ligesom Forfatteren af „Tæilownssjow“ fortæller 
fra Egnen længere syd paa, at disse Vagthuse var 
Samlingssted for Byens Folk, hvor de efter endt Dag
værk fik sig en Passiar, saaledes ogsaa her.

Men det er ikke om dette, jeg vil fortælle, men 
om en underlig Tildragelse, som passerede i min 
Drengetid. Vor Nabo var ved at brænde Sten og 
havde en Husmand til at fyre i Ovnen. En Dag midt 
under Brændingstiden kom en Mand ind i Vagthuset 
og gav sig i Snak med ham. „Ka do nok fo æ Tørre 
te aa brind, Jens?“ spurgte Manden. (Der blev den
gang fyret med Tørv, hvoraf en Del laa opstablet i 
den ene Side af Vagthuset.) „Jo“ , siger Jens, „det 
goer hiel udmærket.“ Saa staar Manden og vender 
lidt ved Tørvene og gaar saa hen og kigger ind ad 
det ene Fyrhul, og saa gaar han igen. Men siden den 
Tid kunde Jens ikke faa det til at brænde i det Fyr
hul, som Manden havde kigget i. Hvad var herved 
at gøre? Han op til Manden, der havde Teglovnen, 
og fortæller ham det. „Saa fo a nok aa mæ dæhen,“ 
siger Manden, „saa vel a no eliwal prøw ad.“ De 
kommer derhen, og Manden giver sig til at pirre op 
i Gløderne og kaste Tørv ind; mén lige saa rask, 
som han kunde kaste dem ind, kom de tilbage igen 
og det med saadan en Kraft, at de røg helt hen i 
den anden Side af Vagthuset.



88

„De hær æ dæ Fejl we“ , siger Manden, „haar 
dæ nue wæt hærinn we dæ?“ „Ja“ , siger Jens, „den 
aa den Mand wa herinn, aa han kieg gu nok saa 
sær ind i æ Fyrhwoll.“ „Ja, saa er a sgu klaar øwer 
æ Stelling“ , siger Manden, „aa saa æ dæ ett aant aa 
gyer, end aa hint den klog Kwon.“ „Nej, de æ dæ 
wal ett,“ siger Jens, „men a kommer lieg i Tanker 
om, te do haar en Par Skipper Kwaal, dæ staar hjem 
i æ Smeddi, ska vi aliwal ett prøw dem føst?“ „De 
ka vi jo godt,“ siger Manden, „men de nøtter jo nok 
ett.“ — Saa hentede Jens Kullene, og over al For
ventning viste det sig, at de kunde brænde. Manden 
maatte saa af Sted for at skaffe mere Kul, og saa 
fyredes der i det ene Hul med dem og i det andet 
med Tørv, og Brændingen blev helt vellykket.

Det kunde jo træffe dengang saavel som nu, at 
en Ting kunde blive forlagt, blive borte, saa den trods 
al Søgen ikke var til at finde. Men i saadanne T il
fælde var man i hin Tid bedre stillet end nu om Dage. 
Der var nemlig enkelte Mennesker, som forstod at 
„vise igen“ . Herpaa et Par Eksempler:

For min ældre Søster blev en Rigsdaler borte og 
var trods al Søgen ikke til at finde. En ældre „klog 
Kone“ kom tilfældig i vor Gaard, og min Søster bad 
hende om at prøve sin Kunst. „Ja, bestemt sige dig, 
hvor den ligger, kan jeg ikke,“ svarede hun, „men 
jeg kan mærke, at den sidder i Klemme et Sted, og 
du finder den nok ved Lejlighed.“ Nogle Dage efter 
vilde min Søster til at læse i en gammel Salmebog, 
som var hægtet sammen med Spænder, — der laa 
Daleren.

For min Morbroder blev en ny Økse borte. Han 
henvendte sig til en Nabo, som var i Ry for at kunne 
„vise igen“ . „Ja, det er en meget betænkelig Sag,“ 
siger Manden, „men prøv næste Torsdag Nat mellem
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12 og 1 at søge efter den ved Diget, der danner det 
vestre Markskel, mulig vil du finde den dér.“ Ganske 
rigtigt, dér laa Øksen. I Parantes kan her bemærkes, 
at nævnte kloge Mand ikke var særlig berømt for 
sin Ærlighed, og det var nok nærmest Grunden, 
hvorfor min Morbi oder henvendte sig til ham.

H je m m e ra a d . — S y m p a tim id le r.
Der var i gamle Dage flere „kloge“ Mænd og 

Koner end nu om Stunder; men den „willeste“ af 
dem alle var dog den berømte Maren Haaning i 
Vindblæs.

Naar Folk her fra Mors kom ned til hende for 
at søge Raad, gik hun ind i det hemmelige Rum, et 
mørkt Kammer, og naar hun kom tilbage derfra kunde 
hun fortælle Morsingboen en hel Del om hans Hjemegn 
og, hvis han ønskede det, vise ham „Skademanden“ 
i en Spand Vand. Men var det ikke særlig alvorlige 
Tilfælde, nøjedes man med at bruge Midler, som de 
fleste kendte, eller som blev tilraadet af andre, som 
var bedre med paa alt saadant.

Dersom et Barn led af Kirtelsyge eller „engelsk 
Syge“ var Kirkegaardsmuld hentet en Torsdag Nat 
og lagt paa Bunden af Vuggen et udmærket Middel. 
Ligeledes var Kirkebly eller Rust skrabet af Kirke
klokken gode Midler mod adskillige Sygdomme.

Var et Barn „darspændt“ , hvilket viser sig ved, 
at det ikke vil tage Moderens Bryst, men skriger og 
fægter med baade Arme og Ben, naar hun vil lægge 
det til, da var der flere Raad herfor. Det simpleste 
var stiltiende at bære det 3 Gange gennem en aaben 
Dør. Bedre var det at stjæle en Pil fra Naboens 
Kaalgaardsdige, bøje den sammen til en Ring og under 
den aabne Skorsten putte Barnet derigennem 3 Gange.
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Endnu bedre skulde det være at slaa et Par Tremmer 
ud i en Havelaage og putte Barnet 3 Gange der
igennem; men det allerkraftigste Middel var dog at 
skære en Græstørv paa Kirkegaarden en Torsdag Nat, 
skære et rundt Hul deri, stille det paa Højkant og 
putte Barnet 3 Gange derigennem. Et saadant Eks
periment skal der jo være to om, og selvfølgelig maa 
der ikke tales, mens Handlingen foregaar.

Mod Blegsot er 9 Kaalspirer spist paa fastende 
Hjerte et ufejlfarligt Middel.

Børn, som har Brokskade, føres igennem en 
kløvet Træstamme, som derefter sammenbindes. Efter- 
haanden som Saaret paa Træet heles, vil Saaret paa 
Barnet ogsaa læges.

En Byld eller Svulst forsvinder, naar man tager 
et Ligs Haand og stryger 3 Gange derover. Vorter 
kan „sættes hen“, fordrives, paa flere forskellige Maa- 
der. Er der mange, skal det være godt at tælle dem tre 
Torsdag Morgener i Rad; bedre er det dog nok at 
stikke dem med et Straa eller gnide dem med et 
Stykke stjaalet Flæsk og forvare det i Jorden paa et 
Sted, hvor ingen gaar, f. Eks. i Kanten af en Grøft 
eller Jorddige.

Vil Køerne ikke blive med Kalv, borer man et 
Hul i Spiltræet og driver en Trætold deri. Det skal 
ogsaa være godt at skille en Vogn ad i to halve og 
skyde dem sammen igen, mens Tyren bedækker.

Naar Koen har kælvet, skal dens Tænder gnides 
med Sod og Salt, for at de ikke skal gaa løse.

Det træffer ikke saa sjældent, at en Ko eller et 
andet Kreatur faar en saakaldt Grøde paa Halsen. Et 
godt Middel til at fjerne denne er følgende : Man tager 
et Rugstraa, hvorpaa der er tre Knæ, og skærer det 
over paa tre Steder, saaledes at hvert Stykke har et 
Knæ. En Torsdag Morgen, før Sol staar op, prikker
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man Grøden med de tre Stykker Rugstraa, som der
efter puttes i Jorden paa et Sted, hvor ingen færdes. 
Efterhaanden som Straaet raadner, svinder Grøden.

Hvis en stivsyg Gris faar Krampe, skal der knyttes 
„Krampeknuder“ . Engang jeg havde en saadan Gris, 
og af den Grund havde lukket den ud, kom en gammel 
Kone (hun var af Taterslægt) forbi og spurgte om, 
hvad den Gris fejlede. Jo, den var stivsyg og havde 
af og til Krampe. Ja, men det kunde hun nemt kurere, 
hvis jeg havde noget Sejlgarn eller en anden tynd 
Snor. Det havde jeg da, og hun knyttede en hel 
Masse Knuder derpaa og fæstede det saa paa Grisen. 
Hun forsikrede, at nu skulde den nok komme sig. 
Jeg lukkede den saa inde i et Vognskur; men da jeg 
et Par Timer efter saa derind, laa Grisen og var død.

At gaa over noget eller tage noget op, som laa 
henkastet eller tabt paa Veje og Stier, skulde man 
være meget varsom med. Sygdom eller anden Daar- 
lighed kunde nemt være forbundet dermed, og i saa 
Fald vilde den, som tog det op, faa Sygdommen.

Man skal vogte sig for at paabegynde et nyt 
Arbejde paa en Mandag; thi saa vil det ikke lykkes. 
Særlig gælder dette for Tjenestefolk; flytter de i en 
ny Tjeneste paa en Mandag, skal de nok komme til 
at løbe af Tjenesten i Utide. Bryllupper og andre 
højtidelige Handlinger blev derfor aldrig og bliver jo 
endnu sjældent bestemt til en Mandag.

Det var jo ikke alle, som havde Kendskab til de 
forskellige Midler, som i hvert enkelt Tilfælde skulde 
bruges; men der var dog altid i nærmeste Omegn 
nogen, som var særlig godt bevandret i alt saadant, 
og saa raadførte man sig med dem eller søgte dem 
for at faa dem til at udføre de forskellige Handlinger, 
som man ikke betroede sig selv til. — Der var saa- 
ledes enkelte, som forstod den Kunst „aa løes øwer
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gall Tænd**. Jeg har kendt flere, som forstod det; men 
nu vil de ikke gerne vedgaa det og er meget hemmme- 
lighedsfulde med, hvordan det gaar til. Der er sikkert 
flere saadanne Besværgelses- eller Signe-Formularer; 
jeg har kun faaet fat paa en enkelt, der gælder for 
„Orm** i Tanden. Medens Signemanden sætter en 
Finger paa den daarlige Tand læser han ganske stille 
Besværgelsesformularen, der lyder saaledes:

„Worm ! æ do herinn, 
saa skal a dæ nok fenn.
Æ do hwi eller rød, 
ska do alliwal dø, 
æ do bio heller swot, 
ska do alliwel bort,
saa snaar a mi Haan mod æ Jowr sætter.“

En anden Maade at stille Tandpine paa er at 
prikke ved Tanden med et Søm, saa længe der kom
mer Blod, og saa slaa det ind et Sted, hvor Solen 
ikke kan skinne, f. Eks. i Nordsiden af en Bjælke, og 
med Hammeren tegne et Kors derover.

Af alle saakaldte Sympatimidler var det „aa gyr 
we fu Wrejt“ det, som hyppigst anvendtes, og som 
har holdt sig længst, ja, holdt sig helt ind til vor Tid 
og, skønt vedkommende ikke gerne vil vedkende $ig 
det, dog skønnes at blive brugt endnu den Dag i Dag. 
Det hænder jo ikke saa sjældent, at et Menneske eller 
et Dyr — tiest en Hest — ved en forkert Bevægelse, 
et fejlt Trin el. lign., faar en Arm, en Fod eller et 
Ben forstuvet, og det kan tidt være temmelig smerte
fuldt. I saadanne Tilfælde er det, at Metoden anvendes. 
Det kan gøres paa flere forskellige Maader, enten hel 
stiltiende eller ved, at der under Behandlingen frem
siges en Formular; men altid skal der benyttes en 
rund Genstand. En Hue eller Hat kan i Nødsfald
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bruges, men tiest brugtes et rundt Skæppemaal. Der 
maa ikke ventes ret længe med at søge Raad ; thi lige 
saa lang Tid, der er imellem, at Skaden er sket, og 
Behandlingen foretages, lige saa længe vil det vare 
derefter, inden Patienten kommer sig.

En Hest har forstuvet eller forvredet sin ene Fod, 
og den kloge Mand og Ejeren gaar ind i Stalden, 
selvfølgelig stiltiende. De maa ikke tale sammen, før 
Handlingen er foretaget og de igen er ude af Stalden. 
Ejeren tager Hestens Ben op, og Manden skriver med 
et Stykke Kridt en Streg paa Kanten af Skæppemaalet. 
Den syge Fod sættes ind i Skæppen, og Manden 
drejer den tre Gange rundt imod Solen, og for hver 
Omgang spytter han tre Gange. Hermed er Behand
lingen forbi, og de gaar stiltiende ud af Stalden.

Men det kan som nævnt ogsaa gøres paa den 
Maade, at der under Behandlingen fremsiges en 
Formular, eller hvad man nu rettest kan kalde den. 
Den lyder saaledes:

„En Kraag sier po Rejt;
ska a gyr we di Fued fo Wrejt?
A kommer dæ naer aa naer, 
aah, gi de mo blyw waer og waerl“

Særlig den sidste Linie synes jo temmelig me
ningsløs. Den Remse, som vistnok er den mest almin
deligt benyttede, lyder saaledes:

„Vorherre og Set. Peder op paa Bjerget red, 
da Vorherres Hest sin ene Forfod vred,
Saa tog han om den med sine fem Fingre 
og sagde: „Ben i Ben, Sener i Sener 
og Kød i Kød, alt, som det før var.
I tre Mands Navn.“

Bysmedene hørte i gammel Tid til Byens klogeste 
Mænd, og adskillige af dem gav sig ogsaa af med at
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kurere baade paa Mennesker og Dyr, hvortil de sik
kert nok benyttede sig af lignende Midler som her 
nævnt. Bysmeden forstod ogsaa den Kunst „at slaa 
Øjet ud paa en Tyv“ , og det gik nok saaledes til:  
1 tre Torsdagnætter efter hinanden smedede han et 
Søm, og naar dette endelig var færdigt, tegnede han 
et Øje paa Bordet og drev Sømmet i. Hvad Indvirk
ning dette havde paa den formentlige Tyv kendes 
desværre ikke.

At stille løbske Heste var der ogsaa nogen, der 
forstod; men det var nok ikke altid, at det lykkedes. 
Det gjaldt nemlig om at stille sig saadan, at man 
kunde se Himlen nedenunder Hestene, og det var jo 
tidt meget vanskeligt.

Der var ogsaa enkelte Mennesker, som kunde 
„stille Ild “ . En Mand har nylig fortalt som fuldtud 
paalideligt, at hans Mor fortalte efter hendes Mor, at 
der engang var Ildløs i hendes Hus. Det begyndte at 
brænde fra den ene Ende, men var ikke kommen ret 
langt hen, før en Nabo, en Svensker, kom til Stede. 
Han krøb op paa Huset, satte sig paaskrævs over 
Rygningen dér, som Ilden var naaet til, og mødte den, 
saa den ikke kom længere frem, men brændte lige ned.

Med Sympatimidler kan der ogsaa gøres Fortræd 
paa Mennesker og Dyr. Hvis det gælder et Menneske, 
skal Navnet nævnes. En Hest kan gøres lam ved at 
slaa et Søm i dens Fodspor. Skærer man en Græstørv 
ud, hvor et Menneske har sat sin Fod, og hænger 
den op i Skorstenen, visner Menneskets Fod. Alt 
saadant hører jo nærmest ind under Trolddomskun
sterne og skal helst udføres paa bestemte Steder. De 
Steder, hvor Besværgelser skal læses, Trolddom øves 
eller tilintetgøres, er over et Dørtrin, under Skorstenen, 
paa Korsveje eller paa „trebundet Skel“ .

Jeg har tidt hørt gamle Folk sige: Ja, er der
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nogen, som med hemmelige Kunster kan gøre Fortræd, 
saa er der da heldigvis ogsaa nogen, som kan mod
virke det, „gøre det tilbage igen“ .

Man søgte sjældent Læge ; men mod Sygdom og 
anden Mén værgede man sig med Midler, som man 
troede kraftigere og mere virkningsfulde. Man satte 
Tryllemiddel mod Tryllemiddel og Besværgelse mod 
Besværgelse, og den, som kendte og benyttede de 
stærkeste, han sejrede.

A t ta ge  V a rs le r  fo r  F rem tiden .
Mennesker har vistnok til alle Tider følt Trang til 

at prøve at løfte lidt ved „Sløret“ for derved at kigge 
lidt ind i Fremtiden. — Særlig ved Aarsskifte sysler 
Tankerne med, hvad det nye Aar mulig vil bringe. 
Landbefolkningens Interesser knytter sig særlig til 
Vejret, hvordan det vil blive til de forskellige Tider 
af Aaret; thi deraf afhænger jo saa meget. I ældre 
Tider tog man Varsler herfor af forskellige Ting, og 
en Del af disse tillægges endnu af mange ikke saa 
lidt Betydning.

Man havde lagt Mærke til, at Uregelmæssigheder 
i Vejrforholdene tidt udjævner hinanden, — det ene 
Vejr „hævner“ det andet, — hvis saaledes Foraars- 
varslerne og det gode Vejr melder sig for tidligt, vil 
der senere komme uheldigt Vejr. Lige saa mange 
Dage Lærken synger før Kyndelmisse, lige saa mange 
Uger vil hun tie derefter. En hvid Jul giver en grøn 
Paaske og omvendt. Den ene Modsætning opvejer den 
anden, Naturen regulerer sig selv, saa naar Aaret gaar 
ud, vil der være Ligevægt i det hele. — I de gamle 
Almanakker var der „Vejrspaadomme“ ; men dem 
stolede man ikke rigtig paa. Større Tillid havde man 
til, hvordan Vejret var paa enkelte fra gammel Tid
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bestemte Dage; det varslede nemlig om, hvordan det 
vilde blive i nærmeste Fremtid.

Inden Julen kommer, er der, foruden Rengøring, 
Slagtning, Brygning og Bagning, mangt og meget 
andet at varetage for i det kommende Aar at sikre 
sig alle gode Magters Hjælp i Hus og i Stald og paa 
Mark og til at jage alle onde Vætter paa Døren. Der 
skulde skrives Kors alle Vegne og lægges Staal baade 
over og under Dørene m. m. Det er ogsaa særlig i 
Juletiden, man tager Varsel om det kommende Aars 
Vejr. Ved de saakaldte Julemærker kunde man nemlig 
se, hvorledes Vejret bliver i hver Maaned hele Aaret 
igennem. Der skæres tolv Skurer i en Loftsbjælke, 
altsaa en Skure for hver Maaned, og omkring disse 
Skurer skrives med Kridt en rund Kreds. Er Himlen 
første Juledag skyfuld, bliver Kredsen om den første 
Skure urørt; er Himlen derimod klar hele Dagen, bliver 
Kredsen visket ud. Er Halvdelen af Dagen klar og 
den anden Halvdel skyfuld med Regn og Sne, bliver 
det halve af Kredsen visket ud. Saadan vil Vejret 
blive i Januar Maaned. Paa hver af Julens 12 Dage 
mærker man sig Vejret og behandler det dertil hørende 
Mærke derefter, og saaledes faar man altsaa Besked 
om Vejret i alle Aarets tolv Maaneder.

Ved Kyndelmissetider (2. Febr.) har vi tidt streng 
Vinter med Sne. Derfor siges ved denne Tid: „Kjørmis 
Knud holder herud med et Par hvi Stud“ . Streng Vinter 
paa denne Tid varslede om tidligt Foraar.

I samme Retning lyder det bekendte: „I Februar, 
naar Dagene længes, da plejer Vinteren gerne at 
strenges“ . Men med Kyndelmisse paa Bagen skal 
Vejret blive godt en Gang om Dagen.

Hvis det fryser de 40 Ridderes Dag (9. Marts), 
saa vil det fryse i 40 Nætter derefter.

Paa Set. Pedersdag (25. Febr.) kommer Viberne
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hertil, og adskillige Fuglearter begynder at mages. 
Hvis det regner Syvsoverdagen (27. Juni) vil det der
efter regne i 7 Uger ; men regner det paa Margrethes- 
dag (13. Juli), vil det blive ved i 13 Uger. Denne 
kaldes derfor ogsaa „Margreth rødden H y“, fordi Høet 
saa vilde komme til at staa og raadne i Stakkene 
eller komme for daarligt i Hus.

De 4 Tamperdage*) er ogsaa „Vejrprofeter“ . I det 
Hjørne, Vinden er i disse Dage, vil den gerne holde 
sig det meste af Tiden i de første 3 Maaneder, og af 
Vindens Retning kan man slutte noget om, hvordan 
Vejret vil blive.

Men det var ikke blot Vejret, man paa Forhaand 
søgte at være klar over; det var ogsaa Varselstegn 
for meget, som skulde passere i nærmeste Fremtid. 
Det var i min Barndom meget almindeligt at hænge 
Set. Hanskaal op for kærestefolk. I et Hjørne af 
Haven eller rettere af „æ Kalgaard“ groede en Plante, 
som blev kaldt for Set. Hanskaal**). Det var en lille 
Plante paa 7—8 Tommers Højde, der blev skaaret op 
Set. Hans Aften og bundet sammen to og to ved 
Rodenden og hængt op paa en Væg i Storstuen med 
Toppen nedefter. Hver to Planter gjaldt for et Par 
bestemte Kærestefolk eller en Karl og Pige, som man 
mente havde et godt Øje til hinanden. Planterne havde 
den Egenskab, at de vilde krumme sig opad med

*) Tamperdagenc stammer fra den katolske Religion ; det var 
de lire Fastedage, som indledede de fire kirkelige Fjerdingaar. 
Paa disse fire Dage dømte Kirken i Ægteskabssager, og deraf 
fik Domstolen Navnet „Tamperretten“. Navnet tyder paa, at 
der blev benyttet Tamp som Straf for Ægteskabstrætter eller 
Ægteskabsbrud. Oprindelig har disse Dage altsaa ikke været 
knyttet til Vej’forudsigelser; denne Forestilling maa være 
fremkommet senere.

*•) Planten hedder Set. Hansurt (Sedum Telephium) og kaldtes 
i visse Egne af Landet „Kærestekaal“.

7
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Toppene, og nu lagdes der i den kommende Tid 
Mærke til, om de vilde følges ad, bøjede sig indad 
med Toppen imod hinanden, eller de gik fra hinanden, 
eller om den ene blev hængende nedad og den anden 
drejede opefter. Af dette toges der saa Varsel af for 
det Par Folk, som de var hængt op for.

Der var i gammel Tid en Del Spaakoner baade 
i Byer og paa Landet, som ved at lægge Kort op i 
en vis bestemt Orden kunde forudsige mangt og 
meget, og det var temmelig almindeligt at lade sig 
spaa. Særlig unge Piger, som var kommet i Vildrede 
med deres Kæresteforhold, søgte til saadanne Spaa
koner for at blive klar over, „hvis Dug de skal brede, 
hvis Seng de skal rede, hvis Viv de skal være i Tugt 
og i Æ re“ .

Foruden hvad her i det foranførte er nævnt som 
Middel til at skue lidt ind i Fremtiden, var der jo 
det særlige, det, som betegnes med Ordet „Forvarsler“ .

For de fleste større Begivenheder, og da særlig 
for Dødsfald og Begravelser, gik der „Varsel“ . Havde 
man bare Evne og Fantasi nok til at opfatte og ud
lægge disse underlige Lyde, som fremkom i mørke 
og stille Nætter, saa kunde de altid henføres til noget, 
som skete i nærmeste Fremtid. Man hører Vægge
ormen*), som arbejder i næsten alt gammelt Træ og 
frembringer en Lyd som et Lommeuhrs „T ik! Tak!“ . 
Det er Dødningsuhret, der slaar. Der bankes paa 
Vinduer og Døre; det smækker med Kistelaag og 
rasler med Dørenes Klinkefald. Der høres Skridt, som 
om et Menneske kommer rask gaaende, men standser 
ved Yderdøren. Man kan høre, hvorledes der af 
hemmelighedsfulde Væsener gøres Forberedelse. Skuf
ferne i Dragkisten, hvor Dækketøjet ligger, bliver

') En lille Bille (Anobium).
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trukket ud, og paa Loftet rumsteres der med Ting og 
Redskaber, som kommer i Brug ved Begravelsen. 
En Vogn kommer kørende og holder udenfor Huset, 
og der høres nogle sære Klaps; det er Brædder til en 
Ligkiste, som bliver læsset af. Dristede man sig til at 
staa op og se efter, ja, saa var der ingenting. Hvis 
Snedkeren hørte sin Sav eller Høvl arbejde om Natten, 
vilde han snart komme til at lave en Ligkiste. Laaget 
paa denne blev ikke som nu skruet til,, men slaaet til 
med Søm, og saadanne Hammerslag er der mange, 
som har hørt. Hvis Sypigens Saks, som laa paa Bordet, 
om Natten gav sig til at klippe, vilde hun snart komme 
til at klæde Lig, og hvis Uglen satte sig paa „Raa- 
lingen“ og skreg sit „herut, herut“ , var det et ufejl
barligt Varsel om Dødsfald i Huset. Et Tællelys kunde 
undertiden faa det underlige Indfald at lade sit smel
tede Talg løbe ned ad den ene Side og krumme sig 
lig et Høvlspaan. Det kaldtes saa „en Ligspaan“ og 
varslede Dødsfald. Men Lyset kunde ogsaa finde paa 
at danne ligesom en Hank opefter, og saa var det en 
„Brujhank“ og betød Bryllup. Et stillestaaende Lys 
ude paa Marken betød, at der vilde blive bygget et 
Hus; men et Lys, som ganske langsomt skred fra 
Hus eller Gaard op imod Kirken, varslede Ligfærd.

Paa Kirkevejene kunde man tidt i mørke Nætter 
møde en „Ligskare“ . De Mennesker, som var „synsk“ , 
kunde endogsaa kende nogle af Deltagerne. Men det 
var kun dem, som var født en Højtidsaften, særlig 
Juleaften, som havde denne Evne; andre kunde ingen
ting se. Men det var umuligt at komme frem, man 
blev puffet og skubbet, til man omsider havnede i 
Grøften, hvor der dog var fri Passage.

Hunden var ogsaa „synsk“ . Naar den om Natten 
gav sig til at tude, var det, fordi den kunde se noget 
unaturligt og mystisk, som færdedes.

7'
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Døden kommer saaledes sjældent eller aldrig, 
uden at der paa én eller flere Maader er varslet om 
den. Saaledes var alt nu engang indgroet i de gamles 
Tro og Forestilling. Varslet kunde ogsaa komme ved 
mange Smaating, som man nutildags ikke skænker 
nogen Opmærksomhed, f. Eks. at to Knive tilfældigt 
kommer til at ligge over Kors, om man nyser med 
Brød i Munden, eller om flere kommer til at „skue 
Hænder“ , d. v. s. kommer til at se paa hinandens 
Hænder. Ogsaa Planter kan bringe Bud. I Kaalgaarden 
kan der sommetider gro en enkelt hvidbladet Kaal; 
det er en Ligkaal. En meget afstikkende mørkeblaa 
Kaal er en Sygekaal.

„Lygtemænd“ var der mange af, og de kunde i 
mørke Nætter lokke Folk ud paa vildsomme Veje. 
Vantro Folk vilde forklare dem med Svovldunster fra 
Moser og Kær; men det tog de gamle ikke for gode 
Varer.

S ygdom , Død og B e g ra ve lse .
Som allerede nævnt var det sjældent, at der i 

Sygdomstilfælde søgtes Lægehjælp; med „Hjemme- 
raad“, med Aareladning og Kopsætning eller med 
Medicin efter en gammel Recept fra et Menneske, som 
man mente havde haft en lignende Sygdom, klaredes 
Sagen. Jordemødrene kunde som Regel baade aarelade 
og sætte Kopper; men der var ogsaa andre, som for
stod Kunsten og gav sig af dermed. — Aareladning 
bestod i, at der med et lille Ladejern sloges Hul paa 
en Aare, vistnok altid paa Overarmen, hvorved der 
tappedes en Kopfuld Blod af Vedkommende, hvorefter 
Armen forbandtes. Ogsaa Dyr blev aareladt, særlig 
for Forfangenhed ; men det kaldtes at „slaa dem op*, 
og hertil blev brugt et „Slaaopjern“ og en lille Knippel.
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Kopsætning var lidt mere omstændelig, og hertil brugtes 
nogle smaa Glaskopper. Først klippedes nogle Papirs
strimler, og ved et Lys, som stod paa Bordet, tændtes 
der Ild i Papiret, der puttedes i Glaskoppen, hvorefter 
den hurtigt, mens Papiret brændte, sattes paa, hvor 
den skulde, altsaa det Sted paa Legemet, hvor det 
onde havde sit „Sæde“ . Der blev sat 3 à 4 Kopper 
paa, og naar de havde siddet og suget nogle Minutter, 
blev de taget af og lagt i et Fad Vand. Med et 
Apparat med mange, meget smaa Knive sloges der 
smaa Huller dér, hvor Kopperne havde siddet, og 
derefter sattes Kopperne atter paa for at suge det 
daarlige Blod ud.

Med saadanne Midler søgte man altsaa at holde 
Døden paa Afstand; men det gik jo dog kun til en 
Tid. Adskillige Tegn og Varsler tydede paa, at der 
snart var et Dødsfald i Vente. Væggeormen hørtes 
ret tydeligt, Uglen skreg, og Hunden tudede om 
Natten o. s. v., og der begyndtes saa smaat med 
Forberedelser. Hvis Sygelejet var langt og smertefuldt, 
blev Præsten anmodet om at bede for den syge „paa 
førstkommende Søndag“ . Ved Slutningen af den sæd
vanlige Bøn, som Præsten beder efter endt Prædiken, 
tilføjedes: „Menighedens Forbøn udbedes for den 
syge N. N.“ Dette er som saa meget andet af det 
gamle gaaet af Brug, men burde denne Skik ikke 
været bibeholdt? — Hvis den syge havde været en 
flittig Kirkegænger, var virkeligt Medlem af Menig
heden, og hvis Præsten formaaede at forme Bønnen 
taktfuld og inderlig, var det saa ikke baade en køn 
og god Skik?

Naar det skønnedes, at det var paa Slutningen, 
hentedes Præsten for at „berette“ — d. e. berede — 
den syge ved Tale og Sang og ved at tage ham eller 
hende til Alters, og saa var der gjort, hvad man
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mente, der kunde og burde gøres. Blev Sygelejet efter 
dette alligevel langvarigt, maatte det undersøges, om 
der mulig kunde være noget til Hinder for, at der 
kunde „løses op“ for ham eller hende. Havde man 
Mistanke om, at der mulig kunde være Hønsefjer i en 
af Puderne, maatte denne fjernes; thi paa saådanne 
mentes, at et Menneske ikke kunde dø, og hvis den 
syge havde været beskyldt for ved Trolddom at have 
gjort Fortræd paa Mennesker eller Dyr, skulde der 
sættes en Gryde med Ild under Sengen, og der var 
muligt mere, som i Følge Folketroen skulde gøres. 
Feilberg fortæller i „Dansk Bondeliv“ , at det Ogsaa 
har været Skik at løfte et Par Møntørv op; men det 
kendes vist ikke her paa Egnen.

Naar saa Striden var stridt, gik der Bud til 
Graveren, Ligsynsmændene og til Tømreren. Ligkisten 
blev nemlig lavet i Gaarden, og Brædderne hertil 
havde længe ligget parate. Med Hjælp af et Par 
Nabokoner blev Liget lagt „paa Straa“ . Paa en Baare 
af Brædder, — i Mangel deraf en „Wuenshaw“ lagt 
paa to korte Skamler —, lagdes et Lag Rughalm, og 
naar Liget var vasket og gjort i Stand, lagdes det 
herpaa og et Lagen bredtes over. Her laa det saa i 
3 à 4 Dage, indtil Tømreren havde Kisten færdig; 
den blev malet sort med Limfarve, for at den hurtigt 
kunde blive tør. I Bunden lagdes Høvlspaaner; thi 
den Døde skulde ligge paa Spaaner af sin egen Kiste. 
Saa tilkaldtes et Par Koner af nærmeste Familie samt 
Sypigen, og naar Ligtøjet var færdigt, klædtes den 
døde deri og bares hen i sin Kiste.

Graveren var som Regel ogsaa Ringer, og naar 
Graven var kastet færdig, ringede han med Kirke
klokken.

Der var otte Dage mellem Dødsdag og Begravel
sesdag, og i den Tid var der Travlhed i Hjemmet
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Var det fra en Gaard eller et velstaaende Husmands
hjem, skulde der nemlig være stort Gilde, omtrent 
som til et Bryllup, dog ikke med Musik og Dans.

I Aftægtskontrakterne var der enten fastsat en 
Sum til Begravelsen eller bemærket, at den skulde 
være „efter Egnens Skik og Brug“ . Der blev ikke 
bekendtgjort noget i Bladene, hverken om Død eller 
Begravelse; men Slægt, Venner og Naboer, som man 
ønskede skulde være med, blev indbudt saa betids, 
at „Sending“ kunde blive leveret i betimelig Tid.

Paa Begravelsesdagen mødte Deltagerne i god 
Tid, og der indtoges en solid Frokost med tilhørende 
Dramme og Kaffepuncher, det sidste saa rigeligt, at 
tidt enkelte af Deltagerne havde Besvær med at holde 
Ligevægten. Tidt blev det over den fastsatte Tid, inden 
man blev færdig til at drage til Kirkegaarden. Endelig 
blev Laaget lagt paa Kisten, og Tømreren stod parat 
med Hammer og Søm for at slaa den til. Ligeledes 
var Degnen parat til at oplæse den af ham forfattede 
Gravskrift, hvoraf et Eksemplar fæstedes paa Kistens 
Laag og fulgte med i Graven. En Afskrift heraf blev 
opbevaret for siden at „prentes“ eller trykkes og 
sættes i Glas og Ramme.

Kisten sættes saa i Vognen, og et Par Mænd 
stillede sig paa hver sin Side af Hestene for at passe 
paa, at der ikke under Kørslen skulde ske Uheld, og 
saa sætter Toget sig i Bevægelse efter Kirkegaarden. 
Ankommen hertil toges Kisten af Vognen og bares, 
ikke ind i Kirken, men hen til Graven, hvori den 
straks nedsænkedes. Præst og Degn stillede sig ved 
Hovedenden af Graven, og der blev sunget en Salme. 
Hvis Præsten skulde holde Tale, maatte han være 
bestilt dertil, og Talens Indhold og Længde rettede 
sig efter, hvor stort et Honorar han troede at kunne 
forvente. Undertiden var dette Honorar bestemt forud,
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og saa var det jo „saa swær rele“ for Præsten. En 
paalidelig Fortælling herom stammer her fra Egnen 
og ligger ikke saa forfærdelig langt tilbage i Tiden.

Peder Jensens Kone var død, og Peder var i den 
Anledning hos Præsten for at faa Begravelsesdagen 
bestemt. Da dette var ordnet siger saa Præsten : „Ja, 
Per vil da have holdt en Tale? De har jo Raad til 
det, og De kan faa en god Tale for 2 Rigsdaler“ . 
„Nej, a vel saamænd ett,“ siger Per. „Naa, det synes 
jeg dog, De skulde,“ siger Præsten, „men De kan da 
ogsaa faa en pæn lille Tale for 1 Rigsdaler; saa meget 
vil De da nok ofre. Tænk paa, at det er Deres Kone, 
som skal begraves, og nu forlanger hun jo ikke mer.“ 
Men Per siger atter: „Nej, a vel saamænd ett.“ Men 
saa sætter Præsten det ned til 3 Mark, og saa slaar 
Per til. Hvordan den 3 Marks Tale blev, melder H i
storien ikke noget om, men formodentlig har den 
været temmelig tynd.

Fortællingen er som nævnt temmelig paalidelig, 
men maa dog nok betragtes som en Undtagelse; i 
Reglen kom man sikkert nemmere og pænere om 
ved det.

Naar Præsten kastede de tre Spademaal Jord paa 
Kisten, holdt han Hatten op for Ansigtet, og naar det 
sidste Ord af Formularen er sagt, sætter han ikke 
lige straks Hatten paa. Han har jo gaaet i den „sorte“ 
Skole, og i Følge Folketroen siger han nogle Ord ind 
i Hatten, vistnok en Slags Manen, som skal fæste den 
døde til Graven, saa han ikke skal „gaa igen“ .

Ved Graven ligger der Spade, Skovle og Grebe, 
og Begravelsesfolket kaster Graven til og lægger Reb 
og Redskaber ovenpaa.

Hele Ligfølget følger med tilbage til Gaarden, og 
der holdes Gilde hele Natten. Der spises, drikkes og 
spilles Kort — ofte til Overmaal.
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Det synes underlig utiltalende med saadanne 
lystige Begravelsesgilder. Lad gaa endda, hvis det 
var gamle Aftægtsfolk, der var gaaet bort, derover 
var der jo ikke større Sorg eller Savn. Men hertil 
indskrænkede det sig ikke. Nej, selv om det var en 
Kone, som var død fra Mand og Børn, og Sorg var 
til Huse, blev der dog holdt Gilde. Ja, gamle ind
groede Skikke er sejglivede, og selv om de er daarlige 
og taktløse, er de dog ikke nemme at faa udryddede. 
Begravelsesgilderne holdt sig til hen imod Slutningen 
af forrige Aarhundrede, da de endelig maatte vige 
for Menneskers merfe udviklede Takt og Pietetsfølelse.

Trods de tidt temmelig lystige Gilder var det dog 
en almindelig Skik, som ret strengt overholdtes, at 
Deltagerne skulde vise deres Medfølelse ved at være 
klædt i Sørgedragt, Kvinderne i sort Kjole og med 
sort Hovedtørklæde og Mændene i sort Frakke og 
med høj Hat, og for de nærmeste Slægtninges Ved
kommende benyttedes Sørgedragten i længere Tid 
derefter som Kirke- og Selskabsdragt.

G enfæ rd . — S p ø g e ri.
Om Præsten havde forglemt at „læse i Hatten“ , 

eller han ikke havde været stærk nok i Papirerne eller 
hvad anden Grund, der kunde være, vides ikke; men 
sikkert er det, at efter de gamles Fortællinger var det 
ikke saa sjældent, at en afdød „gik igen“ . Disse 
„Gengangere“ var Mennesker, som man tiltroede en 
lønlig Brøde eller som man mente havde gjort en 
stor Uret her i Livet og derfor ikke kunde faa Ro i 
Graven, men maatte i mørke Nætter gaa og spøge 
paa de Steder, hvor Uretten eller Forbrydelsen var 
øvet. Ude.paa Marken har flere af de gamle set en 
Skikkelse gaa og bære paa en stor Sten. Det er en
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Skelsten, som Manden har flyttet for at tilegne sig 
noget Jord, og til Straf derfor maa han gaa med 
Stenen, indtil han finder dens rette Plads.

Særlig paa Herregaardene var det slemt med 
Spøgeri; enhver ordentlig Herregaard havde sine 
bestemte Spøgelser, som mange af de gamle Tjeneste
folk „grangivelig" havde hørt eller set. Frøslevgaards 
Teglovn laa lidt norden for Gaarden, og her har 
Teglbrænderen, naar han laa i sin Seng i „Vagtstuen“ , 
tidt set en tyk, sort Skikkelse gaa omkring, stille og 
lydløs. Naar den nærmede sig Sengen, var han noget 
ængstelig; men den kom ham dog aldrig for nær. 
I Stalden saa Røgteren af og til den samme Skikkelse, 
og det mentes at være en af de forrige Ejere af 
Gaarden. En af de andre, afdøde Ejere havde i levende 
Live været Dobbeltgænger; man har tidt set ham 
hjemme i Stalden, skønt man udtrykkelig vidste, at 
han paa samme Tid var i Nykøbing. I Borggaarden 
har Pigerne tidt set en hvidklædt Jomfru komme op 
fra Stuerne, gennem Køkkenet, og forsvinde i en Krog 
af Bryggerset. Paa Engen syd for Gaarden op imod 
Kirken løb et Par hvidklædte Jomfruer; man har tidt 
hørt dem „give saadant et underligt Hvæld", som 
„svarede igen flere Gange“ .*)

I den gamle nu nedbrændte Lade paa Damsgaard 
var det ikke raadeligt at færdes i Mørke. Folk, som 
endnu lever, har ganske tydeligt set en ældre Mand 
med Knæbukser og Tophue staa i den lange Kørelo. 
En Husmand blev saa rystet ved Synet, at han blev 
syg og ikke kunde gaa hjem, men blev hjulpet i Seng 
i Karlekammeret.

*) Der er et Sted vesten for Kirken, hvor Lyden kastes tilbage 
flere Gange; mon det ikke skulde have nogen Forbindelse 
hermed ? — Forsamlingshuset i Frøslev hedder „Ekko“, og 
Navnet er sikkert taget herfra. — Der er vel ogsaa tæ n k t 
paa en højere Betydning
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Ja, saadanne Spøgelsehistorier, ikke blot fra 
Herregaarde, men ogsaa fra Bondehjem, blev tidt i 
Vinteraftener fortalt af de gamle, og der er ingen 
Tvivl om, at de selv troede derpaa. Vil vi prøve at 
finde en Aarsag til disse Forestillinger, saa maa sik
kert Fantasien tages med i Betragtning.

Naar den døde, skønt stedt til Hvile paa Kirke- 
gaarden, dog ikke er helt forsvunden af Tilværelsen, 
men af sine nærmeste efterlevende bevares i Tanker 
og Minder, saa vil hans eller hendes Billede tidt 
dukke frem, naar man færdes paa de Steder, hvor den 
afdøde har haft sin daglige Virksomhed. Dette Tanke- 
billedes Uvirkelighed kan man jo let overbevise sig om 
ved Dagens Lys, men naar Mørket er faldet paa, frem
stiller Fantasien tidt utydelige Skikkelser og uforklarlige 
Lyde, og saa er det vel ikke saa underligt, at Tanke- 
billederne af den døde og alt det, som skimtes og 
anes i Mørket, af overtroiske Mennesker tager Skik
kelse som et Genfærd. Den Tanke ligger jo nær, at 
hvor den døde i levende Live har haft sin Virksomhed, 
dér vil han ogsaa søge hen, hvis der var et eller 
andet, som han havde forsømt eller forbrudt, noget, 
han ikke er blevet færdig med i levende Live og derfor 
skal have rettet. — Hvor en hemmelig Udaad er øvet, 
eller hvor Livet er blevet alt for hastigt eller pludseligt 
afbrudt, dér er størst Fare for Genfærd ; men Fantasien 
kan ogsaa beskæftige sig med andre afdøde, som i 
mørke Nætter gaar og pusler med noget, de ikke har 
faaet udrettet, eller blot i deres ved Døden afbrudte 
Gerning.

E fte rs k r if t.
Foranstaaende Optegnelser er, ligesom mine tidligere Artikler 

om „Morsingsk Bondeliv“, taget fra Tiden omkring 1860—70, og 
Hensigten hermed er den at søge at belyse og bevare noget af
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en svunden Slægts Tankesæt, Liv og Færden. Hvis jeg i mine 
yngre Aar havde haft Interesse herfor, vilde jeg ved at faa da
levende gamle Mennesker til at fortælle, baade kunnet naaet længere 
tilbage i Tiden og faaet Fremstillingen noget fyldigere. Naar jeg 
nu paa mine ældre Dage har prøvet at samle, hvad jeg kan mindes 
fra min Barndoms- og første Ungdomstid, saa mærker jeg godt, 
at det er temmelig mangelfuldt og at der er noget gaaet tabt.

Tiderne skifter, og Menneskers Tanker og Forestillinger for
andres i mangt og meget. Det sidste Par Menneskealdre har været 
en Tid, hvor Oplysning og Fremskridt baade i Haandens og 
Aandens Verden har været i stærk Udvikling, og man skulde jo 
næsten tro, at nu var al gammel Tro paa det mystiske og over
naturlige helt forsvundet og at alle søgte Forklaring paa Livets 
Foreteelser ved at klare Forholdet mellem Aarsag og Virkning; 
men dette er imidlertid ikke Tilfældet. Endnu lever en ikke 
ubetydelig Del af gammel Overtro, som holder sig skjult i 
Krogene, saa man skal være lidt forsigtig, hvis man skal faa det 
lokket frem. Endnu har vi jo „kloge“ Mænd og Koner, som 
godtroende Folk søger til for at blive hjulpet paa overnaturlig 
Maade og med unaturlige, meningsløse Midler.



Fra S e je rs lev Sogn.
Ved August F. Schmidt.

hvert eneste Sogn i vort Land findes der 
endnu i Folkemunde Levn om ældre Tiders 
Kulturforhold udtrykt i Sagn og Tro, Sæd 
og Skik, Ordsprog og Mundheld o. s. fr.,

erindret af enkelte gamle Mennesker, der i deres 
Hukommelse trofast har bevaret Minderne fra de 
gamle Bondetider.

Det er i et Tidshverv som vort af national og 
kulturel Betydning at meddele Tidens Børn, hvad der 
i vore Dage, inden det bliver for sent, kan sammen
stilles af de spredte Oplysninger fra Folkemunde om 
vore Fædres Liv og Færd. Og et Bidrag hertil skal i 
det følgende gives vedrørende Folketro og Folkeliv 
i Morsø Nørreherreds nordligste og største Sogn, 
Sejerslev.

Kunde de nedenstaaende spredte Oplysninger 
opildne et lokalkendt, historisk interesseret Menneske 
til at skrive en grundig Fremstilling af Morsø’s nord
ligste Egnes Historie, skulde det sikkert glæde mange 
flere end de paagældende Egnes Befolkning.

Hvad der findes i tidligere Aargange af Historisk 
Aarbog for Mors angaaende Sejerslev Sogn — især i 
Lærer A. C. Skyums Afhandlinger — vil ikke blive 
benyttet i nærværende Artikel. Derimod vil Folke
mindestoffet i Evald Tang Kristensens Bøger og i 
Dansk Folkemindesamling (Kgl. Bibliotek), herunder 
nogle Avisartikler, samt en Række Meddelelser af 
Sadelmager Anders Geneser i Øster Jølby blive brugt. 
Anders Geneser er født den 23. Oktober 1860 i 
Ejerslev Sogn paa Grænsen indtil Sejerslev Sogn 
umiddelbart Øst for Hesselbjerg, og han har i de
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første, tyve Aar af sit Liv opholdt sig i Sejerslev og 
Ejerslev Sogne.

Paa Feggeklit, Morsø’s nordligste Spids ud i 
Limfjorden, skal efter Sagnet have ligget en „Kong 
Fegges Borg“ , og hertil stedfæstes Amled (Hamlet-) 
Sagnet, dog uden Grund. Der er heller ikke påavist 
Spor af Voldsted paa Feggeklit. Sagnet fortæller, at 
„Kong Fegge paa Feggeklit og Horvendel paa Horhøj
laa i svær Strid med hinanden“ *)......... „Ved gården
Feggeklit på Mors ligger et stort bjærg, kaldet Klit
bjærg, og i det siges der, at en småkonge ved navn 
Fege, som en gang har boet der, ligger begravet 
tilligemed sit sværd, som er af guld. Sagnet siger, at 
en mand, som ejede gården, en gang tog sig for at 
grave stedet ud, og han fandt godt nok sværdet, men 
da han gik hjem med det, syntes han, at gården stod 
i flammer. Da han kom til den, viste det sig dog, 
at den stod som tilforn. Han gik ud i marken, men 
syntes atter, at gården brændte. Han skyndte sig til
bage, men da var intet at se. Således hengik tre dage, 
og han havde ingensteds ro hverken i gården eller 
uden for den, og besluttede da at lægge sværdet igen, 
hvor han havde taget det, og da han havde udført 
det, havde han igen ro. Gravstedet er endnu tydeligt 
at se, og ingen har siden forsøgt at tage sværdet op.“ **) 
1 dette Sagn findes de kendte Træk fra de mange 
Fortællinger om mislykket Skattegravning, hvor Høj
bryderne maa holde inde med deres natlige Arbejde, 
fordi det synes for dem, at deres Hjemby brænder, 
eller hvad for andre Koglerier de underjordiske for
styrrer Gravningen med.***)

Kong Fegges Gravsted paa Klitbakken meddeles

*) E. Tang Kristensen: Danske Sagn IV (1896), Nr. 190.
**) E. T. Kr.: Danske Sagn IV, Nr. 37.

*•*) Se Eksempler i E. T. Kr.: Danske Sagn I, S. 355 If.
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af C. Schade at være 12 Alen langt og 8 Alen bredt.*) 
Grunden til, at Amled-Sagnene er henlagt til Fegge- 
klit, er sikkert Navneligheden Fegge (klit) og Fenge, 
en af de jyske Oldkonger hos Sakse.**)

„Skarregård skal have sit navn efter Skarrehøj, 
hvor en næskonge ved navn Skarre skal være begraven. 
Skjærbæk og Skarum skal ogsaa have Navn efter 
ham.“ ***) Denne Kong Skarre slog Kong Fegge ihjel. 
Paa Krogbjerg ved Skarregaard har været en Konge
borg, og i Skarregaards to ca. 18 ha store Skarresøer 
er der fundet Skibsankre, meddeler Folkesagnet.f) 
Skarreborg Voldsted Nord for Skarregaard, yderst paa 
den ca. 35 m høje Bakkekam Krogbjerg, der skyder 
sig ud i Lavningen langs Limfjorden, er fredlyst, og 
er en jævn, skævt firsidet Borgplads (ca. 35X35 m), 
omgivet af lave Randvolde. Paa de 3 Sider har Borgen 
været beskyttet ved Bakkens stejle Skrænter, paa den 
fjerde, Sydsiden, ved en svær Vold mellem to tørre 
Grave, hvorover Broen har ført. Der er fundet Mursten 
og Rester af Granitfundamenter.f-j-)

Bjergmanden fra Krogbjerg red hver Nat paa en 
hovedløs Hest til Lushøj, hvor den Lushøj-Smed skulde 
sko Bjergmandens Hest. Bjergmanden red i Mørket 
paa Ruten neden-vesten-om Skarregaard og mellem 
Søerne og Gaarden. Da Anders Geneser som lOaarig 
Hyrdedreng paa Skarregaard hver Aften skulde hente 
Postsagerne, blev han altid spurgt om, naar han kom 
tilbage til Gaarden: „Har Du hørt Lushøj Smed?“

*) Danske Sagn IV, Nr. 38.
*») Om Hamletsagnkredsen se Axel Olrik: Sakses Oldhistorie 

1894, 158 ff. og Jørgen Olriks Sakse oversættelse 1 (1911), 
140 f.

***) E. T. Kr.: Danske Sagn IV (1896) Nr. 62 (meddelt af C. 
Schade).

t )  Danske Sagn IV, Nr. 190. 
f t )  Trap < V, 480.
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I Lushøj kunde man høre Smeden hamre. — Lushøj 
er vel en Fordrejning af Lyshøj-Bavnehøj. I en Op
tegnelse i Dansk Folkemindesamling*) fortælles om en 
Smed, der boede i en Høj paa Skarregaards Mark 
(vel nok Lushøj-Smed), hvortil der engang kom en 
Mand for at faa sin Hest skoet. Da Manden kom ud 
af Højen og vilde ride hjem, saa han, at der var Ild 
i Gaarden (velsagtens Skarregaard) ; han red hjem i 
fuld Galop, men da han kom ned til Gaarden, var 
der ikke Ild at opdage nogetsteds. Næste Morgen saa 
Manden, at der var en Plet paa Taget, hvor han om 
Aftenen havde set Ild. Denne Plet kunde ses, indtil 
der faa Aar før 1910 blev bygget en ny Lade. Smeden 
i Højen var meget rig, og Folk gravede derfor i 
Højen for at faa fat i hans Penge. Endelig engang 
stødte de under Gravningen paa en haard Genstand, 
Graverne kunde ikke komme dybere ned, Jorden blev 
haard som Sten, de troede bestemt, det var Penge
kisten, men det var umuligt at faa den op. Dagen 
efter, da de kom op til Højen, var det overhovedet 
ikke til at se, at der var blevet gravet i Højen den 
foregaaende Nat.

En Aften, da en Mand vilde gaa fra Sejerslev til 
Hesselbjerg, mødte han to sorte Skikkelser, som han 
sagde „God Aften“ til, men nu var det ude med ham, 
for „man må ikke snakke til spøgelser. Han blev så 
frygtelig fortumlet, og måtte med dem tilbage til kirken 
igjen. Først efter at have været ved præsten, blev han 
dem kvit.“ **) — I Skarregaards og Sejerslev Bys Mark
skel ligger en Sig, kaldet Kræmmersig, der har sit 
Navn af, at en Smed skal have slaaet en Kræmmer 
ihjæl dér og bemægtiget sig hans Penge. Dér siges

*) Optegnet o. 1910 af M. Christiansen. 
**) Danske Sagn V, Nr. 147.
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ogsaa at gaa Spøgeri og høres fæle Raab, og Folk 
bliver ofte forvildede her om Natten.*)

Paa to af Kvadrene i Kirketaarnet findet et Men
neskehoved i Relief.**) Af gamle Folk blev dette 
Relief forklaret som Davids og Goliaths Hoveder. Paa 
Kirkegaarden var vist ikke Spøgeri, da Folk ikke var 
bange for at gaa med Stien over Kirkegaarden selv i 
Mørke. Efter Kirken har Kæmper kastet store Sten. 
Saaledes har en Kæmpe ved Østerild i Hillerslev 
Herred kastet en stor Sten, Funssten, efter Sejerslev 
Kirketaarn. Stenen ramte ikke sit Maal, men faldt paa 
Funsbakke, hvorfra den blev bortført og brugt ved 
Thybanens Anlæggelse. Funssten var en 7 m lang og 
2 m høj Granitsten.***) En anden Sten, Den røde Galt, 
skal ogsaa ifølge Sagnet være kastet efter Sejerslev 
Kirke. Kæmpen, der kastede denne Sten, stod paa 
Thisted Kirkespir og kastede den store Sten, der ikke 
naaede sit Maal, men faldt i Fjorden udenfor Skjærbæk. 
I Stenen, som Trolden i Raseri klemte i Stykker, er 
Mærker af hans Fingre.f)

Paa den i 1868 udtørrede Hundsø saaes hver 
Aften Lys. Det var Dødsvarsel, og en Karl druknede 
da ogsaa i Søen en Vinter; det var den kloge Kone 
Hanne Hagens Søn. En Aften nogle unge Mennesker 
gik fra Sø Mølle forbi Søndergaard i Sejerslev, sa a 
de Gaarden staa i lys Lue. „Vi tog til Rend, men 
kort før vi naaede Gaarden, sank Lyset pludseligt. 
Dette Forvarsel om Brand er ikke blevet opfyldt, da 
Gaarden senere blev flyttet, “ft)

•) E. T. Kr.: Jysk Almueliv V, Nr. 501. Begge de sidstnævnte
Sagn er meddelte til S v e n d  G r u n d t v i g  igennem J e n s
L a s s e n  K n u d s e n  af Elev paa Rødding Højskole J. C.
O v e r g a a r d ,  den senere Ejer af Skarregaard.

**) Trap 4 V, 478.
***) Trap 4 V, 480.

+) Historisk Aarbog for Mors 1926, 55 f. (med Varianter), 
t f )  Meddelt af Anders Geneser.

8
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Undertiden kunde der henitnod hver Højtid blive 
stort Spøgeri paa Sø, Dørene blev slaaede op, og der 
var Susen gennem Huset. „Når folk kom med lys, 
kynde det lukke dørene, men ingen ting var der at se. 
Min fader gik en nat forbi Sø og vilde til sit hjem i 
Flade. Da kom der en skikkelse tværs over fra Mølle
have, en gård sønden for Sø, og den vilde til Sø. 
Det var som en kappe, der skred fordi uden at be
væge sig. Da det kom ned til gården, blev der saa- 
dant spektakel på hundene. Det hørte han, og da han 
kom hjem, var han syg.*) — I gamle Dage gjorde 
Bønderne Hoveri paa Sø. Saaledes gjorde en Enkekone 
i Hanstholm en Ugedag til Sø. „Hendes mand hed 
Anders Alsted, og medens han var levende, spurgte 
han altid, når han kom til hove, om han kunde få 
forsagt.**) „Nej i dag kan du ikke få, for sidst, da du 
fik forsagt arbejde, da blev du færdig til middag, og 
så gik du hjem.“ Nå ja, så fik han arbejde som de 
andre, og skulde blive til aften, men den dag bestilte 
han ikke synderlig. Så fik han næste dag igen for
sagt, og så stræbte han meget stærkt.“ ***)

Dette Træk giver et træffende Indblik i Hoveriet 
og Arbejdet til Hove.

Forhen var Folk ikke altid saa renlige som nu 
om Stunder, hvad følgende Træk er et godt Bevis 
paa. „Min svigerfader var skipper og sejlede i Lim
fjorden ved 1808— 10. Sønnen hed Lars Nielsen Fisker. 
Så kom de til Feggesund færgegård en dag, og der 
forlangte de en æggepandekage. Drengen var da ude 
i kjøkkenet imidlertid og så, hvordan konen hun rørte

*) E. T. Kr.: Danske Sagn V, Nr. 1754 (meddelt af Poul Smed,
Flade).

**) Forsagt Arbejde, næsten som Akkordarbejde, idet der blev 
sat ham noget vist for.

***) E. T. Kr : Jysk Almueliv II, Nr. 6 (meddelt af Poul Smed,
Flade).
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den ud i hendes læderforklæde. Så vilde han ikke 
have det, men faderen og kromanden de åd af det.“ *)

Troen paa Fanden og kloge Folk var meget 
levende i Almuens Tanke i gamle Dage. Vi skal nu 
høre nogle Eksempler herpaa fra Sejerslev Sogn. 
Først en Historie fra Evald Tang Kristensens Danske 
Sagn.

„I Sejerslev var folk slemme til at spille kort. 
Så var det en aften de spillede hos Henrik i Kalvhave, 
at der kom en fremmed mand ind, som bad om at 
spille med, hvad han også fik lov til. Men han kunde 
ikke lide de kort, som hedder Klører, for de lignede 
et kors, og han lod dem derfor falde ned under 
bordet. Men sådanne øvede kortenspillere mærkede 
snart sligt, og de tog derfor lyset og lyste under 
bordet for at finde de manglende kort. Dem fik de 
ikke fundet, for de opdagede, at den fremmede korten
spiller havde hestefødder. Deres angst blev stor, og 
konen, der var højfrugtsommelig, får en hest ud af 
stalden og rider efter præsten, for at han skulde mane 
ham væk, hvad han også gjorde. Men ikke ander
ledes, end at han kom hver nat og lagde sig hos 
Henrik i Kalvhave, og det kunde præsten ikke hjælpe 
for, hvormeget han prøvede derpå. Det blev siden 
rådet Henrik, at han skulde tage et fattigt barn til sig 
og være god mod. Dette måtte nok hjælpe, og det 
gjorde det også. Drengen artede godt, og der er 
mange nulevende, som har kendt ham.“ **)

Hanne Hagen, der var fra Norge, boede i Sejerslev, 
hvor hun døde for mange Aar siden. Om hende var 
det en gængs Tro, at hun kunde hekse. Den sidste 
Aften Anders Genesers Mor levede, fortalte hun, at 
for mange Aar siden, da hun var syg, havde Hanne

•) E. T. Kr.: Jysk Almueliv III, Nr. 278.
**) E. Tang Kristensen: Danske Sagn VI (>9 0), Nr. 491.

8*
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Hagen besøgt hende og strøet Lus i hendes Seng. — 
En Mand væltede en Dag med et Læs Tørv udenfor 
Hanne Hagens Hus. Hun fik naturligvis Skyld for 
dette Uheld ; Manden troede jo, at hun vilde tage af 
Billingerne. Hendes Nabo var forskrækket for hende, 
men havde den Tro, at hvis han kunde slaa hende 
til Blods, var hun ufarlig for hans Vedkommende. I 
et Jordhus, han havde nær Gaarden, hvor der stod 6 
Faar, traf han hende en Aften, og lige saa saare han 
saa hende, slog han hende en Næve i Ansigtet saa 
Blodet flød. Manden blev meldt, men i Retten for
klarede han, at Hanne Hagen havde slaaet Hovedet 
imod Muren, saa Blodet flød, og ved den Usandhed 
blev han frikendt. — Det er maaske ogsaa om Hanne 
Hagen følgende Historie, meddelt af Ordsprogssam
leren Søren Ditlevsen i Snedsted, handler.

„En gammel Mand i Sejerslev paa Mors har for
talt mig følgende, som viser, at Overtro i al Fald den 
Gang i hans Ungdom ikke var sjelden mellem Folk. 
Efter Mandens Ønske udelades Navne. Man maatte 
nøje passe paa ikke at lade nogen, der havde Ord 
for at kunne hekse, røre ved Kreaturerne, for saa 
vilde de enten ikke trives mere, eller de døde. Saadan 
har der her i Byen i min Ungdom, det første jeg blev 
Mand her i Gaarden, været en gammel Kone ved
N a vn ------------ , der var da saa møj en grim Heks.
Saadan var det en Dag, jeg var ved at muge under 
Svinene. Hun kom rokkende og vilde tigge en Taar 
Mælk, og hun gik lige ind i Svinestien til mig, gjorde 
sig saa gjævt til, snakkede saa siegt og lækkert, saa 
det var fælt, roste de pæne „Gissebasser“ og vilde 
stryge dem med Haanden hen ad Ryggen; men jeg 
véd nok, hvordan den Slags Folk skal haandteres. 
Jeg greb „Slud“ og lod hende forstaa, at hvis hun 
ikke øjeblikkelig skrubbede af ud af Gaarden, skulde
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hun faa Rygstykkerne varmet, for jeg skal sige os, 
naar man gør sig Uvenner med den Slags Folk, har 
de ingen Magt over én. — Det hændte heller ikke 
saa sjældent, at naar hun var bleven gal paa en 
Mand, uden han vidste det, kunde han, naar han var 
ude at køre, ligesom han kørte allerbedst midt paa 
Vejen, pludselig vælte. Det hændte flere Gange for en 
Mand her fra Byen, men saa en Dag, han mødte 
Kællingen, tog han Mod til sig og gav hende en god 
Dragt Prygl. Siden kunde han være i Fred for hende. 
Ja! det var et farligt Kvindemenneske. Nu skal du 
lige høre, bette Mand. Engang var hun i Forlegenhed 
for en Andrik, og en Gaardmand, der havde mange 
Ænder, lod hende faa en. Det skulde han nu ikke 
have gjort, der var han ikke klog nok, for efter den 
Tid vilde hans Ænder aldrig trives, de kunde lige 
paa en Gang falde om paa Ryggen og ligge som 
døde allesammen, og der var da ogsaa nogen af dem, 
der døde. Han klagede sig til mig over det, og jeg 
raadede ham da til at give Heksen en réle god Om
gang Klø, hvad han ogsaa gjorde, og det hjalp, siden 
var der ikke noget i Vejen. „Jov, jov, bette Mand, 
han k a . trov, der haa væt manne skidt Folk te, og 
der er maaske nowen endnu.“ *)

Og her følger en anden Historie om kloge Koner, 
og hvad de evnede af godt og ondt.

„I Sejerslev Sogn var der en Gaard, hvor Folkene 
næsten altid var plaget af mange Slags Uheld; men 
især var det galt mçd Børnene, der blev saa sære, 
saa det var næsten, som de helt skulde gaa fra For
standen. Der prøvedes mange Ting, men intet hjalp. 
Manden besluttede sig derfor til at tage over til en 
klog Kone paa Himmerland. Han fortalte hende nu, 
hvordan det var fat med Børnene, de havde tre, og

*) Morsø Folkeblad ” /< 1923,
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det var lige galt med dem alle. Saa sagde den kloge 
Kone, at de skulde vadskes i rindende Vand, og naar 
Manden kom hjem, skulde han en Torsdag Nat tage 
Børnene med op paa Kirkegaarden. Der skulde han 
grave et Græstørv saa stort, at der kunde laves et 
Hul i det, hvorigennem Børnene skulde krybe, men 
det skulde altsammen ske stiltiende.

Manden havde gaaet i den Tro, at Børnene var 
forheksede og spurgte nu den kloge Kone, om det 
var Tilfældet, og i saa Fald, hvem der var Skyld deri. 
Den kloge Kone var naturligvis enig med ham. Hun 
svarede ham saa, at hun ikke vilde navngive nogen, 
men der kom saa tidt et siegt Kvindemenneske i deres 
Hus, der altid spurgte om, hvordan Børnene havde 
det, og det var hende, der var Skyld i det altsammen, 
og de maatte endelig passe paa, at hun ikke kom ind 
i Huset eller fik Børnene at se, inden de var helbredte, 
for saa blev det meget værre med dem. Da Manden 
kom hjem og fortalte sin Kone det hele, var hun 
straks paa det rene med, hvem Heksen var, skønt de 
havde ondt ved at tro det om hende. Da nu denne 
her siege Madamme saa, at Manden var kommen 
hjem, gik hun straks derhen for at faa at vide, hvad 
den kloge Kone havde sagt, og hvilket Raad hun 
havde givet dem. Hun stillede sig saa from an, og 
havde saa ondt af de stakkels Børn, der skulde lide 
saa meget, og hun vilde da saa gerne hjælpe dem, 
det hun kunde. Men Manden vidste nu ogsaa, hvad 
han vilde gøre og hjælpe hende med, hvis hun ikke 
kom bort i en Fart og for Fremtiden holdt sig borte.“ *)

Naar en Følhoppe skulde fole, skulde den gaa 
baglængs ind i Følbøvlen. Kunde Kalvene ikke leve, 
skulde der i Dørkarmens øvre Tværstykke bores to 
Huller, i hvert Hul skulde stikkes en Prop med en

*) Morsø Folkeblad 192S (opt. af S. Ditlevsen, Snedsted).
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Stoppenaal i, de skulde vende den spidse Ende nedad, 
det skulde hjælpe Kalvene.*)

Var der særligt Uheld med Kreaturerne søgtes 
Raad hos Maren Haaning i Vindblæs, som vi nu 
skal høre.

„Paa en Gaard i Sejerslev skete der for mange 
Aar siden Uheld med deres Køer. De kastede Kalvene, 
og syge blev de paa anden Maade, saa det var ikke 
saa sjældent, der døde en Ko, og det var heller ikke 
saa sjældent, at naar Pigen kom og vilde malke 
Køerne, var det ikke muligt at faa Mælk ud af dem. 
Saadan en Redelighed kunde naturligvis ikke hænge 
rigtig sammen; de maatte være forheksede, og Raad 
derfor maatte søges, og var der nogen, der kunde 
give det, maatte det være Maren Haaning i Vindblæs 
ved Løgstør. Manden rejste derfor derned, og da han 
havde fortalt Maren hele Redeligheden, sagde hun, at 
der ganske rigtig v a r . en Kone i Byen, hvor han 
boede, der havde forhekset Køerne, og hun kunde 
ogsaa godt sige ham hendes Navn, men det vilde 
hun ikke. Hvis han gerne vilde vide det, skulde han 
passe paa, naar han kom hjem, for saa kom hun i 
Skikkelse af en Hare, og saa skulde han eller Konen 
have en Gryde koghed Vand ved Haanden og kaste 
over Haren, saa den kunde skoldes, det skulde nok 
hjælpe til, at Heksen skulde opdages, og naar de var 
færdig med at malke, skulde de hver Gang slaa Kors 
under Patterne, saa kunde ingen Heks malke dem. 
For Kalvekastningen gav Maren det Raad, at Køerne 
skulde have Malurt eller Perikum, der var plukket paa 
Kirkegaarden, og det skulde gives dem lige før Midnat. 
Dagen efter, da Manden var kommen hjem, kom 
Haren luntende, som den havde gjort saa mange

*) Opt. 1914 af S. Ditlevsen, meddelt af Svçnning Søndergaard
(i Dansk Folkemindesamling),
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Gange før, og da den ikke var ræd, men kom tæt 
hen til Døren, var Konen til Rede med det koghede 
Vand, og hun ramte godt nok den sølle Morten, som 
gav et stort Skrig. Samme Dag rygtedes det i Byen, 
at en Kone var kommen meget sølle afsted og havde 
skoldet sig slemt. Nu var det klart, hvem der havde 
forgjort Mandens Køer. Den samme Heks blev ellers 
en meget gammel Kone, og da hun laa paa sit sidste 
Sygeleje, laa hun længe uden at kunne dø, men saa 
blev det prøvet at sætte Ild under Sengen. Det hjalp, 
for faa Timer efter var hun død.“ *)

Søren Dahl i Ejerslev, en af de sidste, der gik i 
Nationaldragt, samlede Hugorme, hvis Kroppe han 
solgte til Apoteket. Han fandt især mange Hugorme 
i Ejerslev Bakker. Der var altid Hugorme, hvor han 
gik, tilsidst blev han dog led ved den Bestilling. Naar 
han fangede en Hugorm, snittede han Hoved og Hale 
af den og trak Skindet af Ormens Krop.

Else Lassen, Pe Lassens Kone, kunde hjælpe for 
alle Kalvefødsler. Hendes Mand fik en Flaske Bræn
devin for at drikke en levende Aal. Han druknede i 
en Mergelgrav o. 1880.**)

Herefter skal meddeles nogle Træk fra Folkelivet, 
hvor Folketroen ikke spiller nogen fremtrædende Rolle.

I 1876 opførtes i N. Draaby en Fattiggaard for 
Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Kommune. Før det Aar var 
der bl. a. et Fattighus i Hesselbjerg. I Sejerslev havde 
de en Stodderkonge, der havde Opsyn med de fattige, 
som gik rundt og tiggede. Konerne var undertiden to 
i Følge; Mændene, der tiggede, var mest fra S. Draaby. 
En Dag kom Rasmus, der hørte til Rakkerslavet, ind 
til en Gaardkone, Maren, i Hesselbjerg. Der udspandt 
sig følgende Ordskifte. Rasmus: „Aa, bette Maren, ve

*) Morsø Folkeblad 17. April 1923 (opt. af S. Ditlevsen). 
**) Meddelt af Anders Geneser.
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do et gi mæ en bette Eg?“ Maren, meget rapt: „Ve 
do et ha tow?“ Rasmus hurtigt: „Jow, do ska ha saa 
manne Tak, men maa a et osse fo en bette Støk 
Smør te?“ — Og det fik han, saa duperet blev Maren 
over hans næsvise Svar.*)

1 1864 var de tyske Soldater ogsaa i Sejerslev 
Sogn. De tog Anders Genesers Fader, Hans Peter 
Geneser, med som Tolk, han kunde nemlig Tysk, idet 
han havde lært som Soldat i Altona, hvorfra han gik 
til Fods hjem til Hannæs — 72 M il! Da de tyske 
Soldater var kommet over Feggesund til Hanherred 
og var inde i en Kro, snubbede Hans Peter Geneser 
en Baad og kom hjem til Mors igen. Lars Ulriksen, 
der var Smed, maatte følge med Tyskerne som Tolk 
i 6 Uger. Han kom paa den Tur helt til Kolding.*)

Pastor P. A. Lynge, der kom fra Flade til Sejerslev 
som Præst, var en stor Æder og en forfærdelig 
Fraadser. Han sagde, at en And**) var en upassende 
Fugl, den var for stor til en og for lille til to. Han 
kunde spise en hel Snes Æg til Frokost. „Han tog 
gjærne til Nykjøbing søndag eftermiddag og kom ikke 
hjem inden løverdag [antagelig overdrevet]. Det skete 
i gården Kvotbæk, at han sad og spillede kort med 
en gammel mand natten mellem 1. og 2. juledag, og 
de blev ved til hen imod morgenstunden. Så trækker 
han uhret op og siger: „Højj, nu går folk til kirke, 
nu må jeg sku hjem og have min kjole på.“ ***) Engang 
skulde Lynge berette en gammel, fordrukken Karl i 
Hesselbjerg. Da Præsten bebrejder Karlen hans Svag
hed, svarer denne: „Er a en Dranker, saa er æ Præst 
en Fraadser!“ ! )

I 1870’erne kom der Mormoner til Hesselbjerg.

*) Medd. af A. Geneser.
**) I en Variant nævnes en Gaasl

***) E. T. Kr.: Jysk Aimueliv VI, Nr. 603 (medd. af Pastor Ris,
Flade).

t )  Medd. af À. Geneser.
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En Del unge Karle med Kapellan Jensen i Spidsen 
gik hen til et Mormonmøde. Det var ikke mulig for 
Kapellanen at faa et Ord indført, saa mundrappe var 
Mormontalerne. I sin Vaande opfordrer Kapellanen 
Karlene til at kaste deres Kasketter i Hovederne paa 
Mormonerne — uden at det hjalp synderligt. En 5—6 
Familjer blev omvendte til Mormonismen, men de blev 
nok hjemme alle i Hesselbjerg — mener Anders 
Geneser.

Om Efteraaret vogtedes Landsbyernes Kvæg løse 
i en stor Flok under en fælles Ledelse*), det var nogle 
Drenge, der var Byhyrder.. Kreaturerne gik over det 
hele, de maatte blot ikke gaa paa den nysaaede Rug. 
Da Rodfrugterne begyndte, holdt denne Kvægdriven 
op, og efter o. 1877—78 begyndte de enkelte Gaarde 
ogsaa at lade deres Kreaturer vogte paa Særjorden af 
en Hyrdedreng. Saaledes blev Anders Geneser Faare- 
hyrde 10 Aar gi. i 1870 paa Skarregaard hos Jørgen 
Overgaard. Engang vilde Overgaard sejle i sin Baad 
fra Feggeklit til Salling, men undervejs jog han det 
ene Ben igennem Baadbunden, der var raadden. 
Raadsnild som han var, stoppede han sin Frakke i 
Hullet, øste det, han kunde, og lod sig drive i Land 
til Ejerslev Bjerge.

En Formiddag, da Faarene var nyklippede, gav 
det sig til at regne voldsomt. Vogterdrengene laa i 
Læ i en Hule, de havde gravet i en Bakkeside, og 
Faarene laa under en Brink. Da Drengene efter Reg
nens Ophør skulde se til Flokken, der bestod af 
3—400 Faar, viste det sig, at omkring ved 70 af dem 
var døde af det voldsomme Regnnedslag. (En meget

*) Om Kvægvogtning og andre Forhold af fælles Interesse for
Sejerslev og Skrandrup i Fællesskabets Tid faar man Op
lysninger i Sejerslev Vedtægt fra 1688, trykt i Hist. Aarbog 
for Thisted Amt 1914, 50 ff. og i Bjerge og Søegaard: Vider 
og Vedtægter III (1913-20), 494 ff.
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klog, hvid Puddel, der hed „Bonaparte“ , hjalp Dren
gene med Vogtningen.) Den ene af Drengene var 
Mandens egen Søn Otto. Anders Geneser blev bange 
og løb hjem til sin Fader og fortalte den sørgelige 
Hændelse. Faderen gik nu med ned til Skarregaard, 
hvor Avlskarlen blev sat ind i Sagen. Avlskarlen 
sagde saa til Drengen: „Du kan sidde ved Siden af 
mig ved Bordet, saa skal du ingen Hug faa, saa 
længe a sidder der“ . — Paa Skarregaard var ogsaa en 
3—400 Oces, der blev vogtet af to andre Drenge. De 
store Gæslinger gik i Bløde i den østre Sø, hvor der var 
meget Dynd. Drengene gik paa Dyndsko og reddede 
Gæslingerne i Land. Æg tog de i Land iligemaader. 
De kunde samle en 3—4 01 Æg i Dyndet hver tredje 
Dag. Æggene blev sejlede til Thisted og solgte. En 
Dag svømmede hele Gaaseflokken til Sennels i Thy. 
Manden maatte have to Fiskere, der snærrede Gæs
sene med Reb imellem to Baade, til at sejle dem 
tilbage til Mors. Undertiden kunde Gæssene finde paa 
at gaa hen i Megen, en lille Sø Nordøst for æ Skarre- 
søer. — Hyrdedrengene havde det ikke godt dengang, 
set med Nutidsøjne. Kosten var tør paa Skarregaard, 
men Brødet var godt, der var undertiden hele Kjan i 
det. — Den første Sommer, Anders Geneser tjente 
som Hyrde, fik han i Løn en Specie (4 Kr.) og Kosten. 
Paa Bisgaard i Ejerslev tjente Geneser de tre Somre, 
da han var i Alderen 11— 12— 13 Aar. Det var hos 
et Par gamle Folk, hvor han havde det godt. Han 
skulde tit spille en 5-Korts-Rakker med Konen, natur
ligvis uden Penge. Drengen opdagede snart, at Konen 
skulde vinde, ellers blev hun gal, og der vankede saa 
ingen Kaffe den Aften. Som 11-aarig Hyrdedreng fik 
han i Løn dér 1 Specie, en Lædertrøje og en Læder
vest, der var drættet med Uldenfor hele Vejen, saa 
det var en forfærdelig varm Dragt. I de følgende
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Somre steg Lønnen et Par Kroner pr. Sommer. Træsko 
fik han ogsaa med i Lønnen.*)

Nu afdøde Gaardejer Svenning Søndergaard J 
Sejerslev har i en Artikel i Morsø Folkeblad i Februar 
1923 meddelt en. Del Oplysninger om gamle og nye 
Tider. Her skal hidsættes det af Artiklen, som inde
holder positive kulturhistoriske Træk. Da Svenning 
Søndergaard var 8 Aar, vogtede han Faar ude paa 
Oddeende og havde Mellemmad med til hele Dagen, 
„for jeg maatte ikke komme hjem at spise til Middag. 
Jeg skulde op om Morgenen og flytte Morgenflyt Kl. 
halvfire, Kreaturerne skulde være inde Kl. 7 om For
middagen, for ellers beste de. Om Aftenen kunde man
ikke blive færdig før Kl. 11..........Jeg har kørt Plov
med 4 Heste for, 2 foran 2. Og naar man ikke kunde 
køre godt, fik man af Plovstangen. Det var de gam
meldags Plove. Og da havde vi danske Harver med
Trætænder.........Den Gang kørte man saa meget
Mergel. Hver Gaardmand blandede 2—3 Møddinger, 
først Halm, saa Jord, saa Staldgødning og Mergel, 
og det blev de ved med saa højt som Hestene kunde 
kravle op“ . Vognene var dengang lange og stive, der 
kunde være en 4—5 Sædefjæl paa dem, med en Knippe 
Halm under hver. — I hin Tid fulgte Pigerne altid 
Tjenestekarlen, baade i Mergelgraven og i Stald
møddingen .........  „Den Gang jeg var Dreng, skulde
der skæres 2—3 Bygbrønger i Hakkelse til Avner. 
Kreaturerne skulde have dem til 3. Gjevt, saa drak 
de saa godt. Det mente Folk den Gang var ligesaa 
godt som en Gjevt Grutning. Den Gang fik Krea
turerne 2 Gjevt Byg før Jul og 1 Gjevt efter Jul . . . 
Karlene havde en Taagkjerre med fra Laden om Af-

•) Om Hyrdedrengeliv paa Mors, se A. C. S k y u m : Mi føst
Tjænnest i Hist. Aarb. for Mors 1926, 89 ff.) og min Bog:
Hyrdedrenge og Hyrdeliv 1926, passim.
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tenen; thi da skulde Folk bestille Aftensarbejde. Af 
en saadan Taagkjerre kunde der blive 60—70 Fv. Siem, 
og det var de færdig med til Kl. 9. Fader spandt 
Hamp ; thi da skulde vi selv lave vore Tøjrer, og en 
bandt Løv, og Moder og den ene af Pigerne spandt 
og den anden kartede, og jeg læste paa min Lektie. 
Og vi kunde se til alt dette ved et Tællelys. Naar vi 
havde faaet Grød og sur Mælk til vor Nætter, skulde 
Pigerne ud at malke uden Lys. Hestene blev ogsaa 
røgtede i Mørke. Der var aldrig Lys i Stalden, uden 
naar en Ko skulde kælve, og mange Steder var der 
ikke Lys alligevel. Naar der var malket, begyndte 
min Moder og Pigerne igen at spinde og karte, og 
det blev de ved med til Kl. 11 og begyndte igen om 
Morgenen Kl. 5. Da skulde de selv lave deres Tøj. 
Karlene og Pigerne havde den Gang Hør saaet i 
deres Husbonds Mark til Løn. Men det Hør skulde 
gaaes igennem 12 Gange førend det var færdig at 
trække paa Kroppen. Den Gang min Fader byggede 
den ny Gaard ude paa Odden, fik Murerne og Tøm
rerne 2 Mark om Dagen og Kosten. De begyndte 
om Morgenen Kl. 6 og blev ved til Kl. 8. Nu faar 
de 8 Gange saa meget som den Gang. Den Murer, 
der murede den ny Gaard, blev gift samme Efteraar 
og havde da 1500 Rdlr. Jeg kan huske, at flere kon
firmerede Tjenestedrenge den Gang fik 8 Rdlr., Piger
11 og Karle 12 Rdlr. om Aaret. Der var en nu afdød 
Mand, Steffen Thomsen, oppe hos os. Han tjente i
12 Aar for 12 Rdlr. om Aaret. En Høstkone fik 3 
Daler, en Ost og en Grovkage i Løn for Høsten. 
Men saa fik de ogsaa et godt Opskær*} og en god 
Stefansdower. Naar der var indhøstet i Byen, skulde 
der være Opskær paa alle Gaarde. Man mødte Lørdag

*) 1 Høsten fik den, der blev sidst færdig, en „Høstmand“, der 
var udstoppet med Halm (A. G.s Medd.).
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Aften og spiste Aftensmad med Suppe og drak Kaffe. 
Derefter gik de til Dans, der holdtes skiftevis paa 
Gaardene, og de dansede til Søndag Morgen. De gik 
da hjem og spiste Frokost og sov til Søndag Middag. 
De spiste derefter Middagsmad og drak Kaffe og gik 
derfra til Dans til Aften, hvorpaa de gik hjem og 
spiste til Aften. Dansen fortsattes derpaa saa længe
de havde L y s t......... Jeg har givet 24 Ski. for 1 Pd.
hvidt Sukker og 20 Ski. for 1 Pd. Puddersukker. Og 
i Gennemsnit er alle Butiksvarer billigere nu end den 
Gang. Jeg kan huske min Mor solgte Ost til 24 Ski. 
pr. Pd. og Smør til 2 Mk. og 12 Ski. og om Høsten 
3 Mk. pr. Pd., og jeg har, siden jeg blev Mand, solgt 
Uld til 4 Mk. og 4 Ski. pr. Pd. Min Fader solgte 2 
gode efteraarsbærende Køer og fik 15 Rdlr. for den 
ene og 18 for den anden. Det samme Aar solgte han 
100 Tdr. Havre, og den var smal, og han fik 4 Rdlr. 
for Tønden, og han solgte 20 Tdr. Rug og fik 12 Daler 
pr. Td. og et Aar solgte han 4 Tdr. Rug og fik 16 
Daler pr. Td.

„I den Tid satte man ogsaa Byg i Støb, det blev 
derefter baaret paa Loftet og lagt ned til at gro. Her 
skulde det brydes op og gnides og derefter tørres 
paa Kakkelovnen eller i Skuffen under Kakkelovnen 
og under Ildstedet. Naar der skulde brygges, malte 
man det hjemme. Man malte ogsaa tørret Byg til Gryn.“

Saavidt Svenning Søndergaard. I Tilslutning til 
hans Artikel skal endelig anføres forskellige Træk 
fortalte af Anders Geneser.

Juledag maatte der ikke bæres noget ud af Husene, 
for saa bar man Lykken ud. Af den Grund maatte der 
ikke muges i Stalden Julemorgen. Natten til 2. Juledag 
kørte Karlene, hvor de kunde komme af Sted med det, 
Mog ind i Stalden og forvarede Trillebøren, saa alt 
Stafensmorgen Iaa i en forfærdelig Redelighed. Karlene
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kastede ogsaa Folks Møddinger op for Stalddørene 
denne Nat, saa de hverken kunde komme ud eller 
ind, stoppede Skorstenene, kørte Vognene op paa 
Ryggen af Husene og gjorde mange andre Kunster. 
St. Stefansmorgen skulde vi helst op Kl. 4 for at være 
færdige med Morgensyssel til Kl. 6. Til den Tid kom 
de Husmænd og Insiddere, der arbejdede hos Gaard- 
mændene, for at faa deres Frokost. De blev paa 
Gaardene hele Dagen og morede sig med at spille 
Kort om Nødder. Nytaarsaften kastede de unge en 
Gryde med Aske i paa Døren. Det kunde give en 
svaar Puls i æ Stow, naar Døren blev lukket op lige 
efter at Gryden var kastet. I Fastelavnen skulde Katte
kongen ved Dansen om Aftenen udvælge en Dronning, 
og det var meget spændende for Pigerne, hvem der 
blev valgt til „Kat’dronning“ .

Til Legestue lejede Ungdommen en Stue hos en 
Gaard- eller Husmand, der vilde leje en Stue ud en 
Aften og være Vært. Der blev saa købt en Flaske 
Brændevin. Naar der var danset en Tid, gik Værten 
rundt, gav en Dram og et Glas 01, og saa fortsatte 
Dansen. Der blev altid nogle Karle fulde ved en 
Legestue. I Hanstholm, der i Genesers Drengetid kun 
bestod af 3 Huse og en Gaard, var der Legestue 
hver Søndag Aften; Gaardens Søn spillede paa Fiol 
til Dansen med æ Kawhaand. I S. Draaby var der 
Legestue hos Sessel Toft en Gang maanedlig. Der 
blev Folk tit fulde. Karlene gik uden Frakke fra 
Ejerslev til S. Draaby til Legs. I Ejerslev var det 
farlig for en udensogns Karl at danse med Pigerne i 
Legestuen, det vilde de Ejerslev Karle ikke finde sig i. 
En Gang dyppede de en fremmed Karl tre Gange i 
en 10-Alen dyb Brønd, saa fik han nok. En anden 
Karl, der ogsaa var udensogns fra, blev dyppet i en 
Mergelgrav. I Ejerslev vilde Ungdommen ikke taale
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fremmede; de var altid dér enige og kunde let stille 
noget an, det kunde Sejerslev’erne ikke.

Kun Søren Dahl, Povl Boje og Svend i Hessel- 
bjerg gik i Anders Genesers bitte Tid i Egnens gamle 
Nationaldragt, og „a har endnu Svend i Hesselbjergs 
hans Spænde i mi Læderforklæde!“ Mændenes Dragt 
var: rød Lue med Dusk, en blaa Vest med røde 
Striber, en lang blaa Kjöwl af Vadmel, korte, gule 
Læderbukser, hvide Hoser og hvide Træsko med 
Jernkrammer om. Til fint havde Mændene Sko paa 
med Spænder. Paa Læderbukserne var forneden paa 
Ydersiden 3 Tinknapper; til Stads var der Sølvknap
per paa æ Masketsbowser. Gamle Koner havde æ 
Pandklee om Hovedet, det var et rundt, smalt Stykke 
Tøj. Over Hovedet havde de, naar de gik ud, en 
„Kejserindens Klee“ . Til Kirkegang havde de Kyse paa.

Men alt dette gamle fra Fædrene nedarvede er i 
Sejerslev som i andre danske Sogne nu kun en „saga 
blott“ .

Galtrup Højskole, % 1927.

August F. Schm idt.
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