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IB LYDHOLM

Thy, kirkerne og historien

Landsbykirkerne i Thy forener skønhed og slidstyrke. Gennem mere end 800 år 
har de fungeret som de skiftende slægtleds gudshuse, og de er vokset uløseligt 
sammen med vores billeder a f landskabet og a f landsbyen. Arkitekt Ib Lydholm 
præsenterer i artiklen et overblik over kirkernes udviklingshistorie og den stadige 
forandringsproces, de har været genstand for.

Mange fund og spor i landskabet viser, at 
Thy langt tilbage i tiden har været en 
befolket del af landet. Forholdene var også 
ideelle for bosættelserne, da de begyndte: 
masser af kystlinje og en tilpas beskyttet 
beliggenhed. I vikingetiden med dens livs
vigtige sejlads var Thy blevet et af centre
ne i landet, ikke mindst på grund af forbin
delsen mod vest til England. Limfjorden 
var et godt sted at samles, den var sejlbar i 
sin fulde længde, og der var åbent fra Nis
sum Bredning vestud til havet. De natur
lige forbindelsesveje var på den tid de 
søværts, vand befordrede trafikken, og 
land hæmmede den.

Men da kong Knud, som senere blev 
den Hellige, i 1085 forsøgte at samle flå
den ved Vestervig, et foretagende som 
mislykkedes og førte til hans flugt og død i 
Skt. Albans Kirke i Odense, var Limfjor
dens dage som hovedfærdselsåre allerede 
talte. Omkring 1100 blev udsejlingen til 
Vesterhavet lukket af Aggertangen, der var 
et resultat af de stadige landhævninger, 
som gennem årtusinder havde fundet sted. 
Det var den samme hævning, som ganske 
langsomt havde forvandlet de mange vige 
og holme til det sammenhængende land 
Thy.

Lukningen kom til at betyde en kolossal 
omvæltning for området. Fra at være et

hovedstrøg blev Thy langsomt til en isole
ret del af landet. Der udfoldede sig ganske 
vist stadig liv i Thy, men udviklingen fore
gik andre steder i landet. Tyngdepunktet 
rykkede mod øst.

Det begyndte i Vestervig
Udfart betyder også påvirkning udefra, og 
i det 11. og 12. århundrede, hvor kristen
dommen for alvor bredte sig i Thy, skete 
denne påvirkning derfor stadigvæk også 
vestfra, fra England. Den første indsats for 
udbredelsen af den nye religion fandt 
åbenbart sted i Vestervig, portus occiden
talis, havnen mod vest. Efter traditionen -  
der er ingen bekræftende, skriftlige kilder 
fra den tid, hvor det skete -  kom munken 
Theogard via England og Norge til Vester
vig engang efter 1030, og han endte sit liv 
her omkring 1050. Men som Skt. Thøger 
levede han middelalderen igennem videre i 
befolkningen, betragtet som helgen, selv 
om hans officielle kanonisering ikke har 
kunnet bekræftes. Klosteret og de to kirker 
på stedet blev viet til ham.

Mens der altså ikke er tvivl om, at 
Vestervig var det kirkelige centrum i Thy, 
kan der godt sættes spørgsmålstegn ved, 
om biskoppen over Vendle Stift nogensin-
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Smeden: På Vinderslev kirkegård, lige syd fo r  Kjel- 
lerup, findes den eneste samtidige aflnldning a f én a f 
kirkebyggeriets håndværkere. Det er den måske vig
tigste a f dem alle. nemlig smeden. Det var ham. der 
lavede værktøjet til de andre, og på stenen er også 
vist hans ambolt, en hammer og en tang saml en 
figur, der er tolket som en skabelon til stenhuggerne. 
På stenens bagside ses en stor klokke, så smeden, der 
hviler her, har åbenbart også vieret klokkestøber.

de har haft fast tilholdssted her, og oin kir
ken i Vestervig nogensinde har været dom
kirke. Denne opfattelse, som er den tradi
tionelle, bygger især på den nedskrevne 
kendsgerning, at biskoppen sammen med 
fire andre bisper faldt i det skæbnesvangre 
slag ved Fodevig i 1134 -  kun to af landets 
bisper overlevede dette slag, og resterne af 
den gamle kongelinje blev udslettet for at 
give plads for en gren, som var stærkt 
præget af den tyske og franske kultur, hvad 
der i høj grad fik betydning for kirkebyg
geriet. Roskildekrøniken, som beskriver 
begivenheden, omtaler ham som biskop 
Keld (Ketil) af Vestervig, men få år senere 
skrives biskoppen dog til Børglum. 
Spørgsmålet er derfor, om biskoppen ikke 
bare i Vestervig, ligesom i Børglum, har 
haft et kollegialkapitel, dvs. en større kirke 
med en forsamling af tjenestegørende 
præster, og om der ikke bare i kampens 
hede er sket en fejlbenævnelse. Vestervigs 
status som bispeby har i hvert fald ikke 
hidtil kunnet bekræftes af andre sikre 
skriftlige kilder end Roskildekrøniken.

Men hvorfra stiftet end blev styret, så

befæstede kirken sin position i Thy, og kir
kebyggeriet udviklede sig. Fra Thøgers 
kirke, der skal have bestået af lerklinede 
ris og kviste, er det her, som i det øvrige 
land, gået over trækirker (hidtil dog kun 
påvist i Hørdum) til de stenbygninger, som 
blev opført i 1100-årene, og som vi kan 
nyde og beundre den dag i dag.

Bygherrer og håndværkere
Opførelsen af stenkirkerne sker ved 
begyndelsen af det, vi kalder historisk tid, 
dvs. den tid, hvorfra vi har skriftlige efter
retninger. Men de er trods alt så sparsom
me, at der i mange år har kunnet være 
næsten frit slag med hensyn til teorierne 
om, hvem der egentlig byggede kirkerne. 
En ting synes dog efterhånden at stå fast: 
den før så yndede forestilling om et bredt 
landsbyfællesskab, hvor alle, høj som lav, 
løftede den store opgave i flok, som i en 
slags religiøs andelsbevægelse, holder ikke 
vand. Det står nu klart, at kongen har byg
get nogle af kirkebygningerne og kirken 
selv -  dvs. bisperne -  andre. Og et stort 
antal, nok flertallet, er bygget af de frie 
storbønder, som udgjorde toppen af det 
socialt stærkt lagdelte samfund.

Historikeren Axel Bolvig har fornylig 
udkastet den teori, at det fra først af kun 
var for denne overklasse af jordejende 
bønder, kirken betød noget, fordi arveret
ten var knyttet til dåben. Derfor blev der 
bygget forholdsvis små kirker på Sjælland, 
hvor de store jorddrotter som f.eks. Hvi
deslægten holdt til, mens man i Jylland -  
og ikke mindst i Thy -  hvor der var mange 
selvejere, havde brug for store kirker. 
Andre forskere, og især dem omkring 
Nationalmuseet, som dagligt arbejder med 
disse problemer, hælder dog snarere til den
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opfattelse, at Sjælland og Jylland indtil da 
må have været to forskellige bygningskul
turer, og at de store kirker i Jylland derud
over må være et udtryk for både viljen og 
den økonomiske formåen på det tidspunkt.

At der hele tiden havde været dygtige 
håndværkere, vidner den højt udviklede 
skibsbygningstradition om, og de har gan
ske givet rangeret højt i samfundet på 
grund af deres kunnen. Nu blev der brug 
for mange nye håndværkere, især stenhug
gere, som sammen med tømrerne og de 
uundværlige smede skulle realisere de nye, 
ambitiøse projekter. Man kunne vel godt 
forestille sig, at disse nye håndværkere kan 
have været rekrutteret blandt de ledige 
stormandssønner, der her benyttede lejlig
heden til at lære sig nye færdigheder, som 
både tilfredsstillede deres virketrang og 
sikrede dem en passende social position, 
nu den almindelige plyndringsrejse ud i 
verden var blevet afviklet.

Her kan vi måske finde en del af forkla
ringen på det byggeboom, som det udvik
lede sig til i 1100-tallets sidste halvdel, i 
øvrigt hjulpet godt på vej af tienden, den 
kirkeskat, som blev indført i samme perio
de. Af den tiendedel af produktionen, som 
denne skat udgjorde, gik en tredjedel til 
den lokale kirkebygning. Det vil med 
andre ord sige, at en tredivtedel af hele 
sognets produktion gik til opførelsen af 
sognekirken.

Selv om det har beskæftiget en stor 
lokal arbejdsstyrke, er det også klart, at det 
hele byggede på en påvirkning udefra. 
Forbillederne for stenkirkerne skal søges i 
Tyskland og i Sydvesteuropa, i Rhinområ- 
det og langs pilgrimsvejen ud til Santiago 
di Compostella i Nordspanien, hvor apost
len Jakobs grav var. Den udgjorde sam
men med Rom og det fjerne Jerusalem 
(hvor Erik Ejegod var på vej til, da han i

1104 døde på Cypern) de tre mål, som folk 
valfartede til for deres saligheds skyld, og 
vel også for at tilfredsstille den rejselyst, 
som var en del af deres arvegods som 
nordboer. Meget tyder på, at Santiago har 
haft den højeste stjerne, og i Sydfrankrig 
og i Nordspanien finder man de mange 
små, romanske kirker, som i deres arkitek
tur og udsmykning må have været forbille
der, selv om også træk ved den skulpturel
le udnyttelse af stenmaterialet kan pege 
mod Lombardiet i Norditalien. Til det 
kommer så, som særegent for Nordvestjyl
land, de engelske træk, som vi i Thy især 
finder ved døre og portaler. Alle disse ting 
blev selvfølgelig oversat til dansk, dvs. til
passet vores temperament og tradition. Det 
gælder ikke mindst det helt grundlæggen
de element i den jyske, romanske kirke, 
granitkvaderen. Her er forbilledet bygge
blokke i et langt blødere materiale som 
sandsten eller de tufsten, som man direkte 
importerede til den første danske domkirke 
i Ribe. De materialer havde vi ikke i Dan
mark, af let håndterlige materialer var der 
til nød kildekalken. Ellers kun alle de store 
granitblokke, som til gengæld lå og flød 
alle vegne, båret herned fra Norge og Sve
rige af isen, som kirkebyggerne dog næppe 
har hørt om. Men disse blokke gik de nu 
løs på, med den stædighed og den tid til 
rådighed, som foretagendet krævede. Især 
i Jylland udviklede man en fornem hugge- 
teknik. På Sjælland er granitbehandlingen 
som bekendt meget grovere og helt uden 
den jyske finesse.

Påvirkningen fra Rom
Men hvordan greb de thyske bygmestre så 
sagen an? Ja, først må vi gøre os klart, at 
de langt fra befandt sig alene på Herrens
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Romansk kirke: Øster Vandet Kirke ser i dag ud, som de allerfleste a f Thys kirker må have set ud lige efter 
opførelsen, med kvadersat skib og kor og med bly på taget. Oprindeligt må kvadrene have været ført helt op i 
gavlspidsen, men de er ved de omsætninger, der har fundet sted, blevet erstattet med tegl. Selv om vi i dag opfat
ter kirken som en forholdsvis beskeden bygning, må den på byggetidspunktet have været meget stærkt domine
rende i landskabet.

mark. Det store og stadigt mere magtfulde, 
gejstlige bagland har været det, der stak 
retningslinjerne ud, dvs. formidlede regler 
og forskrifter fra Rom ud til kirkebygger- 
ne. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at 
alle de romanske kirker er bygget over 
samme skema, men anvisningerne har på 
den anden side heller ikke været mere 
håndfaste, end at de alle blev forskellige i 
størrelse og detailudformning. Grund
mønsteret lå altså fast, og også i Thy 
bestod den typiske stenkirke derfor af et 
skib og et kor, forbundet gennem en 
triumfbue. På ca. en fjerdedel af kirkerne 
var der til koret føjet en halvrund apsis. 
Øster Vandet Kirke uden apsis, og Nørhå 
Kirke med, er gode eksempler på den 
oprindelige kirkeform. Orienteringen er 
med små afvigelser altid øst-vest, sådan at 
alteret er i kirkens østende.

Enkelte af kirkerne kan have haft en 
speciel udformet vestfacade, måske med

en forhøjet vestende (som der er spor efter 
i f.eks. Snedsted og Søndbjerg), hvor der 
kan have været indbygget en særlig her
skabsetage. I sådanne tilfælde har der nok 
været en indgang til kirken i denne vestfa
cade, i hvert fald for kirkeejeren, men 
ellers var de normale indgange til kirken to 
døre, anbragt i henholdsvis syd- og nordfa
cadens vestlige del. Syddøren var til 
mændene, ligesom kirkerummets sydlige 
halvdel var det, mens kvinderne brugte 
den nordlige del og døren her. I disse 
bestemmelser lå der sikkert gemt en gam
mel forestilling om hankønnet som det 
lyse, stærke, gode og kraftfulde, i pagt 
med solen, mens kvindekønnet repræsen
terede det mystiske og farlige, mørket og 
måske også det spændende og frugtbare, 
der kunne finde sted der.

Midt i kirken, mellem de to døre, stod 
fonten hævet op, så den dominerede det 
ellers inventarfattige rum. De ret få sidde
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pladser var på murede bænke langs vægge
ne. Kirkerummene skulle, med deres tykke 
mure og sparsomme lys, repræsentere en 
helt anden verden end den kendte jordiske, 
som man lod bag sig, når man trådte ind. 
Der var højtsiddende, smalle vinduer, sik
kert med farvet glas; i skibet to i hver side 
(tre, hvis det var meget stort), i koret ét i 
hver side samt ét mod øst -  kirkens vigtig
ste lysåbning, hvorigennem symbolet på 
det himmelske lys faldt ind over hoved
alteret. Østvinduet var ganske vist forbe
holdt kirkens præster, som alene havde 
adgang til koret, der var skilt fra skibet, 
formentligt med et gitter. 1 skibet stod 
lægmandsalteret foran denne adskillende 
væg, og i nicher på triumfvæggen var der 
normalt to altre: på den nordlige side af 
buen, i kvindesiden, alteret for Jomfru 
Maria, og på den sydlige, ud for mændene,

alteret for kirkens skytshelgen. Sidealterni
cherne findes enkelte steder bevaret, bl.a. i 
Sjørring, hvor de er sat i kvadre, men dog 
til dels rekonstruerede.

Til dette foreskrevne mønster kom så de 
mange detaljer, hvor der må have været 
mere frit slag: udformningen af eventuelle 
portaler, af tympanonsten (de halvrunde 
aflastningssten over dørhullerne), sok
kelsten og billedkvadre. Men også ved de 
obligatoriske dele har der været spillerum 
for fantasien, som det ses ved døbefontene, 
kragstenene (de udkragede sten, som i tri
umfbuen markerer bueslagets overgang til 
lodret) og alterbordene. Thy har en række 
gode døbefonte, hvoraf den fornemmeste 
står i Sennels Kirke, og, som noget helt 
særligt, de velbevarede romanske stenal
terborde i Stagstrup, Vester Vandet, 
Hillerslev og Tømmerby kirker.

Romansk kirkeplan: / forbindelse med den store restaurering a f Thisted Kirke blev det muligt at undersøge spo
rene efter den ned revne, romanske kirke. Planen er en rekonstruktion efter de fund. der er gjort, og den er sam
tidig typisk fo r JJOO-tallets kirker. Helt dominerende i rummet har døbefonten været, som den stod lurvet op 
mellem kvinde- og mandssdøren. De to runde trinsten, der er vist på planen, blev fundet under den gotiske kir
kes gulv. De ligger nu i kirkens kor, hvor de er blevet genforenet med fonten.
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Byggeprocessen og 
det særligt danske
Arbejdet med at udføre alle disse ting måt
te bygge på nye erfaringer, bygmestrene 
skulle gøre. Indtil da havde der kun været 
træhuse i landet, og træhusene var også 
helt dominerende de næste par hundrede 
år. Stenhuse kendte de lokale mestre altså 
kun fra beretninger eller måske fra selvsyn 
i udlandet. De, der stod i spidsen for hele 
denne udvikling, har selvfølgelig set dem, 
højst sandsynligt er de selv kommet ude
fra. Men deres viden og syner er på den 
anden side, som det tidligere er nævnt, ble
vet tilpasset de danske forudsætninger og

Romansk døbefont: De romanske stenmestre var ano
nyme. men nogle a f dem kan kendes på stilen. Således 
»Mester A«. som har hugget kummen på Sennels Kir
kes smukke font. Vi finder ham igen i billedkvadrene, 
der sidder indmuret i Thisted Kirkes korgavl. og i den 
lille fine dekoration over Skt. Jørgensvinduet på 
nordsiden a f Hassing Kirkes kor. Han må også have 
arbejdet med på den fornemme dekoration på Ræltr 
Kirkes apsis. Foden på Sennelsfonten ser ved nærme
re eftersyn noget grovere ud. og den kan næppe være 
hugget a f Mester A selv.

omsat i en gruppe kirker, der ikke findes 
magen til andetsteds. Det gælder i øvrigt 
både med hensyn til det arkitektoniske 
særpræg og til antallet, som er overvæl
dende, også målt med europæisk alen. De 
blev lagt som et net ud over hele det be
boede Danmark med en indbyrdes afstand 
på 5-10 km, og de må omkring år 1200 
have stået som mægtige og regelmæssige 
pejlemærker i det danske landskab.

Hovedelementet i de jyske kirker blev 
altså de granitsten, som man samlede sam
men, flækkede og tildannede til kvadre. En 
sådan rund granitsten skulle flækkes lige 
midt igennem. Det skete ved hjælp af kiler, 
der blev drevet ned i kilehuller, der var 
hugget i stenen forinden. Brudfladen blev 
rettet pænt af, et rektangel tegnet ind, og 
det overflødige uden for dette rektangel 
hugget væk. Kvaderen fik på den måde en 
regulær og plan forside, mens de plane 
sideflader på grund af stenens runding ofte 
var ganske smalle, og den fik lov at behol
de sin runde bagende. Af praktiske grunde 
arbejdede man med forskellige standardhøj 
der, som i øvrigt ofte går igen fra kirke til 
kirke.

Kirkernes fundament består af større og 
mindre løse sten, som er pakket godt sam
men, som regel ned i ca. halvanden meters 
dybde. Herpå står sokkelstenene og på 
dem kvadrene. Murtykkelsen er ganske 
stor, sjovt nok normalt meget tæt på en 
meter, selv om man selvfølgelig på den tid 
ikke har kendt dette mål. Af denne tykkel
se fylder kvaderen kun 30-50 cm. Der blev 
derfor også sat en indermur, som i særligt 
fornemme tilfælde (som f.eks. i Nors) også 
kunne være af kvadre, men som i reglen 
var marksten stablet oven på hinanden. 
Mellem disse to mure fyldtes mørtel og 
sten. Man brugte en ren og meget fed kalk
mørtel, som vi ved omsætninger endnu
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Mislykket kvader: ! kirkediget i Stags trup sidder den
ne sten, som stenhuggeren har opgivet at få  en kvader 
ud af. Han har hugget alle kilehullerne ned over fla 
den og har såt alligevel kasseret den.

kan træffe på, og som er af en kvalitet, vi 
ikke kender i dag. Der udfoldes stadig 
bestræbelser på at afsløre de romanske 
mestres hemmelighed på det felt. Opmu- 
ringen og opfyldningen af denne kassemur, 
som den tekniske betegnelse er, skete skif
te for skifte. Det må med tildannelse og 
opmuring have været en langsommelig 
proces, måske noget med to, tre eller fire 
skifter, dvs. kvaderrækker, om året.

Når man var kommet til rejsehøjde, 
blev der lagt bjælker og rejst spær. Nogle 
tagrum har nok været åbne, uden lofts
brædder. Hvor der blev sat en bræddebe- 
klædning op, har det efter alt at dømme 
været på bjælkernes underside, selvom vi i 
dag helt automatisk forbinder et romansk 
interiør med synlige loftsbjælker. Tagbe
lægningen er et mysterium for sig, for efter 
de bygningsarkæologiske undersøgelser at 
dømme var den fra første færd overalt af 
bly. Det kan man ikke gå ud i verden og 
nogetsteds finde en parallel til, og heller 
ikke nogen overbevisende forklaring på. 
Men det drejer sig i hvert fald om et 
importeret materiale, og det kunne tyde på 
en overordnet administration af dette mas
seindkøb. Med til det færdige arbejde hør
te også en bemaling af interiøret, både de

pudsede vægge og granitten. Vi har i Thy 
kun bevaret få kalkmalerier fra den roman
ske periode, men på døbefonten i Sennels 
er der fundet farvespor, som viser, at den 
har set anderledes farvestrålende ud end i 
dag. Om vi så også i dag ville finde den 
smukkere i den udgave, er en anden sag.

Da byggeprocessen var en så tids- og 
ressourcekrævende affære, har man næppe 
bygget hele kirken på en gang. I mange 
tilfælde kan det også påvises, at koret er 
bygget før skibet, enten ved sammenbyg
ningsspor eller ved forskelle i kvadermate
rialet. Det er den almindelige opfattelse, at 
trækirken som regel stod der, mens man 
byggede koret øst for den, og at den der-

Kvadermur: Mursnittet til venstre viser kassemurens 
konstruktion: Yderst står de tilhuggede kvadre, 
inderst de mere uregulære sten og mellem dem mur- 
kærnen med kalkmørtel og paksten. Facaden til højre 
har et par typiske, thyske træk. Den aßastende kva
derhue over døren, som findes flere steder (hl.a. i 
Radir, Skjoldborg og Snedsted). er én a f de detaljer, 
som viser den engelske påvirkning. Stenhuggermær
kerne er i de fleste tilfælde sikkert blot en måde at 
maskere et skår i den kløvede sten på. Det her viste 
kan ses på Vester Vandet Kirkes vestgavl. (Efter Dan
marks Kirker. Thisted Amt).

13



efter blev revet ned for at give plads for 
skibet, mens koret under denne proces fun
gerede som sognets kirke.

Det meste af tildannelsesarbejdet må 
være foregået på stedet. Men der må også 
have været specialværksteder, enten rundt i 
Thy eller ved de store byggepladser som 
Viborg og måske Vestervig. På dem blev 
de mest krævende dele sikkert udført: sok
kelsten, apsiskvadre og vinduesoverliggere 
og -bunde, for ikke at tale om portalsøjler, 
bi liedkvadre, kragsten og døbefonte. Om 
de er udført på bestilling, eller om man 
simpelthen er taget hen for at se på det 
præfrabrikerede udvalg og har valgt ud 
efter behov, smag og økonomisk offervilje, 
kan vi ikke vide. Men vi har lov at gætte, 
og en af de dragende ting ved hele denne 
proces er, at der stadig er så mange ubely- 
ste detaljer, hvor fantasien har lov til at 
arbejde med.

Nybyggeriet klinger ud
Hvordan end baggrunden og det nøjagtige 
forløb var, så opførtes der over hele det 
nuværende Danmark i løbet af de omkring 
100 år, byggeriet stod på, ca. 2000 roman
ske stenkirker, hvoraf ca. 1500 står endnu. 
62 af dem blev bygget i Thy, hvormed her 
menes hele det gamle Thisted Amt undta
gen Mors, altså det område, som benævn- 
tes Vester Han Herred samt Hillerslev, 
Hundborg, Hassing og Refs herreder. I det 
tal er ikke medregnet havstenskirken i Vig
sø, som dog formodes at være fra omkring 
samme periode. 56 af dem står endnu, et 
par stykker er bygget så kraftigt om -  Kal- 
lerup i 1687 og Jegindø i 1918 -  at vi kvier 
os ved at regne dem med som romanske, 
og kun fire -  den oprindelige sognekirke, 
Skt. Thøger, i Vestervig, kirken i Tvorup

og de oprindelige kirker i Agger og i Thi
sted -  er i dag helt forsvundet.

1100-tallet var generelt en både driftig 
og efter forholdene velhavende periode, og 
det var selvfølgelig også en vigtig del af 
baggrunden for den enorme aktivitet. Til 
gengæld gik det mindre godt efter ca. 
1200, både i landet som helhed på grund af 
klimaændring og misvækst, og især i Thy, 
hvor de tidligere nævnte ændringer i livs
betingelserne kom oven i alt det øvrige. 
Det medførte, at nybyggeriet efterhånden 
gik i stå, og det skete åbenbart før teglste
nen, som sidst i 1100-tallet kom til Dan
mark, nåede til Thy.

Det har indtil fornylig været almindeligt 
antaget, at kirkerne stort set stod uden 
større ændringer i de efterfølgende 300 år, 
og at de romanske bygningsdele, vi ser i 
dag, har haft deres form helt op til 1500- 
tallet, hvor man for alvor begyndte at 
arbejde videre på dem. Alle væsentlige 
ændringer i bygningerne har i beskrivel
serne hidtil været henlagt til efter dette 
tidspunkt. Men nyere undersøgelser tyder 
på, at der også i de første 300 år kan have 
været tale om byggearbejder, hvor mange 
af kirkerne er blevet ombygget og byg
ningsstørrelserne ændret. Ved istandsættel
sen af Snedsted Kirke blev det således 
klart, at alle de romanske bygningsdele, 
dvs. både skib, kor og apsis, efter al sand
synlighed oprindeligt har haft en anden 
størrelse end den, vi ser i dag. Det bemær
kelsesværdige er, at denne meget tidlige 
ombygning er sket med fuld respekt for 
den oprindelige byggestil og med genan
vendelse og supplering af det romanske 
byggemateriale. Undersøgelser andre ste
der i landet tyder på, at man også i en læn
gere periode end hidtil antaget har været i 
stand til at fremstille kvadersten af granit i 
den oprindelige teknik. Alt i alt må man

14



nok se det som en kendsgerning, at byg
gearbejderne aldrig har ligget helt stille, 
men at der -  alene på grund af de nødven
dige reparationer -  altid er blevet arbejdet 
på kirkerne. Indsatsen i 1100-årene var 
dog så dominerende og arbejderne i de 
efterfølgende århundreder så tilpasset det

allerede eksisterende, at det kan være 
svært at fastslå, hvad der egentligt skete i 
denne periode. Men det er i det mindste 
klart, at den brændte tegl, som i andre dele 
af landet har spillet den helt dominerende 
rolle efter 1200, ikke har været alvorligt 
inde i billedet her.

Romansk portal: Sjørring Kirkes sydportal er den rigeste søjleportal, vi har i Thy, og den er den eneste med 
dohheltsøjler. På et tidspunkt, måske først i 1800-tallet, var den blevet taget ned. og lige fø r 1875 lå de fleste a f 
delene som indramning omkring familien Steenstrups gravsted. Ud fra disse dele rekonstruerede arkitekt 
F. Uldald -  én a f de første danske restaureringsarkitekter -  portalen i 1875. / 1993 blev den efterhånden meget 
skadede portal taget ned. De i 1875 indsatte jerndele blev boret ud, og de afstødte dele limet på. Ved genopsæt
ningen blev to efterlavede dæksten (profilstenene over kapitælerne) erstattet med de originale, der var fundet i 
mellemtiden. Desuden blev de to yderste baser drejet 90°. så de elegante dobbeltløver blev synlige, som de også 
var på Uldahls rekonstruktionstegning.
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Også 1300-tallet var en ret mistrøstig 
periode. Midt i århundredet blev landet til
med ramt af pesten, der hærgede hele 
Europa, og befolkningen tyndede ud. Der 
var dog stadig kongeborge i Thy, bl.a. Hil- 
lerslevhus og Sjørringborg, der nævnes 
allerede 1231, mens voldstedet, som vi 
kender det i dag, er fra begyndelsen af 
1300-tallet. De mange andre voldsteder i 
Thy er fra nogenlunde samme tid, hvor det 
endnu var almindeligt at befæste adels
gårdene, som tilhørte de gamle (ædle) bon
deslægter. Senere hen betød forsvarsmu
ligheden mindre, og den blev opgivet. De 
mange adelsgårde i Thy var forholdsvis 
små. De store jord- og dermed også kirke
ejere var kongen, der ejede Ørum, hvor 
han havde en kongelig befalingsmand sid
dende, samt Vestervig Kloster, hvis provst 
og kanniker støt og roligt samlede en mas
se gods sammen, i øvrigt også uden for 
Thy. Det må have været baggrunden for, at 
klosterkirken i løbet af 1400-tallet gen
nemgik nogle ret voldsomme ombygnin
ger. Det indre blev forsynet med høje 
hvælvinger, og hermed skabtes det mest 
imponerende gotiske interiør i Thy. Selv 
om 1400-tallet heller ikke var nogen rigtig 
frodig tid, har vi alligevel i Thy-området 3 
kirker, der stammer fra den periode. Liid 
Kirke blev bygget kort efter 1460, og den 
afløste efter kilderne sandsynligvis en lidt 
ældre bygning på stedet. Lodbjerg er fra 
kort tid før reformationen, og Hørsted vel
sagtens fra samme tid. Byggematerialerne 
er nu marksten og tegl, ved Liid også de 
lokale Bulbjergsten, dvs. kalk og flint.

De barske tider førte også til social uro. 
Et oprør mod herremændene resulterede i 
slaget ved Skt. Jørgensbjerg ved Kettrup i 
1441, hvor som bekendt både morsingboer 
og thyboer deltog, uden at nogen af dem 
dog gjorde en anstændig figur: Først flyg

tede de morsingboer, så de forrædere fra 
Thy, siger folkevisen.

Fornyet velstand og
nye byggearbejder
Men i 1500-tallet kommer fremgangen og 
velstanden igen til Thy, som til det øvrige 
land. Allerede omkring århundredskiftet 
fik Thisted købstadsrettigheder, og det 
blev bl.a. markeret ved opførelsen af en ny 
stor kirkebygning, opført i den nye, goti
ske byggestil med spidsbuer og hvælvin
ger. Også denne byggemåde havde, lige
som tidligere den romanske, undervejs 
været igennem danske filtre, så den passe
de til stedet og temperamentet her. På sam
me måde, som da de romanske stenkirker 
afløste trækirkerne, blev den nye gotiske 
kirke opført etapevis, så den til slut om
sluttede det sted, hvor den gamle, roman
ske havde ligget.

Århundredets store og skelsættende 
begivenhed er reformationen i 1536, som i 
praksis betyder, at al kirkegods og dermed 
en masse kirkebygninger kommer ind 
under kongen. Thy bliver efterhånden 
domineret af de to store kongelige len, 
Ørum og Vestervig, som opsluger de små 
len. Kongens overtagelse af Vestervig Klo
ster fører direkte til, at klosterkirken bliver 
sognekirke, og at den gamle Skt. Thøger 
på Chr. 3.s bud bliver revet ned i 1547.

Men i denne periode, hvor adelens og 
storbøndernes magt kulminerer, kommer 
der gang i kirkebyggeriet igen. Udover den 
helt nybyggede kirke i Thisted, står der i 
Thy 26 tårne (der har været flere) fra den
ne sengotiske periode sammen med en 
halv snes andre tilbygninger, som i dag 
fungerer som sakristier og våbenhuse. 
Bygningerne undergik også andre foran-

16



Gotisk nybyggeri: Lige efter 1500 fik  Thisted en ny kirke. Den romanske kirkes kor blev revet ned, og mens man 
brugte det gamle skib, byggede man et nyt kor i den nye gotiske stil. Herefter fortsatte man sydmuren i bekvem 
arbejdsafstand hen forbi den gamle kirkes skib og tårn, og derpå opførte man skibets vestgavl og satte her mur
værkshuller a f til tårnet, der blev bygget til senere. Forinden havde man også bygget sideskibets nordmur (tg -  
efter at have fjernet resten a f den romanske kirke -  også de søjler, der står ned på den gamle kirkes syld og 
bærer hovedskibets nordmur. ! den periode har man sikkert brugt det nye, overhvælvede kor som kirkerum.

dringen nu da man både skulle kunne se 
og læse i kirken. De små, smalle og højt
siddende vinduer, som de romanske byg
ninger var blevet udstyret med, måtte nu i 
de fleste tilfælde vige for store vinduer. De 
blev som regel indsat i sydsiden og gav 
dermed ikke blot mere lys, men også en 
helt ny lysbalance i rummene.

Tilbygningen af de tårne, våbenhuse og 
gravkapeller, som vi i dag betragter som 
naturlige og umistelige dele af kirkebyg
ningerne, skete i virkeligheden med en 
utrolig hensynsløshed overfor de romanske 
bygninger og helt uden respekt for deres 
stil og særpræg. Uden skrupler af nogen 
art huggede man som nævnt store huller i 
sydsiderne og lukkede vinduer mod nord 
og øst, fjernede dørhuller og portaler og 
særligt udsmykkede vestfacader, indbyg
gede hvælv og udvidede i mange tilfælde 
triumfbuerne mellem skib og kor. Der blev 
malet nye kalkmalerier overalt og uden 
hensyn til de gamle malerier, som må have

været der. Alt det skete stort set i 15OO-tal- 
let, og i de efterfølgende næsten 300 år 
slap selve bygningerne så -  ligesom i de 
fleste af de 300 år, der var gået forud -  for 
de helt store omvæltninger. Men var de 
bygningsmæssige indgreb sparsomme, gik 
det herefter løs på inventarfronten, hvor 
langt de fleste kræfter nu blev lagt, og igen 
uden større veneration for de eksisterende 
ting. Derfor er også i denne periode uer
stattelige inventardele gået tabt, hvad 
enten det nu var ting, man fandt katolsk 
befængte, eller det simpelthen var arbej
der, som ikke længere levede op til 
modens krav.

Reformationens nye krav 
til inventaret
Baggrunden for denne omvæltning var 
naturligvis både de bedre økonomiske for
hold og de nye religiøse signaler. Refor-

17



Gotisk tam: For de fleste udgør en kirkebygning med 
tårn en naturlig helhed. Men tårnene er i virkelighe
den 300-350 år yngre end skib og kor, og de repræ
senterer med deres opadstræbende linjer og de over- 
hvælvede tårn rum en helt anden stil end de oprindeli
ge bygningsdele. En sammenhæng blev der dog, fordi 
de nedbrudte vest gavle, som her i Sønderhå, lagde 
kvadre til den nederste del a f tårnene, der således fik  
en romansk jordforbindelse.

mationstiden blev lige så igangsættende 
som nybruddet i 1100-tallet. Det var ikke 
mindst den, der var skyld i den helt store 
forandring, der skete i det indvendige, for
di kirkerne nu blev brugt på en ny måde, 
hvad der krævede en ny møblering. Af 
inventar fra før reformationen har vi i dag, 
udover døbefontene og nogle alterborde, 
stort set kun korbuekrucifikserne, enkelte 
træfigurer og altertavlen i Thisted Kirke. 
Nu krævede prædikenen, at kirkegængerne 
kunne sidde ned, og fra de første, tilfældigt 
udseende og anbragte, enkeltstole udvikle
de det sig hurtigt, efter forordninger oven
fra, til faste stolestader, hvor den gamle 
kønsopdeling i øvrigt blev opretholdt med 
mændene i syd og med kvinderne i nord. 
Døbefonten stod i vejen og måtte nødven
digvis Oyttes, og da dåben blev en vigtig 
menighedsbegivenhed, kom den naturligt 
op i østenden, så den var synlig. Det gamle 
og skarpe skel mellem præsternes 
domæne, koret, og menigheden i skibet 
blev ophævet, gitteret med det overhæn

gende korbuekrucifiks forsvandt, og fon
ten kunne derfor anbringes i koret eller i 
selve korbuen. Alteret, og nu var der kun 
et, skulle gerne markere sig som kirkens 
vigtigste sted, også set nede fra menighe
den i skibet, og de store altertavler holdt 
deres indtog. For at hæve præsten op over 
menigheden og dermed understrege prædi
kenens betydning, opsattes der prædikesto- 
le. Og var end kirkegangen blevet demo
kratiseret, så var der dog stadig forskel på 
kirkeejeren og den mere gemene hob, og 
han understregede ofte sin særstilling ved 
opsætning af pulpiturer eller ved særligt 
udsmykkede herskabsstole, der indgik i 
stoleværket.

Da mange af disse inventardele op gen
nem tiden er blevet fornyet eller tilpasset 
nye modestrømninger, står kirkernes møb
lering i dag som et katalog over stilhistori
en, fra renæssance over barok, rokoko og 
klassicisme op til vore dages frembringel
ser. Her kom hele tiden det bedste hånd
værk, som egnen kunne præstere, eller

Altertavle, ca. 1600: Altertavlen i Klim Kirke er et 
enkelt udført arbejde, formentlig a f en lokal snedker. 
Billedet er dog fra omkring 1900. Selv om typen 
betegnes Lutheransk Fløjaltertavle, er den i princip
pet en arv fra den katolske tid: Tavlen er udformet 
sådan, at de to sidefløje i fastetiden kunne lukkes hen 
foran hovedfeltet, som så var helt dækket. Tavlen blev 
så åbnet igen påskenungen, på kirkens største hellig
dag.
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som kirkeejeren havde råd og vilje til at 
købe hjem, til udtryk. Som kirkens ejer 
skulle han vedligeholde og udstyre kirken 
og sørge for den gejstlige betjening. Til 
gengæld modtog han den kirketiende, som 
sognets indbyggere betalte. Blandt de pri
vilegier, han også havde, var retten til at 
lade sig og sin familie -  og hvem, der 
ellers måtte fortjene det, som f.eks. 
præsten -  begrave i kirken. Det kunne ske 
i tilbyggede gravkapeller, i tårnrummet 
eller under gulvet i koret, og tit opsattes 
der et gravminde, hvor den henfarnes gode 
gerninger var nævnt, så både menigheden i 
levende live og Vorherre på den yderste 
dag kunne blive mindet om dem. Disse 
gravsten og -tavler er i sig selv spændende 
kulturhistorie, og stilmæssigt gør de selv
følgelig hele udviklingen med. Bedsted 
Kirke og Hvidbjerg Kirke har åbne 
begravelser, hvor henholdsvis kisten og 
sarkofagerne stadig står bevarede i deres 
gravkapeller.

Krisetider og fornyet vækst
Historien kan naturligvis ikke inddeles fir
kantet i hele århundreder, men 15OO-tallet 
var på mange måder, ligesom 1100-tallet, 
en kulmination, og 1600-tallet kørte igen 
på lidt lavere blus. Fra omkring 1625 og 
30-40 år frem mærkede thyboerne med 
jævne mellemrum de store krige, som de 
europæiske fyrster fandt nødvendige. Tre- 
diveårskrigen og svenskekrigene sendte 
både franske, svenske og danske soldater 
op i Thy med mishandlinger, drab og 
plyndringer på programmet, og til sidst 
kom Danmarks formelle allierede, bran- 
denburgerne, som fortsatte, hvor de andre 
slap. Mange bønder blev fordrevet, mange 
gårde lagt øde, og pest fulgte igen i kri-

Altertavle, 1648: Altertavlen i Janne nip er kun ca. 
halvtreds ar yngre end tavlen i Klint, men der er en 
verden imellem. Den er udfort der, hvor udviklingen 
skete, nemlig i Horsens, der havde en række fremra
gende billedskærerværksteder. Den er udfort a f en a f  
de dygtigste mestre, Peder Jensen Kolding. Hovedfel
tet minder om en teaterscene, og som tilskuere kan vi 
fordybe os i mange utroligt fine detaljer. Der var nu 
ikke længere brug for. og heller ikke mulighed for, at 
lukke tavlen, men den gamle hoveddisposition med et 
hovedfelt og to halvt så brede sidefelter blev alligevel 
fastholdt langt op i tiden.

gens spor. Og samtidig tog den gamle 
svøbe, sandflugten, der ligesom lukningen 
ved Agger havde sin baggrund i landhæv
ningen og den tørlagte havbund, for alvor 
fat. Værst var virkningerne i Agger og i 
nordvesthjørnet ud mod havet, hvor hart
kornet i Hjardemål, Vigsø, Hansted og 
Tved blev drastisk reduceret. 1 Tvorup 
blev sognet praktisk taget affolket, og kir
ken revet ned. De svære vilkår fortsatte til 
midt ind i 1700-tallet, og alligevel stam
mer mange fremragende inventararbejder, 
især altertavler og prædikestole, netop fra 
1600-tallet. Hundborg og Jannerup kirker 
har nogle af de fineste eksempler på den 
tids overdådige billedskærerkunst.

I 1660 var enevælden blevet indført, og 
den var en direkte følge af svenskekrigene. 
Den mærkedes i Thy i første omgang på 
det administrative felt. Den nye og effekti
ve centraladministration omdannede lene
ne til amter, og Vestervig og Ørum amter
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kom under samme kongelige amtmand 
sammen med Dueholm Amt, som dækkede 
hele Mors. Omkring 1750 begyndte frem
gangen så igen, i hælene på de begyndende 
landboreformer. Udskiftningen af landsby
fællesskaberne kulminerede fra 1780 til 
1800, og efter dette tidspunkt opløstes 
mange af de betydelige godser som f.eks. 
Ørum, Vestervig Kloster, Irup, Todbøl og 
Kølbygård. Målt med landsalen var de 
ganske vist små, og de var på den måde et 
godt udtryk for strukturen i Thy, hvor der 
altid har været mange, men ikke impone
rende store gårde. Fra omkring 1770 
begyndte en effektiv bekæmpelse af sand
flugten, og selv om årene 1800-1830 gene
relt var kriseår for Danmark med bombar
dementet af København, statsbankerotten 
og tabet af Norge, var der fra århundredets 
begyndelse en stor vækst i antallet af men
nesker og huse i Thy. Efter stormfloden og 
gennembruddene af Aggertangen i 1825 
og igen i 1864 var der atter sejlads vestud, 
og med gravningen af Fr. 7.s Kanal gen
nem sandbankerne ved Løgstør kunne 
Limfjorden igen besejles i sin fulde læng
de. Vejene blev forbedret stærkt under 
amtmand Faye, udtørringsarbejderne og 
plantningen af de store klitplantager kom i 
gang, og handelen voksede stærkt med 
Thisted som centrum. Senere har jernba
nen, broerne og de stadigt bedre veje med
ført, at Thy ikke mere er en så isoleret del 
af landet som før, dog uden at det har rok
ket alvorligt ved det særpræg, som er 
betinget af egnens geografiske og histori
ske forudsætninger.

Det er forklarligt, at der ikke i de mange 
magre år skete store ting med kirkebygnin
gerne. Kirkeejerne, som høstede den sik
kert sparsomme kirketiende, måtte tit selv 
kæmpe for en rimelig eksistens, og det før
te mange gange til forsømmelser og mis

ligholdelser. Der har af en eller anden 
grund aldrig været nogen stor tradition for 
bygningsvedligeholdelse i Thy, hvad man 
let kan se ved at sammenligne antallet af 
gamle, velholdte huse i Thy med hvad, 
man kan finde andre steder. Der er da også 
i kirkesynsrapporterne mange beretninger 
om utætte tage og brøstfældige mure, og 
flere af kirketårnene fik simpelthen lov til 
at forfalde, så de til sidst måtte rives ned, 
som det skete i Hørdum, Grurup og 
Skjoldborg. På samme måde gik det med 
tårnet i Hundborg, som blev nedrevet i 
1687. Men størstedelen af de kvadre, som 
indgik i det, blev kørt til Kallerup. De blev 
brugt ved en større ombygning af den eksi
sterende kirke, som man regner med må 
have hørt med til de oprindelige romanske, 
selv om den foruden granitkvadre fra 
begyndelsen også må have haft marksten 
eller måske havsten i sine ydermure. De 
kræfter, som trods alt blev brugt, blev som 
allerede nævnt mest anvendt på inventaret. 
Det gav dog stadigvæk en vis prestige at 
være kirkeejer, og mange af dem havde da 
også en ægte interesse for kirkerne og 
deres udstyr, om ikke andet så som status
symboler. Efter 1750erne sker der dog 
ikke ret meget. Rokokkoen, som dukker op 
umiddelbart efter dette tidspunkt, er uhyre 
sparsomt repræsenteret i Thy, mens klassi
cismen fra omkring 1800 og derefter dog 
kan træffes.

Men med den egentlige velstandsfrem
gang fra midt i 1800-tallet kom også over
skuddet til og interessen for at markere sig 
i kirkerne igen. Man kan i dag beklage, at 
netop den periode var præget af det jord
bundne og sødladne, som var borgerska
bets måske meget naturlige reaktion på 
alle de fortrædeligheder, århundredets 
første halvdel havde budt på. Tiden mang
lede helt luft under vingerne, og alt for

20



Gravkapel: I 1773 blev tårnrummet i Bedsted Kirke 
indrettet til gravkapel fa r kirkeejeren, major Pavel 
von Klingenberg, der var fadt på Orum. og som ejede 
Tandrup. Koustrup og Wolstrup ( ved Struer). Han lig
ger stadig mumificeret i den nu godt tillukkede træki
ste, i uniform og svirre stavler og med guldring på 
fingeren. Hans enke, Øllegaard lermiin, lod ham ale
ne i kapellet.

mange glansbilledagtige altermalerier i 
kedsommelige, stilimiterende indramnin
ger fandt vej ind i kirkerne. Alt det udfor
drende og foruroligende, som kirken også 
må stå for, blev bevidst trængt i baggrun
den, mest typisk i Thisted Kirke, hvis dej
lige, gotiske rum blev omdannet til et hyg
geligt, dagligstuepræget interiør med brunt 
linoleumsgulv og høje, mørke vægpaneler 
-  en skade, der heldigvis er gjort god igen.

På landsplan var tiden omkring 1900 i 
virkeligheden en stor kirkebyggeperiode, 
den største siden 1100-tallet. I Thy havde

man allerede i 1838 måttet bygge en ny 
kirke i Agger, den tredie på stedet, og der
med den anden, der måtte vige for havet. 
Nu opførtes der også fem helt nye kirker. 
Det var i vækkelsernes tid, og det var det 
typisk nok i fiskersamfundene Klitmøller, 
Vorupør og Stenbjerg, man først byggede. 
Desuden fik Hjardemål Klit sin egen nye 
kirke og til sidst i 1907 også trafikknude
punktet Fjerritslev, mens man på Jegindø 
fik man sat et voldsomt præg på den lille 
romanske bygning, som lå der i forvejen. 
Det samme skete i øvrigt, men dog ikke 
med et tilsvarende karakterændrende resul
tat, med Hurup Kirke i 1928. Ellers var det 
især bygningsistandsættelserne og inven- 
tarfomyelserne, der kom skub i. Det hele 
kom ind i mere regulære rammer, da kir
kerne efter århundredskiftet efterhånden 
overgik til selveje, nogenlunde samtidigt 
med, at der ved lov blev oprettet faste 
menighedsråd.

Den historiske interesse 
vågner
I mellemtiden var der dog sket noget gan
ske afgørende. Med udgangspunkt i Frank
rig var der opstået en interesse for histo
risk arkitektur og stilhistorie. Den bredte 
sig hurtigt ud over Europa og har siden 
præget vort syn på og vores behandling af 
gamle bygninger. Man fik blik for tidligere 
tiders måde at udføre tingene på, og det 
førte naturligt til, at man ved istandsættel
serne tog udgangspunkt i den tid, hvor 
bygningerne var blevet opført. Det med
førte desværre også grusomme fejltagelser. 
Den første var, at man arbejdede ud fra 
den tanke, at tiden kunne sættes i stå, at en 
bygning kunne blive ved med at være, som 
den havde været fra starten, og at den der
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for ved en istandsættelse måtte »føres til
bage« til sit ægte og oprindelige udseende. 
Den anden skyldtes, at man trods al velvil
je kun kunne se fortidens byggemåder gen
nem sin egen tids filter. Tiden omkring 
århundredskiftet anså det pertentligt glatte, 
det retvinklede og symmetriske for et ideal 
hævet over tid og diskussion. Når de 
romanske stenmestre derfor arbejdede med 
uregelmæssige forløb, skæve vinkler og 
mure, der ikke var helt parallelle, så skyld
tes det ikke deres intentioner, mente man, 
men derimod deres og tidens manglende 
evne til at realisere det, de inderst inde 
gerne ville. Og endelig var den tredie, at 
man i vid udstrækning forfaldt til at rekon
struere bygningsdele, som måske aldrig 
havde været der, og som man på den måde 
gav et falsk, autentisk præg.

Der er flere eksempler på de ulykker, 
det kunne medføre. Tæt på os har vi 
Viborg Domkirke. Måske var den gamle 
kirke nok faldefærdig, men det var ikke 
rimeligt med udgangspunkt i det romanske 
kor at opføre en ny stor efterligning af en 
romansk bygning, udført som man mente, 
de romanske stenmestre ville have gjort 
det, hvis de ellers havde været dygtige 
nok. Også i Thy er der lavet sådanne tids
typiske restaureringer, men heldigvis ikke i 
samme grad. Den store og gennemgriben
de restaurering af den stærkt forfaldne 
Vestervig Kirke fandt heldigvis sted på et 
tidspunkt, hvor man havde opgivet denne 
radikale holdning, om end man også her i 
mange detaljer greb til rekonstruktionen. 
Men opgaven var så kompliceret, at det 
stadigvæk er vanskeligt at forestille sig en 
løsning, som er ret meget bedre. En sen 
udløber af de stilefterlignende indgreb er 
de »sengotiske« kirketårne, som i første 
halvdel af århundredet skød op (Sjørring, 
Skinnerup, Stagstrup, Hørsted), og som

reducerede antallet af de typisk thy'ske, 
kullede kirker.

Men i øvrigt er kirkebygningerne i sig 
selv jo et klart eksempel på, at den konse
kvente, historiske tilbageføring ikke kan 
lade sig gøre. Den tid, der er gået, er nu 
engang gået, og det er netop en spændende 
ting ved kirkerne, at de afspejler mere end 
800 års historisk udvikling, som direkte 
kan aflæses. En »ægte« romansk kirke, 
henliggende i halvmørke, med koret skilt 
fra og uden inventar, elektricitet og varme, 
ville næppe have nogen brugsmæssig vær
di i dag, og det imponerende ved disse 
bygninger er jo ikke mindst, at de efter de 
næsten 850 års forløb stadig kan bruges og 
at de bliver brugt til det, de er oprindeligt 
blev bygget til.

Der skal selvfølgelig stadig være mulig
hed for at tilpasse kirkerne til de nutidige 
behov, for at fjerne tidligere tiders misfor
ståelser og for at få vores egen tids præg 
med i det mangfoldige billede. Nutiden 
stiller også sine krav. Vi forlanger el
installation, god belysning, varme og org
ler, der ikke må være alt for små. Vi vil 
også kunne sidde godt og høre, hvad der 
bliver sagt, og alle disse ting kræver nye 
indgreb. Det kan da også stadigvæk lade 
sig gøre. Men det er på den anden side 
også helt klart, at det må ske under sag
kyndig ledelse i dag, hvor vi nok er meget 
bevidste om vores historie, men hvor vi 
samtidig har midler og teknik til at udføre 
store og ødelæggende arbejder på kort tid. 
Det er derfor nu et krav, at arbejdet skal 
planlægges og forestås af folk, som er for
trolige med kirkebygningernes karakter og 
historie, og at der derudover skal ske en 
overordnet godkendelse af planerne. Den
ne kontrollerende funktion er i praksis lagt 
i hænderne på Nationalmuseet og de kon
gelige bygningsinspektører, som skal udta-
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Nyere tårn: Ved Hørdum Kirke blev der i 1958 bygget et tårn til erstatning fo r  det tidligere 1500-tals tårn, der 
var blevet nedrevet omkring 1820. Det er det sidste tårn, der er bygget til en romansk kirke i Thy, og formoden- 
lig også det sidste, der nogensinde bliver bygget. Som en reaktion på de gotiske pasticher fra tyverne og tredi
verne har det fået en mere tidssvarende udformning, men er dog tilpasset den middelalderlige bygning. Del var 
ved opførelsen a f dette tårn. Hørdumstenen med Thors Fiskedræt blev fundet.

le sig om alle væsentlige forslag til 
ændringer, og hvis indstilling i praktisk talt 
alle tilfælde bliver fulgt af de kirkelige 
myndigheder.

Vi er altså nu kommet i den paradoksale 
situation, at voldsomme indgreb som 
15OO-tallets om- og tilbygninger aldrig vil 
kunne finde sted igen, samtidig med at vi i 
dag nødigt ville undvære dem og den 
spændende og dramatiske del af kirkernes 
bygningshistorie, de vidner om.

Lille efterskrift
Den status, vi i tørre tal kan gøre oven på 
den udvikling, der her er ridset op, ser 
sådan ud:

Bevarede granitkvaderkirker
med tilbygninger 56

Formentlig romansk kirke
af havsten (Vigsø) 1

Senmiddelalderlige kirker af
marksten og tegl 3

Nyopført gotisk bykirke, ca. 1500 1

Romansk kirke, ombygget 1657 
(Kallerup) 1

Nyopført kirke 1838
(efter flytning, Agger) 1

Romansk kirke,
ombygget 1918 (Jegindø) 1

Nyopførte kirker 1872-1902 5

Tæller vi sammen, giver det i alt 69, og til 
dem kommer så de helt forsvundne kirker, 
Skt. Thøger i Vestervig og Tvorup Kirke, 
samt de nedrevne, men erstattede i Agger 
og Thisted.
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En samlet og sammenlignende opstil
ling og datering af de mange inventardele 
foreligger desværre ikke. Nationalmuseets 
storværk Danmarks Kirker, som stadig er 
under udgivelse, beskrev i årene 1940-42 
kirkerne i Thisted Amt, og det er det nær
meste, vi kommer en dækkende beskrivel
se af bygninger og inventar. Men den kom 
desværre på et tidspunkt, hvor beskrivel
serne ikke var nær så grundige og altom
fattende, som de er i dag. Desuden er der i 
de mere end 50 år, der er gået siden da, 
også gjort mange bygningsmæssige iagtta
gelser -  som f.eks. de tidligere nævnte om

Snedsted Kirkes bygningshistorie -  som 
naturligt nok mangler i billedet. Det pro
blem vil næppe nogensinde blive udryddet, 
så man må desværre nok se i øjnene, at 
Thy aldrig vil få en kirkebeskrivelse, der 
er lige så grundig og kompetent som dem, 
der nu bliver udarbejdet.

Men kirkerne har vi heldigvis. De ligger 
der som håndgribelige og uomgængelige 
beviser på 850 års formåen og på viljen til 
at yde det bedste, man var i stand til. Og 
som en historisk livline bagud til starten på 
den kultur, der stadigvæk er vores forud
sætning, og som vi selv er en del af.

Kirkeinteriør: En a f de små perler 
blandt Thys kirker er Vester Vandet 
Kirke. Her li figer én a f de sjældne 
romanske alterbordplader i ét stykke 
på sin granitfod. og orer den hænger 
som altertavle kirkens korbuekrucifiks 
fra omkring 1450. Det store standur 
fra 1754, der har urskive på begge 
sider, står efter den sidste restaurering 
igen på sin plads mellem skib og kor. 
Det slår uanfægtet sine slag, og det 
må præsten på prædikestolen rette sig 
efter. Uret er skænket a f > Vel fornem
me Schippere og Schade Eiere ved 
Klitmøller«. Kirken var også sognekir
ke fo r mølboerne, som dog -  fo r  at 
være sikre på at få  siddeplads -  egen
hændigt måtte lade det store pulpitur i 
kirkens vestende opføre.
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CHR. P. FOGTMANN

Vækkelse og helliggørelse
rejste brænding i Vorupør

En kristelig verdensbevægelse splittede Indre Missions Samfund, da den fik  storm
centrum hos pastor emer. N. P. Madsen i Vesterhavsgade.

Indre Missions Samfund, som i 1861 blev 
stiftet af præsten Vilhelm Beck, kom til at 
stå meget stærkt i fiskerlejerne på Jyllands 
vestkyst, -  ikke mindst, da Here fiskerbå
des forlis i 1880erne kostede livet for man
ge fiskere, -  men i et femår efter 1900 blev 
samfundet splittet af en reformbevægelse, 
som ifølge samtidige vurderinger var ved 
at dele Indre Missions Samfund i to.

Forud gik en række tilfældigheder, som 
stødte sammen: En religiøs verdensbevæ
gelse, der i Danmark blev kaldt »det engel
ske syn«, en dansk præst med talevanske
ligheder, som hæmmede hans stærke for
kyndertrang, og et studentervenskab, som 
førte ham til det religiøst vakte fiskerleje 
Vorupør.

»Revival and holiness«
I 1800-tallet havde Europa og den evange
lisk kristne kirke en storhedstid med mili
tær, økonomisk og religiøs dominans i alle 
verdensdele, og midt i dette århundrede 
opstod med kilde i England en bevægelse, 
der af stifterne kaldtes revival and holiness 
-  vækkelse og helliggørelse. Dens grund
lag var Bibelen forstået helt bogstaveligt. 
Det vækkede og helliggjorte menneske 
troede at kunne få Gud til at udrette ønske
de mirakler, blot det kendte den hellige

skrift så grundigt, at det i en slags kræven
de bøn kunne nævne bibelord om løfter, 
som Gud gav menneskene ifølge Det gam
le Testamente eller Kristus ifølge det nye. 
Alle mennesker skulle lære sig Bibelen 
næsten udenad, og derefter skulle Guds 
rige -  og den europæisk-amerikanske do
minans -  udbredes til alle verdens folke
slag ved, at Kristenheden blev en menig
hed af præster, der hver for sig virkede for 
vækkelse og helliggørelse.

Bevægelsen vandt frem i alle verdens
dele, først og stærkest i USA, men også i 
Europa.

I videnskabens lys
I 1996 blev pastor emer. Elith Olesen, Var
de, dr. theol, på en doktorafhandling om 
amerikansk-engelsk indflydelse på dansk 
kirkeliv omkring 1900, og i denne afhand
ling, der med titlen »De frigjorte og trælle
folket« er udkommet på Forlaget Anis, kan 
man læse meget nærmere om indflydelsen, 
der altså også nåede til Vorupør.

Organisationen Evangelisk Alliance, 
der som formål havde samarbejde mellem 
evangeliske kredse i alle lande, holdt i 1884 
et internationalt stævne i København for at 
bringe vækkelsen frem i Skandinavien, og 
man må sige, at det lykkedes -  først og
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stærkest i Københavns Indre Mission, som 
de følgende år praktiserede en række af de 
engelsk-amerikanske ideer om at »leve kri
stendommen«. Hvide Kors blev sat ind for 
seksuel renhed før ægteskabet, Blå Kors 
imod alkoholen, Midnatsmissionen mod 
prostitutionen, en studentermission skulle 
gøre de unge akademikere til aktive kristne, 
Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission 
skulle bistå kristent missionsarbejde i 
muhamedanske og hedenske lande, og 
Sudanmissionen skulle specielt stoppe 
muhamedanismens fremmarch i Afrika. 
Kirkens Korshær kom som et »civilt« side
stykke til Frelsens Hær, og Københavns

Kirkefond, som samlede midler til kirke
byggeri, fik i tidens løb bygget mange nye 
kirker i den voksende hovedstad.

Selv Indre Missions enevældige for
mand, Vilhelm Beck, var i begyndelsen 
positiv overfor de nye strømninger, men 
ændrede holdning og afviste dem skarpt i 
årene før sin død i 1901. Det battede ikke 
lige godt alle vegne, vist mindst i hoved
staden. Vækkelsesideerne gærede, og i 
Thy blev de så stærke, at de i årene efter 
Vilhelm Becks død rejste brænding med 
dønninger ud over landet. I hvert fald én af 
årsagerne tør siges at være N. P. Madsen i 
Vorupør.

Præsteparrets plejebarn Anna Andersen som konfir
mand sammen med en ældre søster, der havde været 
plejebarn i et andet hjem. Søskendeflokken holdt sam
men trods adskillelse.

Grethe Munkholm Madsen præsenterer det smukke 
bogskab, som hun arvede efter Christella Madsen, og 
som nu rummer de fleste a f N. P. Madsens bøger. 
Foto: Klaus Madsen.
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En brændende tro
N. P. Madsen var sjællænder, født i 1860 
på Digesgård i Tune, og som barn var han 
svagelig med en del krampeanfald og en 
tilbøjelighed til at stamme. Efter nogle års 
arbejde i landbruget kom han som 18-årig 
på latinskolen i Roskilde, og her fik han 
som kammerat en Hans Peter Nielsen, som 
blev hans ven for livet. Det fik betydning 
også for denne beretning.

Efter studentereksamen begyndte N. P 
Madsen det medicinske studium, mens 
H. P. Nielsen valgte teologien, men N. P -  
altid kaldet Per -  var meget musikalsk, og 
en aften trak orgelmusik fra en kirke ham 
ind til en gudstjeneste, hvor han hørte en 
prædikant, der gjorde stærkt indtryk på 
ham. Kort tid derefter kaldte tilsvarende 
musik ham ind i Frue Kirke -  og her talte 
samme prædikant. Det var den allerede 
landskendte pastor Vilhelm Beck, og han 
blev årsag til, at N. P. Madsen skiftede stu
dium til teologi.

Han fik studiehjælp af skolevennen 
Hans Peter Nielsen, som var gået forud ad 
samme vej, og de tog begge den teologiske 
embedseksamen -  H. P. Nielsen i 1888 og 
N. P. Madsen i 1889.

I studietiden var N. P. Madsen blevet 
forlovet med Christella Hansen, hvis far 
var inspektør ved fængslet i Vridsløse, og 
efter hans eksamen og bryllup kom det 
unge par i januar 1890 til Christiansø ved 
Bornholm, hvor N. P. Madsen skulle være 
både præst og lærer. Parret fik to gode år 
derovre, og datteren Ingeborg blev født på 
øen, men det dobbelte embede var lavt 
lønnet, og N. P. havde det med at skaffe 
sig uvenner. Han var nok selv skyld i, at 
øens nærmest enevældige hersker, den 
statsansatte forvalter, kunne finde på at 
starte fyrtårnets tågehorn, som stod ganske

nær kirkesalen, når N. P Madsen gik på 
prædikestolen, så en prædiken måtte udgå.

Hårde krav
I 1892 fik N. P Madsen et bedre kald i 
Kollerup i Hanherred, og dermed skulle de 
økonomisk svære tider være forbi, men 
som tilhænger af Indre Mission var han 
også her en streng autoritet for sin menig
hed, og de stærke hanboer fandt sig ikke i, 
at han fra prædikestolen revsede tilstede
værende på en måde, så alle forstod adres
sen, eller afviste at tage folk til alters med 
den begrundelse, at de levede et forargeligt 
liv. Hos nabopræster rejste han modvilje 
ved at tage ud til alle IM-møder, hvortil 
han blev kaldt -  uden aftale med præsterne 
på stedet. Derimod vandt han respekt ved 
en andagtsbog, som han frembragte i 
Kollerup-tiden, og som blev udbredt landet 
over, hvor han desuden blev kendt for 
skriftlige bidrag -  både prosa og vers -  i 
Indre Missions blade. Han stod sig særde
les godt med Vilhelm Beck, og han mente 
siden, at han i alle forhold talte og handle
de som Vilhelm Becks discipel.

Tilhængere vandt han også. Han ind
kaldte til det første af en række store væk
kelsesmøder i Fosdalen, og han var stærkt 
medvirkende til, at der blev bygget missi
onshus i Fjerritslev. Christella Madsen var 
medstifter af Kollerup Sogns KFUK, og 
ved et jubilæum i trediverne ophængtes 
billeder af Christella og N. P Madsen i 
Fjerritslev Missionshus.

Den megen aktivitet og sandsynligvis 
også den modstand, han rejste mod sig, 
blev imidlertid for meget for hans helbred. 
Efter få år i Kollerup fik han et nervesam
menbrud, som genkaldte hans barndoms 
talebesvær, og det førte til mange messe-
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Pastor emer. N. P. Madsen i sit studereværelse -  foto
graferet a f Christella Madsen.

fald, fordi han fik den tvangstanke, at han 
ville komme til at stamme på prædikesto
len. Det skete aldrig, men efter flere syg
domsperioder måtte han i 1897 tage sin 
afsked med en meget lille pension.

Derefter ville N. P. Madsen leve af sin 
pen, og da en grosserer Plum i København, 
som udgav et blad med titlen »Kirkeklok
ken«, ansatte ham som redaktør, flyttede 
familien til Hellerup. Det blev imidlertid en 
fiasko, for Madsen kunne ikke klare den 
bundne opgave at få bladet ud til tiden, så 
han måtte sige op med den begrundelse, at 
»når han skulle, så kunne han ikke. Når han 
ikke skulle, så kunne han«.

Og det var altså ikke nok for »Kirke
klokken«.

Mødet med Revival
Indre Missions Samfund havde mange 
grupperinger, og en af dem, som kaldtes 
for »greverne og grossererne«, hjalp N. P 
Madsen til et par lange kurophold i 
Schweiz og Tyskland. Det var på kuran
stalter, som blev drevet af »Revival and

Holiness« i tysk udgave, og de hjalp ham 
over hans nervekrise ved at give ham fast 
tro på bønnens magt til at bringe ham gen
nem alle hans vanskeligheder -  de hel
bredsmæssige såvel som de teologiske og 
de økonomiske.

Den nævnte doktorafhandlings analyse 
af, hvad han siden talte og skrev, gør det 
klart, at ideen om vækkelse og helliggørel
se vandt ham, men sådan så han ikke selv 
på det. Han forblev trofast mod Indre Mis
sions Samfund, som efter hans mening 
blot skulle »reformeres«.

Vejen til Vorupør
N. P Madsen havde efter sine kurophold 
håbet at blive redaktør for Indre Missions 
Tidende, men Vilhelm Beck overlod ham i 
stedet redaktørposten på debatbladet 
»Annexet«, som var stiftet i 1890 med den 
hensigt, at Tidende fortsat alene skulle teg
ne IMs indiskutable linie, mens »Annexet« 
gav plads for debat.

Bopælen i Hellerup var for dyr for Chri
stella og N. P. Madsen, og de opgav den 
for at finde noget billigere. Ungdomsven
nen Hans Peter Nielsen, som efter sin 
eksamen i 1888 først var blevet præst i 
Idom ved Holstebro og siden havde fået 
kald i Hundborg-Vorupør, indbød dem til 
et ophold, og de boede et par måneder i 
hans præstegård, inden de Byttede til et 
lejet fiskerhus i Vorupør og boede der, 
mens de med støtte fra formuende venner i 
IM fik bygget eget hus på Vesterhavsgade 
lige overfor.

Ejeren af det lejede hus var en fisker 
ved navn Jørgen Hede Madsen. Et af hans 
børnebørn, opkaldt efter ham, skulle man
ge år senere blive gift med et barnebarn af 
Christella og N. P Madsen!
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I en bog, som Christella Madsen i tredi
verne skrev om sin mand, kunne hun for
tælle, at opførelsen af deres eget hus koste
de 4.200 kr., hvoraf 3.000 kr. var skaffet 
ved lån i kreditforeningen, mens 1.200 kr. 
kom som støtte fra »Vennerne«. Huset lig
ger stadig i Vesterhavsgade, og man ser, at 
det i 1899 må have været et af de mest 
præsentable i Vorupør. Det blev bygget i 
hvidt, stridt klitsand, men før det blev 
taget i brug, kom ti læs god muldjord fra 
vennen H. P. Nielsen i Hundborg. Udbredt 
foran østre gavl gav de grobund for en 
have med klematis, vildvin, roser, rabarber 
og grøntsager.

Stridens år i IM
Efter Vilhelm Becks død i 1901 opstod der 
magtkamp i ledelsen af Indre Missions 
Samfund, og den omfattede N. P Madsen, 
fordi han havde gjort sig upopulær ved sin 
redaktion af »Annexet«. Bladet blev i 
højere grad forum for hans egne ideer end 
for en almen debat. Som Samfundets nye 
formand var valgt pastor Fr. Zeuthen, Fre
dericia, der meget langt forsøgte at mægle 
i IMs bestyrelse, men til ny redaktør for 
Indre Missions Tidende udpegede samme 
bestyrelse pastor H. P Bjarnesen, Gudum, 
som blev N. P Madsens hårdeste modstan

/  1912, da der var sluttet fred efter strid, besøgte IMs landsformand, provst Fr. Zeuthen (t.v.) pncstehjemmet i 
Vorupør, og her udpegede N. P Madsen ud over Vesterhavet retningen til Keswick, mens Christella fotografere’ 
de de forsonede teologer.
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der og med temmelig god ret påstod, at 
»Annexet« alene virkede for »Revival and 
Holiness«. En varm tilhænger havde han 
til gengæld i lensgreve C. C. Holstein-Hol- 
steinsborg, som flere gange afværgede N. 
P. Madsens afskedigelse.

Da en afgørelse endelig faldt i 1903, så 
N. P Madsen blev afskediget fra »Annex
et«, stemte også lensgreven for, fordi ved
tægterne ikke tillod noget veto eller sær
standpunkt, men straks derefter trak han 
sig ud af bestyrelsen og skrev til Christel-

Dette billede er måske taget med selvudløser. Familien står ved østgavlen, hvor muldjord fra præstegården i 
Hundborg havde givet grobund til roser. Det er Ingeborg i vinduet, præsteparret foran.
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la Madsen, hvorfor han havde måttet 
stemme for afskedigelsen, og hvorfor han 
derefter var gået i protest.

Lensgreven sammen med andre grever 
og grosserere har vel også hjulpet til, da 
N. P. Madsen hurtigt fik stiftet eget blad, 
som fik titlen »Filadelfia«: Broderkærlig- 
hed. Her fortsatte han sin missionerende 
virksomhed, og selv om han havde et fler
tal mod sig i IMs hovedbestyrelse, vandt 
han sig også mange tilhængere. Deri
blandt var en del af de kolportører, som af 
IMs samfund var ansat til dels at sælge 
missionens småskrifter ved besøg i alle 
hjem, dels lede møderne i Indre Mis
sions stadig flere missionshuse. Nu påtog 
N. P. Madsens venner sig også at sælge 
hans skrifter.

I og omkring Vorupør holdt N. P. Mad
sen en række vækkelsesmøder, og de 
største holdtes i Sjørring Volde, hvor han 
kunne samle tusinder, men selv stod han 
aldrig på talerlisten, for han frygtede at 
komme til at stamme, når han ifølge pro
gram skulle på talerstolen.

Der fandtes på en løsning for møderne i 
Vorupør missionshus, som dengang lå i 
Sønder Vorupør. En lærer i byen, navne
fællen H. M. Madsen, var hans menings
fælle, og når et bibelmøde ved H. M. Mad
sen var bekendtgjort, ventede både han og 
de mødte, at N. P Madsen trådte frem og 
gik på talerstolen i stedet for læreren. »Når 
han ikke skulle, så kunne han«. Det hænd
te også, at sognepræsten, H. P Nielsen fra 
Hundborg, opførte det lille bedrag, så han 
uvarslet lod N. P Madsen træde i sit sted 
ved en gudstjeneste i Vorupør Kirke -  først 
den gamle, som lå ved den endnu brugte 
kirkegård øst for fiskerlejet, senere i den 
store nye korskirke, som J. Munk Poulsen 
medvirkede stærkt til i 1902 at få bygget 
midt i byen.

Striden blev åbenlys
N. P. Madsen må have haft, hvad man i 
»moderne dansk« kalder for karisma, men 
hans evne til at vinde sjæle for sig og sin 
tro rejste ligesom hans uortodokse artikler 
i »Filadelfia« tiltagende uro i Indre Mis
sions bestyrelse, som modtog melding fra 
udsendte observatører om Madsen-væk- 
kelser stadig flere steder i landet, stadig 
flere kolportører og efterhånden halvparten 
af alle troende i Thy på N. P Madsens 
side. Blandt dem var den fremtrædende 
folketingsmand J.Munk Poulsen, som hav
de været lærer i Vorupør, indtil han kom i 
Folketinget, først opstillet af Højre, siden 
af Venstre, men altid med fiskernes kår og 
Indre Missions Samfund som sit egentlige 
ærinde på Christiansborg.

Pastor H. Bjarnesen, redaktøren på 
Indre Missions Tidende, skrev i 1902 til 
bestyrelsen, at sognepræsten i Hundborg- 
Vorupør blev styret af N. P. Madsen, mens 
N. P. Madsen var styret af J. Munk Poul
sen. Efter alt foreliggende om J. Munk 
Poulsen er den vurdering forkert, men det 
er rigtigt, at han i det verdslige blandede 
sig i striden på N. P Madsens side.

Vækkelse fra Thy
Vækkelsen fra Thy tog til og bredte sig 
næsten uoverskueligt i årene mellem 1903 
og 1905. Undervejs blev der strid mellem 
kolportørerne i Thy -  der nu kaldtes indre
missionærer -  idet et par kom udefra for at 
støtte N. P. Madsen. Det irriterede de loka
le indremissionærer, som holdt sig til »den 
gamle lære«, og de blev så klemt af »de 
helliggjorte«, at de fik ti thylandske 
præster til at sende IM’s formand en adres
se til støtte for de trofaste og imod invade
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rende indremissionærer, især C. J. Aagaard 
fra Hadsund og L. Knudsen fra Brammin- 
ge, som ifølge adressen ikke havde noget 
at gøre i Thy, men alligevel altid var der.

Vand på bålet
Efter lang betænkningstid vendte IM’s 
hovedbestyrelse tommelen nedad for N. P. 
Madsen, hvorpå formanden, Fr. Zeuthen, 
med ligefrem pavelig myndighed betegne
de N. P Madsens kreds som »en ny Indre 
Mission«, der ikke kunne godtages af Indre 
Missions Samfund, og hvis missionærer 
ikke kunne få adgang til missionshusene.

J. Munk Poulsen skrev et langt forsvars
skrift for N. P. Madsen og sendte det til 
hovedbestyrelsen, men den trufne afgørel
se var ikke til diskussion, og i virkelighe
den var den dræbende, fordi hverken N. P. 
Madsen eller hans tilhængere kunne tænke 
sig en ny IM.

Det virkede også, at N. P. Madsens to 
mest trofaste »adjudanter« blandt indre
missionærerne, Aagaard og Knudsen, blev 
nedgjort ved næsten amerikanske valg
kampmetoder, idet man godtgjorde, at 
Aagaard gjorde lidt for meget ud af at 
vække og helliggøre unge piger, og jævn
ligt havde et kys til stuepigerne på sin vej, 
mens Knudsen havde kontakt til Pinsebe
vægelsen. Det sidste var næsten lige så 
slemt som at kissemisse med pigerne. Beg
ge blev forvist fra missionshusene, og selv 
om Aagaard et stykke tid nægtede at udle
vere nøglen til missionshuset i Hadsund, 
måtte han give sig.

N. P. Madsen selv fik ikke noget tale
forbud, hverken i missionshuse eller kir
ker, men der blev mere stille om ham. Han 
provokerede mindre og mindre, og i 1912 
sluttede han fred med bestyrelsen, idet han

nedlagde bladet »Filadelfia« mod at få fast 
arbejde ved både Kristeligt Dagblad og 
Indre Missions Tidende. Ved siden af var 
han en meget flittig forfatter af gudelige 
bøger.

I 1912 var IM's formand, provst Fr. 
Zeuthen, i Thy for at tale ved møder i 
Vestervig og Vorupør. Han boede hos N. P. 
Madsen og Christella, og da de den sidste 
dag spiste middag sammen, sagde provsten 
ifølge Christellas bog: -  God mad, god kri
stendom. Jeg er helt overvundet.

De gik udenfor, fordi Christella, der 
var en flittig amatørfotograf, ville tage et 
billede af dem sammen, men da hun havde 
knipset, sagde N. P. Madsen til sin gæst, 
idet han pegede ud over havet: -  Nu skal 
jeg angive retningen. Det er Keswick, vi 
skal have det fra.

Det var i Keswick i England, Revival 
and Holiness opstod -  og stadig havde 
hovedsæde.

Flytning til Fyn
I 1915 krævede N. P. Madsens helbred 
ophold i et mildere klima. Han solgte huset 
på Vesterhavsgade til en pastor Faber, der 
var blevet hjælpepræst hos pastor H. P. 
Nielsen, fordi denne ved siden af sit 
præstekald også var forstander for Su- 
danmissionens missionærskole, og fami
lien Madsen flyttede til Fruens Bøge ved 
Odense, hvor den kun kom til at bo i få 
måneder, før N. P. Madsen døde.

Det var ved familiens afrejse fra Vorup
ør aftalt, at han skulle komme og indvie 
det nye missionshus, der var bygget gan
ske nær den nye korskirke i Nørre Vorup
ør, men han nåede det ikke.

N. P. Madsen blev begravet i Odense, 
og Christella flyttede til Nyborg, hvor
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Portrættet a f Christel la Madsen er taget i trediverne, 
da bestyrelsen fo r  Fjerritslev Missionshus bad om det 
til ophængning for at markere, at hun som præste
kone i Kollerup var medstifter a f KFUK i Kollerup 
Sogn.

Ingeborg blev gift med en Holger Kehlet 
Olsen, som hun havde mødt gennnem 
musikken. De tre købte et hus, hvor Chri
stella fik lejlighed på 1. sal, de unge i stu
en, mens Christella førte hele husholdnin
gen. Da Holger Kehlet Olsen blev over
lærer på Døveskolen i Fredericia, flyttede 
alle til denne by, hvor de igen boede sam
men, og hvor Christella Madsen døde i 
1939.

Et barn mere
Allerede i 1898, da N. P. Madsen sammen 
med hustruen Christella og datteren Inge
borg lejede sig ind hos fisker Jørgen Hede 
Madsen i Vorupør, fik Ingeborg en venin

de i den jævnaldrende Anna Andersen, 
hvis moder døde fra en stor børneflok. 
Efter fiskerlejets sædvane kom de moder
løse børn i pleje i næsten hver sit hjem, 
og Anna blev til glæde for Ingeborg opta
get i præstefamilien. Det var vel ikke en 
formel adoption, men virkede sådan, og 
præsteparret svigtede aldrig deres barn nr. 
to.

Christella og N. P. Madsen var meget 
taknemlige for den gavmildhed, fiskerne i 
Vorupør viste dem. Deres og børnenes for
brug af fisk fik de altid som gave, og dertil 
kom, at syv hjem indgik aftale om på skift 
at levere mælk til præstehjemmet, så det 
hver dag fik to potter. Engang gik der kuk i 
aftalen, så Christella modtog 14 potter på 
én gang. Hen ad vejen gjorde Christella og 
N. P Madsen gengæld ved med en stor 
kande kaffe at møde op hos fiskerkonerne, 
når de rensede fiskefangsten og agnede 
kroge i Fiskercompagniets store, men kol
de hus.

Da Elith Olesens doktorafhandling blev 
anmeldt i Thisted Dagblad, ringede Grethe 
Munkholm Madsen, Vorupør, til anmelde
ren og fortalte, at plejebarnet Anna var 
hendes mor, som havde fortalt meget om 
plejeforældrene Christella og N. P. Mad
sen.

Hun holdt meget af dem begge. Hun 
begyndte meget hurtigt at sige Mor til 
Christella Madsen -  det faldt bare så 
naturligt -  men det varede længe, før hun 
turde sige Far til præsten, som N. P. Mad
sen kaldtes blandt fiskerne. -  Og så blev 
han bare så glad. Ligesom sin kone havde 
han rigeligt plads til et bam mere, og 
blandt de mange af N. P. Madsens bøger, 
jeg har arvet efter min mor, er der en, hvor 
vi læser på titelbladet: Til Anna fra din 
hengivne Far.

Ingeborg og Anna gik ikke i skole, men
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fik privat undervisning af en ung pige fra 
Kollerup. Hun var sekretær for N. P. Mad
sen og blev forøvrigt senere præstekone i 
Hundborg, da H. P Nielsen havde mistet 
sin første hustru, der kun blev 40 år.

Efter pigernes konfirmation kom Inge
borg på Musikkonservatoriet og gjorde 
derefter musikalsk karriere, mens Anna 
først blev i præstehjemmet som hushjælp 
et par år, derefter kom til præstegården i

Et billede fra studenterdagene i København i 1880erne. Stående fra venstre H. P Nielsen, som i 34 år skulle bli
ve sognepræst i Hundborg-Vorupør, siddende foran ham Alma Hansen, som blev hans første hustru, men døde 
som 40-årig. I midten foran sidder Christella med sin søster Edel lavt ved sin side, og yderst til højre står 
stud.theol. N. P. Madsen. Alma var veninde med, men ikke i familie med søstrene Christella og Edel, der også 
hed Hansen.
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Hundborg og sidsi til Christella Madsens 
søster, der som gift havde stort hjem nær 
Kongens Nytorv i København.

Nogle år senere blev Anna så gift med 
Otto Munkholm Bertelsen, der stammede 
fra Hanherred og var handelsuddannet. 
Han var det meste af sin tid uddeler i en 
andelsgrovvareforretning i Dronninglund, 
hvor Grethe Munkholm blev født.

-  Havde I forbindelse med Christella 
Madsen og Ingeborg?

-  Ja, så længe de levede. Efter min kon
firmation var jeg i tre år i huset hos Bed
ste, og det var en god tid. Da hun døde i 
1939, arvede jeg dels de fleste af de bøger, 
N. P. Madsen skrev, og dels et smukt 
mahognibogskab, som har stået i N. P. 
Madsens studereværelse, og som nu er min 
stolthed. I dets bogsamling mangler 
egentlig blot et eksemplar af N. P Mad
sens roman »Strandfogedens datter«, som 
jeg har haft, men som engang blev lånt ud 
og ikke kom tilbage. Jeg håber stadig at få 
det igen.

Grethe Munkholm Bertelsen blev som 
nævnt foran gift med en Jørgen Hede Mad
sen, som var sønnesøn af den fisker, der i 
1898 lejede sit hus ud til præstefamilien. 
Da de ved ægteskabet fik fællesnavnet 
Madsen, beholdt de deres forskellige mel
lemnavne. De drev i en årrække vodbinde
ri i Vorupør.

Et godt foto a f den værdige N. P. Madsen, som i Voru
pør har besøg a f en prœsteven, H. F. Poulsen fra  
Dalum. H. F. Poulsen synes parat til fiskeri fra 
molen.

Indre Mission står stadig stærkt i Vorup
ør, selv om den vel nok i fortiden har stået 
stærkere.

Og N. P. Madsens vækkelse?
Sporene er der vist. Bare man tyder 

dem...
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ANDERS H. HINDSHOLM

Sennels kirkes restaurering 1982-92

Kirkerestaurering er en brydningsfuld proces, der involverer adskillige myndighe
der Anders J. Hindsholm tager udgangspunkt i sin oplevelse a f Sennels Kirke, 
som han så den første gang for mere end tre årtier siden. Artiklen følger det kom
plicerede og langstrakte spil mellem menighedsråd, stiftsøvrighed og Nationalmu
seet før en restaurering kunne sættes i værk og karakteriserer resultatet a f arbej
det. Artiklen har tidligere været trykt i Aalborg Stiftsårbog (1992).

»Men særligt kan jeg lide Kirkerne oppe 
Nordvest paa i Jylland, i Thys land, 
omkring Limfjordens vestlige Dele ... Der
oppe ligger de og strækker slanke Halse 
mod Vesterhavet og er selv lyse og ædle 
som Graagæs...«

Sådan skriver Martin A. Hansen i sin 
lille bog fra 1957, »Af Folkets Danmarks
historie«, og af de thylandske kirker næv
ner han bl.a. Vestervig. Han kunne også 
have nævnt Sennels; den store kirke med 
dens 10 forskellige tagflader er også lys 
som en grågås og strækker sin slanke hals 
mod Vesterhavet. For 30 år siden var kir
kegården så tilplantet med elmetræer, at 
man om sommeren knapt nok kunne se 
kirketårnet; siden er der groet et dybt 
vestenlæ op vest for vejen, der fører forbi 
kirken, dermed bar man kunnet rydde 
mange træer på kirkegården, og nu kan 
kirken ses året rundt.

Det er mere end 30 år siden, at jeg for 
første gang så Sennels kirke. Jeg glædede 
mig over de nøgterne, for ikke at sige 
strenge linier i den store kvaderstenskirke 
med dens hvidkalkede tilbygninger. Men 
glæden svandt meget, da jeg så kirken 
indefra. Nåja, indvendig var der også kva
liteter, man måtte lægge nakken tilbage for 
at se loftet, man måtte beundre den høje.

slanke triumfbue, og midt i koret stod den 
berømte Sennels-font, den smukkeste 
døbefont i hele Thisted Amt, med fornem
me bladornamenter over hele den firpas- 
formede kumme. Men ellers! Det høje loft 
og stoleværket var malet i kedsommelige 
grå farver, alteret var skjult bag et rødt 
plydses forhæng med guldborter og omgi
vet af en voldsom skranke med tætsidden
de, drejede balustre ligesom dem på for
samlingshusets balkon, det tilhørende 
knæfald var betrukket med rødt plyds. Og 
oven på alteret stod et stort, 3-fløjet appa
rat af en altertavle med nogle kedsommeli
ge malerier fra 1877. Da jeg lettede på 
plydset omkring alteret, så jeg et smukt 
alterbord af kvadersten, desværre så 
skæmmet af dårlige reparationer, at det 
nødvendigvis måtte være dækket til.

Jeg lovede mig selv, at jeg ville gøre, 
hvad jeg kunne for i det mindste at få 
alterbordet gjort ordentligt i stand, så det 
kunne tåle at blive set uden plyds eller 
andet omhæng. Ved provstesynet i 1962 
gjorde jeg provsten opmærksom på alterets 
sørgelige forfatning, og synet bestemte, at 
alterbordet skulle repareres. Bestemmelsen 
blev gentaget ved næste provstesyn, i 
1965, og nu blev det bestemt, at der skulle 
udarbejdes forslag til en istandsættelse af
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Senne Ix Kirke.

hele koret; kalkmalerierne i korhvælvingen 
trængte hårdt til at blive renset.

Menighedsrådet henvendte sig til den 
daværende kgl. bygningsinspektør, arkitekt 
Leopold Teschl, Frederikshavn. Han udar
bejdede et forslag, hvis hovedpunkt var, at 
alterbordet skulle istandsættes og afdæk* 
kes, så man kunne se det. Det var imidler
tid en given ting, at hvis man fjernede 
alteromhænget, ville alteret komme til at 
se for lille ud i forhold til den store alter
tavle; derfor indgik det i forslaget, at alter
tavlen skulle fjernes fra alteret og anbrin
ges et andet sted, evt. på en væg i skibet. 
Derved ville alteret komme til at stå frit og 
se ud som det, der er meningen med det 
som kirkens bord. Og når altertavlen var 
væk, kunne man genåbne korets østvindue, 
som engang for længe siden var blevet 
muret til. Endelig skulle alterskranken 
udskiftes.

Forslaget blev sendt til godkendelse i 
stiftsøvrigheden, herfra blev det sendt til 
udtalelse i Nationalmuseet. Museumsin
spektør Erik Skov kunne absolut ikke lide 
det; i et brev til Kirkeministeriet forklarede 
han at forslaget byggede på gammeldags 
restaureringsidéer og var helt ude af trit 
med de nugældende principper for restau
rering af historiske monumenter. Det blev 
Kirkeministeriet, der skulle tage bestem
melse om forslagets skæbne, og det kom 
til at vare 10 år. I løbet af den tid havde der 
været holdt 2 menighedsmøder om sagen, 
præsten og menighedsrådets formand 
havde været i København for at tale med 
kirkeministeren, og kirkeministeren (Egon 
Jensen) havde været i Sennels sammen 
med flere embedsmænd for at se på forhol
dene i kirken. Menighedsrådet stod fast på 
sit forslag, Nationalmuseet stod fast på sin 
modstand, og i Kirkeministeriet kunne
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man åbenbart ikke finde ud af. hvem man 
skulle holde med.

Først i 1980 blev sagen afgjort. Kirke
minister Jørgen Peter Hansen valgte at 
give Nationalmuseet medhold, altså fik 
menighedsrådet afslag.

Men koret i Sennels kirke trængte sta
dig hårdt til at blive gjort i stand, og efter
hånden trængte resten af kirken også; den 
var sidst blevet restaureret i 1937. Der 
måtte et nyt forslag til, og menighedsrådet 
henvendte sig til arkitekt Poul Hansen, 
Thisted, der også havde mange års erfaring 
med kirkerestaureringer og desuden stod 
på god fod med Nationalmuseet. Han 
undersøgte kirken og lavede et forslag til 
istandsættelse både udvendig og indven
dig. Fra det tidligere forslag blev kun ét 
punkt medtaget: Udskiftning af alterskran
ken.

Poul Hansens forslag blev mere nådigt 
bedømt i Nationalmuseet, derfor kunne det 
forholdsvis hurtigt blive godkendt. I 1982 
nåede sagen endelig ud over papirstadiet: 
nu kom håndværkerne til, nu begyndte der 
at ske noget. I løbet af 1982 blev tagvær
kerne istandsat, desuden blev kvadrene i 
kirkens sydmure taget ned og muret op 
igen. I 1984 blev tårnets murværk delvis 
omsat. Nu gjaldt det endelig de indvendige 
arbejder.

Men ak! -  de kom først i gang 6 år 
senere, i 1990. Bl.a. fordi menighedsrådet 
endnu en gang prøvede at få tilladelse til at 
fjerne altertavlen fra koret. Man havde 
ikke opgivet tanken, og den voksede sig 
stærk igen i 1985. Da blev den omstridte 
altertavle nemlig virkelig tjernet. En kon
servator havde undersøgt den og konstate
ret 6 forskellige farvelag; heraf kunne man 
slutte, at der gemte sig i hvert fald 2 sæt 
ældre malerier under dem fra 1877. Nu 
skulle det undersøges, hvordan de gamle

billeder så ud, derfor blev tavlen sendt til 
røntgenundersøgelse i Nationalmuseets 
afdeling i Brede.

Nu kunne man endelig se. hvordan 
koret tog sig ud uden den store, mørke 
altertavle. Det blev et helt andet rum, lyst 
og venligt, og menighedsrådet besluttede 
hurtigt, at man igen skulle søge tavlen 
anbragt et andet sted i kirken. Man ville 
dog ikke insistere på at få det tidligere øst
vindue åbnet igen, derimod kunne man 
forestille sig en billedvævning hængt op på 
østvæggen. I en periode fik man lov at 
låne et billedtæppe af Berit Hjelholt, 
Vester Thorup; det tog sig godt ud, selv 
om farverne ikke harmonerede med rum
met i øvrigt. (Senere blev der ophængt en 
frise af maleren Carl Bjerring, Sillerslev. 
Mors).

På ny gik en ansøgning til stiftsøvrighe
den, på ny blev den sendt til Nationalmu
seet. Her havde man ikke skiftet mening, 
og stiftsøvrigheden ville ikke gå imod 
museets opfattelse, så menighedsrådet fik 
afslag. Det ville man ikke uden videre 
godtage, man bad stiftsøvrigheden komme 
til Sennels og se på forholdene. I maj 1987 
blev der så holdt møde i kirken. Biskop
pen, stiftamtmanden, stiftskontorchefen og 
den kgl. bygningsinspektør mødtes med 
menighedsråd og provstiudvalget. Inspek
tør Erik Skov fra Nationalmuseet var der 
også, desuden menighedsrådets arkitekt, Ib 
Lydholm, der havde overtaget restaure
ringssagen. da hans kompagnon, Poul 
Hansen, blev alvorligt syg; han døde kort 
tid efter. I mødet blev de modstridende 
synspunkter igen fremsat, bagefter drak 
man kaffe og skiltes i al høflighed.

Stiftsøvrigheden havde lovet at overve
je sagen endnu en gang; den blev overvejet 
i 2 år. I maj 1989 bestemte stiftsøvrighe
den, at man ikke kunne tage endelig stil-
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Konservator J. Smalley afdække r kalkmalerier på skibets sydvæg. Man ser bl.a. en mand på vej aver radingen 
a f en båd.

ling, før både altertavlen og korets kalk
malerier var blevet gjort i stand; samtidig 
henstillede man til menighedsrådet at lade 
nogle ældre malerier på tavlen afdække. 
Rådet kviede sig ved det, for det ville blive 
dyrt, men man fik løfte om stort statstil
skud og gik så med til det. Tavlen blev 
sendt til behandling hos konservator Ro
sing Holm i Aalborg; det samme gjorde 
det øvrige historiske inventar: prædike
stolen, korbuekrucifixet og epitafiet over 
herremanden Lars Toft, som døde i 1773.

Det skete, efter at kirken i august 1990 
endelig var blevet lukket, så håndværkerne 
kunne rykke ind. Nu blev alterbordet skilt 
ad og kvadrene lagt ud uden for kirken; 
den lille blyæske med kirkens oprindelige 
relikvier blev taget i forvaring i præste

gårdens brandsikre box. Stoleværket blev 
dækket til med plader, og så kunne murer
ne gå i gang med at banke kalk og puds af 
væggene og brække gulvet op i koret.

Nu blev det spændende, for som ventet 
dukkede der kalkmalerier op i skibet. De 
havde sidst været fremme i 1880'erne: da 
man dengang prøvede at afdække dem, 
blev de ødelagt, de hæftede kun dårligt til 
de rå kampestensmure i skibet, og de blev 
dengang kalket over igen. Nu dukkede 
resterne frem på sydvæggen, og menig
hedsrådet bestemte, at den østre ende af 
væggen skulle undersøges nærmere. Væg
gen var inddelt i felter ved hjælp af male
de søjler; i det østligste felt, bag prædike- 
stolens plads dukkede der hurtigt nogle 
små, fine ansigter op. det var især dem.
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man gerne ville have undersøgt. Konser
vator Smalley fra Nationalmuseet arbejde
de forsigtigt med de mange lag kalk på 
væggen og afdækkede efterhånden et skib 
med knækket mast; de to små ansigter 
hørte til personer i skibet. En af dem, en 
skægget mand, sad på rælingen med sit 
ene, bare ben udenfor; man kunne umid
delbart tro, det drejede sig om Jesu disci
pel Simon Peter på vej ud ad båden for at 
vandre over bølgerne hen til Jesus, sådan 
som der fortælles i slutningen af Markuse- 
vangeliets 6. kapitel. Men Smalley ville 
hævde, at det drejede sig om en helgen
legende; kirkens skytsengel. Skt. Nicolaus 
eller St. Niels, var bl.a. kendt for at hjælpe 
søfolk, som var i havsnød, og billedet 
skulle altså forestille sådan en situation. 
Det kunne endOvidere konstateres, at bil
ledet var samtidigt med korets kalkmale
rier, og at skibets sydvæg var blevet 
bemalet flere gange.

Billederne i korhvælvingen var også 
blevet fremdraget i 1880'erne, men de var 
meget bedre bevaret. I tidens løb var de 
blevet dækket af sod, støv og stearin, især i 
østkappen over alteret. Der blev rejst stil
lads med en platform 3 m over korgulvet, 
med adgang gennem vinduet; her blev der 
etableret en håndvask med afløb og koldt 
og varmt vand, og så gik de to konservato
rer i gang med at vaske billedfladerne rene 
og bagefter reparere pudslaget. Undervejs 
måtte de desværre konstatere, at billederne 
kun til dels var ældre end 1886, da kirke
maler V. Sørensen havde afdækket og 
restaureret (kompletteret!) dem.

Takket være rensningen kan man nu se, 
hvad billederne forestiller. De 12 apostel
helgener i de tre hvælvingskapper kunne 
man nok tidligere identificere; nu kan man 
også se billedet i østkappen. Det drejer sig 
om en traditionel dommedagsscene; Kri

stus troner på regnbuen som verdens dom
mer, forsynet med nådens lilje og straffens 
sværd; ved hans højre hånd hans mor, ved 
den venstre Johannes Døber. Omkring ham 
knæler engle, som blæser i basuner for at 
opvække de døde, forneden er nogle af de 
døde på vej op af jorden. Imellem figurer
ne er der fyldt ud med okkergule dobbelt
stjerner, ellers er den fremherskende farve 
rødbrun.

Korets lodrette vægflader er hvidkalke
de, de var før til dels meget omhyggeligt 
pudsede, så de var jævne og afrettede som 
moderne vægge. Østvæggen var forsynet 
med en skalmuring med nye, gule mursten, 
Åbenbart for at hjælpe mod salpeterud
trækning, skalmuren var igen dækket af 
fiberplader. Nu er både pladerne og skal
muren fjernet, hvorved der er blevet mere 
luft bag alteret; på de andre vægge er den 
glatte puds blevet hugget af. Også korvin
duets falsede lysning var blevet glatpudset, 
den er nu ført tilbage til sin oprindelige 
skikkelse, så den svarer til den smukke 
døråbning til sakristiet.

Korgulvet var hævet et trin over skibets 
gulv; i den østre ende, rundt om alteret, var 
det endnu et trin højere og lagt af brædder. 
Nu er hele gulvet lagt om, så det falder 
jævnt og uden trin fra øst væggen ned mod 
skibets gulv. Hele korgulvet er nu lagt med 
8-kantede gule teglstensfliser med kvadra
tiske, sorte sten imellem.

Et væsentlig led i murerarbejdet var 
opmuringen af alterbordet. Dets kvadre var 
blevet grundigt undersøgt, også af inspek
tør Knud Krogh fra Nationalmuseet. Det 
så ud til. at de store kragsten, som udgør 
bordpladens kant, oprindelig havde været 
brugt i andre sammenhænge, eventuelt i to 
(eller flere?) forskellige altre. Stenene pas
ser ikke sammen, og en enkelt kvadersten 
bærer et indhugget rids af et kors med et
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træ, hvilket også kunne tyde på, at den 
ikke oprindelig er beregnet til at blive 
muret ind i alterbordet. Kvaderstenene 
passer heller ikke sammen: i 1875 lavede 
tegneren Magnus Petersen en tegning af 
alteret, men den svarer ikke til det ud
iseende, alteret havde 100 år senere. Det 
lykkedes murerne og arkitekt Lydholm at 
få kvadrene til at passe nogenlunde sam
men, uundgåelige slip blev udfyldt med 
mursten.

Resultatet blev sådan, at alterbordet 
absolut kan tåle at blive set. Til menig
hedsrådets store tilfredshed undgik man 
også en henstilling om at få det dækket til 
igen. Og dertil kommer, at det i den sidste 
ende lykkedes at få altertavlen fjernet fra 
alterbordet! Ikke meget, bevares, det drejer 
sig kun om trekvart meter, men alligevel: 
nu står alterbordet frit på korets gulv, man 
kan gå rundt om det, alterdugen kan hænge 
ud over kanten på alle fire sider: det ser 
godt ud.

Dermed syner altertavlen også lidt min
dre, end den før gjorde. Den står nu op ad 
korets østvæg, med tiden vil den nok blive 
ophængt på væggen. Den er blevet smukt 
istandsat: i stedet for billederne fra 1877 
ser man nu J.J. Thranes malerier fra 1712. 
Motiverne er de samme, i midten nadve
rens indstiftelse, på fløjene korsfæstelsen 
og opstandelsen, men udførelsen er bety
delig bedre. 1877-billederne var malet af 
A. Riis-Carstensen, hvis far var præst i 
Sennels o. 1850: han var en dygtig marine- 
maler, men ikke særlig god til engle og 
apostle. Desværre er Thranes billeder 
meget mørke: selv om rammen er blevet 
malet op, virker hele altertavlen væsentlig 
mørkere end før.

Oven på tavlen står stadig 3 træfigurer 
fra en tidligere, gotisk altertavle (eller flere 
sådanne). Det drejer sig om 2 apostle og

en kronet helgeninde med en bog, måske 
Skt. Elisabeth. Figurerne var før smurt 
over med grå maling ligesom kirkens øvri
ge træværk: nu har de fået deres gamle far- 
ver/forgyldning tilbage.

Også prædikestolen, korbuekrucifixet 
og Lars Tofts epitafium er blevet istandsat 
af konservator Rosing Holm i Aalborg. Et 
panel fra den gamle herskabsstol, med 3 
våbenskjolde fra Ullerupgårds tidligere 
ejere, er blevet flyttet til dets oprindelige 
plads ved indgangsdøren. I skibets østre 
ende er den øverste stol i begge sider ble
vet fjernet; det har givet mere luft omkring 
prædikestolen.

Den tidligere alterskranke, fra 1907, er 
blevet skiftet ud med en ny, tegnet af arki
tekt Poul Hansen og udført af tømrerme
ster Jens Vrist, Sennels. Det drejer sig om 
en let konstruktion, formet som en stor 
oval, der står på tværs i koret, med åbning 
mod alteret. Den er malet i den samme 
rødbrune farve, som nu dækker kirkens 
loft og stoleværket, og som harmonerer 
med grundfarven i korets kalkmalerier. 
Stoleværket har fået nye og højere gavle, 
tegnet af arkitekt Ib Lydholm, som også 
har tegnet kirkens nye nummertavler.

Sidst, men ikke mindst, har kirken fået 
nyt orgel. Det tidligere pneumatiske orgel 
(Frobenius, 6 st.) fra 1937 var slidt op; nu 
er anskaffet et nyt Carsten Lund-orgel med 
10 stemmer og 2 manualer. Ligesom det 
gamle står det i tårnrummet, den høje faca
de er tegnet af arkitekt Lydholm.

Den nyrestaurerede kirke og det nye 
orgel blev taget i brug ved en festgudstje
neste på Mariæ Bebudelsesdag, den 5. 
april 1992. Biskoppen ledede gudstjene
sten. På den nye, uldne alterdug fra Væve
gården i Tylstrup stod 2 smukke vaser af 
stentøj, skænket af arkitekten og håndvær
kerne.
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Koret fo r restaureringen... og efter!

Der var almindelig enighed om, at kir
ken endelig havde fået et smukt og harmo
nisk interiør.

I menighedsrådet håber man nu på. at 
resultatet blev det bedst mulige. Med 
Thranes billeder ser altertavlen bedre ud 
end med Riis-Carstensens, men samtidig 
er den blevet mørkere og dermed endnu 
mere dyster. Da menighedsrådet gik med 
til at få de gamle billeder afdækket, var det 
under den forudsætning, at tavlen alligevel 
skulle fjernes fra koret. Hvis man på for
hånd havde opgivet den tanke, kunne man 
jo i stedet for have brugt pengene til at få 
malet helt nye malerier i de gamle rammer. 
Det har man med held prøvet flere steder i 
stiftet, f.eks. i Bindslev kirke i Vendsyssel; 
på den måde kunne man have fået lyse, 
nutidige billeder i koret. Og det ville Nati
onalmuseet ikke have haft så meget imod.

Det kan man selvfølgelig gøre en anden 
gang; foreløbig skal der vist ikke kostes 
flere penge på altertavlen i Sennels kirke. I 
denne omgang er der blevet kostet op 
imod kr. 300.000, heraf ca. 100.000 til af
dækning af de gamle billeder.

Under de givne omstændigheder kunne 
resultatet af restaureringen nok ikke være 
blevet meget bedre. De givne omstændig
heder for en kirkerestaurering ligger først 
og fremmest i Nationalmuseet; hvad muse
ets inspektører vil anbefale, det kan god
kendes, men det er vist nok nærmest umu
ligt at få Stiftsøvrighed eller Kirkeministe
rium til at godkende noget uden National
museets anbefaling. Derfor er det muse
umsinspektørerne, der bestemmer, hvordan 
der skal se ud i en hvilken som helst sog
nekirke i Danmark, og man kan jo nok 
spørge, om det er rimeligt. Det er klart, at
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Nationalmuseet skal sørge for, at vore 
gamle kirker bliver bevaret, og at der bli
ver passet godt på deres historiske inven
tar. Men ret beset har museet vel aldrig 
fået mandat til at bestemme, hvordan kir
kens inventar skal placeres. Den afgørelse 
kunne vel uden fare overlades til den 
menighed, som betaler for kirkens vedlige
holdelse og bruger den året rundt.

Før i tiden var det herremændene, der

regerede over kirkerummene; i dag er det 
Nationalmuseets inspektører. Ved den sene
ste ændring (af 29/4-92) af loven om folke
kirkens kirkebygninger og kirkegårde har 
Folketinget dristet sig til at give menig
hedsrådene lidt større beføjelser end før. 
Tør man mon håbe på, at Sennels menig
hedsråd ved næste restaurering selv kan 
bestemme, om den gamle, mørke altertavle 
fortsat skal dominere kirkens kor?
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ASGER THOMSEN

Om restaureringen af Nørhå Kirke

Restaurering a f de middelalderlige landsbykirker stiller store krav til såvel arki
tektonisk som håndværksmæssig indsigt. Med udgangspunkt i restaureringen a f 
Nørhå Kirke 1995/96 belyser arkitekt Asger Thomsen de problemer, der knytter sig 
til at forene hensynet til den historiske bevaringsværdi med kravene til en moderne 
kirkebygning, der formentlig skal bruges til gudstjenester langt ind i det kommen
de årtusinde.

Vi hører ofte spørgsmålet, hvorfor vi skal 
blive ved med at restaurere de gamle mid
delalderkirker. De er både utidssvarende og 
dyre at vedligeholde og opfylder efter selv 
en omfattende restaurering ikke kravene til 
moderne bygningslovgivning. De er dyre at 
varme op, og det trækker langs gulv og 
vægge. Det ville i mange tilfælde være 
langt billigere at opføre nye kirker, der 
opfylder nutidens behov. Staten kunne så 
overtage de gamle og lade dem henstå som 
små lokale museer, som det også i enkelte 
tilfælde er sket med de såkaldte ødekirker.

Én af de væsentlige årsager til fortsat at 
benytte kirkerne er, at det er den bedste 
måde at sikre sig deres bevaring på. Et tomt 
hus vil hurtigt blive forvandlet til et spøgel
seshus, og ingen i lokalsamfundet vil have 
interesse i den vedligeholdelse, som er 
påkrævet for at hindre det løbende forfald.

Og hvem ville vel også, når det kommer 
til stykket, undvære disse historisk værdi
fulde monumenter, der markerer sig over
alt i det danske landskab.

Nørhå Kirke
Nørhå kirke er en af de oprindeligt kullede 
kirker, der står uden tårn. Alligevel marke

rer den sig smukt i landskabet på en lille 
fremspringende bakke, omkranset af sten
diger. Kirken er opført i den romanske 
periode (år 1100-1250). Der er sket meget 
få egentlige bygningsmæssige ændringer 
ved kirken, idet der kun er tilføjet tårnpil
ler for klokkestabel mod vest og våbenhus 
mod nord. Årsagen kan være, at området, 
fra den sene middelalder og indtil for ca. 
150 år siden, har været stærkt plaget at 
sandflugt fra vestkysten og derfor kun har 
været tyndt befolket i denne periode. Der 
er bevaret tre oprindelige vinduer, et i 
apsis og to i skibets nordmur. Syddøren er 
tilmuret, så kun norddøren, den oprindeli
ge kvindeindgang, benyttes. Det nuværen
de våbenhus er bygget i 1934 som erstat
ning for et ældre samme sted.

Bygningen er overalt kvadersat på en 
meget smuk dobbeltsokkel, hvis øverste 
led har attisk profil og nederste skråkant. 
Apsis har desuden et profileret gesims
bånd.

Kirken har flere interessante stenhug
germærker indhugget i granitkvadrene, 
bl.a. et skaktavlmønster på sydsiden.

I det indre er korbuen ommuret, men de 
profilerede kragsten er bevaret. Den oprin
delige alterplade af granit med skråkant 
findes stadig i kirken bag det nyere alter.
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Nørhå Kirke set fre sydøst.

anbragt på en muret pille ved apsidens øst
væg. Døbefonten er romansk, altertavlen 
er fra omkring 1580-90, mens prædikesto
len er fra omkring 1610.

Kirkens tilstand
Ved en istandsættelse i 1987 af kirkens 
tagværk blev man for alvor opmærksom på 
de større sætninger i kirkens kvadermur
værk, der herefter blev holdt under obser
vation, og i 1991 bad menighedsrådets for
mand, Hoger Hansen, os om en grundig 
vurdering af murværkets tilstand, da der 
samtidigt var store problemer med afskal
ninger inde i kirken.

Murværket stod flere steder med krafti
ge udbulinger, og hele partier af kvadre og 
sokkelskifter var skredet op til 12 cm ud af 
murflugt. Murværket var forsynet med 
enkelte murankre, der var delvist virk

ningsløse på grund at rustgennemtæringer, 
mens de øvrige var meget hårdt belastet.

Et stadigt tilbagevendende problem 
havde i årtier været istandsættelse af kva
derfugerne.

Til vurdering af stabiliteten foretog vi 
sondemålinger i murkernen, der viste store 
hulrum bag kvadrene på alle skibets sider, 
hvor bagstøbningen var borteroderet. Ero
sionen var yderligere blevet forstærket på 
grund at reparationer med cementholdig 
fugemørtel, der ikke har den samme smi
dighed som en kalkmørtel, hvorved der 
opstår kantrevner mellem fuge og kvader
sten. Selv ganske små revner resulterer i 
årenes løb i en meget stor fugtophobning i 
bagstøbningen, der i frostperioder yderli
gere nedbrydes.

En asfaltbehandling på den indvendige 
side bag vægpanelerne fra 1935 gjorde 
heller ikke fugtophobningen mindre i mur
værkets nederste del. Fugtophobningen
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kunne indvendigt ses i form at store fugt
skjolder overalt på de kalkede vægge med 
store afskalninger til følge.

En istandsættelse måtte derfor nødven
digvis omfatte en omsætning af kvadre og 
en indvendig reparation at de beskadigede 
kalk- og pudslag.

Inventaret, der fremstod med 30'ernes 
dystre farvesætning i brunlige og grågrøn
ne nuancer, trængte stærkt til en maler
mæssig istandsættelse, mens altertavle og 
prædikestol var i rimelig god stand og kun 
behøvede afrensning og stedvis nystaffe
ring.

En beskrivelse og ansøgning om at måt
te udføre de nødvendige arbejder blev her
efter indsendt til de kirkelige myndigheder. 
Der skulle dog gå endnu 3 år, før der var 
økonomisk baggrund i provstiet for at gen
nemføre istandsættelsen.

Istandsættelsen
I foråret 1995 blev der endelig givet grønt 
lys for istandsættelsen, og til den kræven
de opgave at istandsætte murværket faldt 
valget på murermester Poul Nørgaard Lar
sen, som havde erfaring fra istandsættelsen 
af Snedsted Kirke året før.

Arbejdet blev tilrettelagt således, at den 
udvendige istandsættelse af skibets syd- og 
vestside kunne foregå sommeren 1995 og 
den indvendige istandsættelse i efterårs- 
og vinterperioden 1995-96. Afsluttende 
blev nordsiden omsat i sommeren 1996.

Forinden blev der foretaget en grundig 
registrering at alle kvadre og opmåling at 
skiftegange, der selvsagt ikke fulgte nogen 
rette linier på grund at de mange sætnin
ger.

Kirkens mure er opført som kompakte 
kassemure med en indre skal at store

marksten og en ydre skal af tilhuggede 
kvadre, hvoraf de største kan veje op til 
flere hundrede kilo. I mellemrummet er 
oprindeligt opfyldt med kalkmørtel iblan
det marksten.

Nedtagning at kvadersten skulle foregå 
med forsigtighed for at hindre nedstyrtnin
ger, og undervejs blev der foretaget de 
nødvendige afstivninger, mens de enkelte 
kvadersten blev trukket ud på stilladset, 
mærket, og firet ned i en talje. Herefter 
blev kvadrene afrenset og udlagt på depo
neringspladsen efter skiftegang. Der frem
kom mange interessante spor under ned
tagningen. På skibets sydside blev et til
muret fladbuet vindue afdækket omtrent 
ud for prædikestolen, og på vestsiden var 
indmuret en ca. 30 x 50 cm stor granitsten, 
der var udhulet på den ene flade i hele ste
nens længde, måske en overligger til et tid
ligere vindue som nu er sløjtet. men med 
større runding på midten, hvilket ville 
være usædvanligt i et vindue. Stenen er nu 
udtaget og ligger ved kirken.

Mens både syd- og vestsiden har været 
omsat i flere omgange med bagstøbninger 
af munkesten, viste det sig, at nordmuren 
stod intakt med den oprindelige murkerne: 
pakket af marksten i alle størrelser med en 
grågul kalkmørtel med groft sandtilslag, 
iblandet store kalkstykker og trækulstum
per fra brændingen.

Den oprindelige middelalderkalkmørtel 
blev fremstillet at brændt kalk, der blev 
knust og straks blandet med sand tilsat 
vand. Blandingen blev herefter lagret 
nogen tid, før den anvendtes. Efter opmu- 
ringen kan det være en særdeles stærk 
blanding, som i dette tilfælde er velbeva
ret.

Vestgavlen gav anledning til særlige 
forholdsregler, idet gavltrekanten og klok
kestablen, der er sammenbygget, skulle
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blive stående, mens den underliggende 
kvadermur blev omsat.

Samtidig havde hele nordvesthjørnet en 
ca. 20 cm bred revne fra sokkel til tagfod. 
Der blev fremstillet en afstivning beståen
de af lange jerndragere indstukket på tværs 
af den ca. 100 cm tykke mur og understøt
tet udvendigt med stolper i en afstand af 2 
m fra muren, således at der var plads til at 
opsætte et murerstillads indenfor. Indven
digt blev drageren ført ind over kirkens 
loft, forbi pulpituret og lagt på bjælkelaget, 
der så kunne understøttes med stolper inde 
i kirken. Det gav i begyndelsen en del 
betænkeligheder fra håndværkernes side 
at skulle arbejde under så mange tons 
svævende murværk, men eftersom arbejdet 
skred frem med nedtagning af den bæren
de mur, viste det sig. at beregningerne 
holdt, så både murværk og tag blev hæn
gende.

Soklen bestod af en kun ca. 40-60 cm 
dyb grøft pakket med sten. Enkelte pak
sten var af en anseelig størrelse, men hav
de forskubbet sig under den store vægt. 
Hovedparten var mindre sten iblandet jord, 
der kun havde ringe bæreevne på grund at 
udvaskning fra nedsivende vand. Det var 
derfor nødvendigt at oprense grøften og 
støbe et dybere fundament for at undgå 
fremtidige sætningsskader.

Herefter kunne genopsætning at kvader
sten påbegyndes. Kvadrene blev sat i en 
mørtel, der lå så tæt på den oprindelige 
mørtel som muligt, men fremstillet efter en 
metode, der har været anvendt siden slut
ningen af 1700-tallet, hvor den brændte 
kalk tilsættes vand og lagres i op til flere 
år før den iblandes sand. Denne metode 
sikrer et ensartet blandingsforhold fremfor 
den middelalderlige metode, hvor blandin
gerne varierer meget.

Ved genopsætning at kvadrene var det

Kvadre linder nedtagning med bagmur a f munkesten.

nødvendigt at rette en del af skiftegangene 
op for at få den nødvendige stabilitet, men 
ellers blev kvadrene genopstillet i samme 
position som før.

Sten for sten blev de genophejst i talje 
til stilladset og skubbet på plads på solide 
egetræskiler. Kvadrene blev rettet til i 
murflugt og samtidig understøttet på bag
siden at passende store granitsten. Stenene 
skulle nu bagstøbes, således at hele hul
rummet bagved og under stenene blev 
fuldstændig udfyldt og komprimeret til ca. 
halv højde, hvorefter støbningen stod til 
dagen efter, hvor der støbtes til overkant. 
Efter endnu en dags hærdning kunne stil
ladset hæves og næste skifte påbegyndes. 
Det var vigtigt at være færdig, før nattefro
sten satte ind, for ved temperaturer under 
5°C sker der ingen afhærdning at mørtelen.

Sideløbende med murerarbejdet blev 
tagværkets murremme, der flere steder var 
stærkt angrebet af råd. udskiftet, og 
trævinduerne blev istandsat.

1. oktober 1995 var det udvendige 
arbejde afsluttet på syd- og vestsiden at 
skibet, og den indvendige istandsættelse 
var allerede godt igang. Alt inventar var 
afdækket med plader, således at murerens 
rullestillads kunne køres oven på stolevær
ket.
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Efter prøveafrensninger at kalklagene 
sammen med Nationalmuseets Kalknings
tjeneste viste det sig hurtigt, at pudslaget 
ikke kunne repareres. Ældre reparationer 
havde meget dårlig vedhæftning og smul
drede let som følge af de store fugtpåvirk
ninger. Det var derfor nødvendigt med en 
total nedhugning at pudslaget ind til fast 
bund.

Der blev fundet enkelte kalkmalerifrag
menter på nordsiden af skibet, i form at 
slyngornamenter over døren og spor af 
lodrette dekorationer i rød-brun-orange 
farver øst herfor. Efter en vurdering og 
registrering af Nationalmuseet blev det 
dog besluttet at tildække sporene igen. Til 
gengæld kom en aflang kvadersten med 
udhugget kors frem i lyset og sidder i dag 
synlig på skibets nordside vest for ind
gangsdøren.

Efter en tilstrækkelig udtørring og 
udsætning af revner blev der igen opbyg
get et bæredygtigt pudslag af kalkmørtel

og efterfølgende tyndpuds. Lagene blev 
påført i flere arbejdsgange med mellemlig
gende tørreperioder for at sikre den til
strækkelig afhærdning. Også indvendige 
murremme, som bjælkerne hvilede på, 
viste sig flere steder at være angrebet at 
råd og måtte iskares nye stykker, ligesom 
enkelte loftsbrædder trængte til udskift
ning.

Efter de afsluttende kalkninger var kir
ken klar til overtagelse af snedker, konser
vator og maler ca. 1. februar 1996. Alt 
inventar blev eftergået og udiuset, og alter
tavle og prædikestol blev afrenset og repa
reret.

Inventaret blev farvesat i lyse, varme 
farver, med grundtoner valgt ud fra farver
ne i altertavle og prædikestol.

Til malerarbejdet anvendtes linoliema
ling fremstillet af oliefarver tilsat linolie- 
fernis. Opstrygningen kræver en bestemt 
teknik og kræver lang tørretid mellem de 
enkelte behandlinger, en ventetid der ville

Narhå Kirke 1:20. målt a f C. G. Schultz i 1937.
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Det tilmurede vindue på skibets sydside.

være utænkelig i et moderne byggeri, men 
som her er nødvendig for at få det smukke
ste resultat og den rigtige glans i farven.

Ved alle arbejder, der er udført under 
restaureringen, er der anvendt de traditio
nelle metoder og redskaber inden for de 
enkelte håndværksfag, hvilket må være en 
stor tilfredsstillelse for en håndværker i 
dag, hvor de fleste arbejder i nybyggeriet 
bliver mere og mere industrialiserede.

Da malerarbejdet var afsluttet, kunne de 
nypudsede lamper og kroner endelig 
ophænges og de nye hynder lægges på 
plads, og den 14. maj 1996 kunne kirken 
igen tages i brug ved en festlig genåbning 
forestået af provst J. Thastum og sogne
præst H.O. Madsen.

Nørhå kirke er et godt eksempel på en 
istandsættelse, hvor indeklimaet er forbed
ret væsentligt, efter at kvadrene er omsat 
og indvendige vægge nypudset. Der er nu 
sikret en naturlig fugtvandring i murvær
ket, der langsomt vil stabilisere sig, og det 
er nu en nydelse at opholde sig i dette 
beskedne, men rene middelalderhus.

Ved istandsættelsen af Nørhå kirke med
virkede: Murermester Poul Nørgaard Lar
sen, Snedsted, tømrermester Carsten 
Fisker, Snedsted, smedemester Holger Pil- 
gaard, Nørhaa, el-firmaet Henning Poul
sen, Snedsted, malermester Kaj Toftdahl, 
Thisted, konservator E. B. Rosing Holm, 
GI. Hasseris, Nationalmuseets Kalknings
tjeneste, Brede, møbelpolstrer Finn Han
sen, Nykøbing M, Thubalka A/S, Vejle, 
Morsø Metalstøberi, Thissinghuse, Balde
rus Stoleflet, Hadsten, Thy Farvelager, 
Koldby, Th. Frobenius & Sønner A/S, 
Horsens, Arkitekterne lb Lydholm og 
Asger Thomsen, Thisted.
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ESPER LØNBORG

Orgler i Snedsted kirke

Snedsteds status som seminarieby var årsagen til, at kirken i 1840 fik installeret et 
orgel.

Oprindelig har salmesangen ved gudstje
nester i landsbykirkerne været ledet af 
degnene. Selv om der havde eksisteret org
ler siden oldtiden, så var det kun i de større 
købstadskirker, der fandtes orgler før 
1800-tallet. Således fik Thisted kirke sit 
første orgel i 1616, men der skulle i almin
delighed gå meget længere tid, inden 
landsbykirkerne fik deres orgler.

For Snedsteds vedkommende var anled
ningen til anskaffelse af et orgel ikke i 
første omgang at styrke kirkesangen, men 
derimod et led i uddannelsen af lærere fra 
Snedsted Seminarium. I 1830’erne fik 
seminariet en lærer ved navn Tvilsted- 
gaard, som rent faktiske var i stand til at 
undervise i orgelspil. Derfor ansøgte 
pastor G. P. Brammer, der var sognepræst 
for både Snedsted og Nørhå menigheder, 
gennem seminariets direktion »Det danske 
Cancelli« i København om en bevilling til 
at anskaffe et physharmonica til dette un
dervisningsformål.

Et physharmonica var en art harmonium 
eller stueorgel. Et sådant instrument var 
første gang blevet omtalt i 1810 og havde 
siden vundet en del udbredelse både i pri
vate hjem og som erstatning for et orgel i 
mindre kirker. Det var så meningen, at 
instrumentet skulle opstilles i kirken, dels 
fordi der ikke var plads til det i seminariets 
bygninger, dels for at eleverne kunne væn
ne sig til at lede kirkesangen. For at få lov 
til at opstille orglet i kirken skulle man

først indhente tilladelse hertil hos kirkens 
ejer, som på det tidspunkt var enken efter 
kammerråd Mogens Nyborg til Nørhågård 
og Christianslyst i Thisted. Da denne tilla
delse var opnået, blev instrumentet indkøbt 
hos Lohses musikforlag i København og 
sendt pr. skib til Thisted og derfra fragtet 
til Snedsted.

Instrumentet blev opsat i kirken i 1840, 
men det varede ikke længe, før behovet for 
et bedre instrument meldte sig. Allerede i 
oktober 1841 havde seminariet inspektion 
af professor Rudolf Bay, der var en kendt 
komponist (bl.a. til »Vift stolt på Codans 
Bølge«) samtidig med, at han var kordegn 
ved Holmens Kirke i København og blandt 
de første, der øvede en betydelig indsats for 
at forbedre kirkesangen i Danmark. Da han 
havde hørt physharmonicaet, foreslog han i 
sin indstilling til Det danske Cancellie, der 
var den myndighed, der skulle give bevil
linger til De kongelige Seminarier, at dette 
»Orgelsurrogat« blev solgt og erstattet med 
et rigtigt orgel af passende dimensioner. 
Det bifaldt pastor Brammer uforbeholdent, 
dog ønskede han, at det gamle physharmo
nica måtte forblive som øveinstrument.

Professor Bays indstilling blev åbenbart 
straks accepteret af cancelliet, for allerede 
den 12. april 1842 meddelte cancelliet i et 
brev til biskop Fogtmann og stiftamtman
den i Aalborg, at efter at have modtaget 
deres indstilling vedrørende forslag til et 
nyt orgel til Snedsted kirke, havde man
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bedt amtmanden i Odense om at meddele 
orgelbygger Demant i Dalum Mølle de 
fremsendte oplysninger om kirken, så han 
kunne opgive prisen på et nyt orgel.

Demant foreslog herefter, at for at det 
nye orgel skulle kunne opfylde sin bestem
melse, skulle det være på mindst 6 stem
mer efter følgende disposition:

1. Principal 8 fod.
Den underste oktav quintadena.

2. Gedact 8 fod.
3. Flüggara 4 fod.
4. Fløjte 4 fod.
5. Oktav 2 fod
6. Cornet 2 fod.

Alle piberne skulle udføres i metal. Et
sådant orgel ville kunne leveres for 500
Rbd. for selve orglet, hvortil kom 100 Rbd. 
for fragt og øvrige omkostninger, idet det 
forudsættes, at pulpituret ville afgive til
strækkelig plads både til orglet og til semi
nariets elever. Det eksisterende aflukke, 
hvori physharmonicaet havde stået, måtte 
nødvendigvis inddrages, så der blev ikke 
plads til at beholde det gamle instrument. 
Samtidig hermed havde cancelliet samme 
dato bedt amtmanden i Odense meddele 
orgelbygger Demant, at tilbuddet var 
accepteret og betalingen ville blive erlagt, 
så snart man fra seminariet modtog besked 
om, at orglet var forsvarligt opstillet.

Den 11. maj 1843 modtog seminariefor
standeren (nu L. C. Müller) besked fra 
seminariedirektionen, at orgelbygger De
mant blot skulle henvende sig, når orglet 
var færdigt, hvorefter forstanderen skulle 
meddele direktionen, når det var opsat.

Blev orglet så leveret? Herom meddeler 
seminariets kopibøger, at Müller den 7. 
juni 1843 meddelte Det danske Cancelli, at 
han havde hørt et rygte gående ud på, at

cand. jur. Nyborg -  en søn af fru Nyborg 
på Nørhågård, der ejede størstedelen af 
Snedsted kirke -  nok bifaldt, at der blev 
opsat et orgel i Snedsted kirke, men ikke 
så stort et orgel som det ovenfor omtalte. 
På grund af cancelliets utvetydige indstil
lingen i sagen mente forstander Müller, at 
det ville være overflødigt at henvende sig 
til fru Nyborg eller sønnen, men han ville 
gerne erfare cancelliets forventning om, 
hvad han skulle foretage sig, såfremt 
Nyborg imod forventning gjorde indsigel
se mod orglets opstilling.

Der blev næppe rettet en sådan indsigel
se, for af seminariets regnskabsbøger 
fremgår det, at det omtalte orgel blev 
opstillet i september 1843, idet man her 
finder regninger på de udgifter, der var for
bundet med dets opstilling. Der blev bl.a. 
fremstillet en forhøjning, som orglet skulle 
stå på samt en bræddevæg for at adskille 
det fra tårnet. Allerede året efter blev der 
foretaget en grundig reparation af kirkelof
tet, fordi regn- og smeltevand trængte 
igennem loftet og ned til orglet. Det frem
går endvidere af regnskabet, at seminariet 
åbenbart bibeholdt det gamle physharmo- 
nica, idet der allerede i regnskabet for 
1845 findes udgifter til dets reparation.

1 1848 blev seminariet flyttet fra Sned
sted til Ranum. I forbindelse med flytnin
gen handlede Müller helt på egen hånd, 
idet han uden at spørge seminariedirektio
nen lod orglet fra Snedsted kirke flytte til 
Ranum. Det var åbenbart ikke efter direk
tionens ønske, i hvert fald skriver Müller i 
et brev dateret 20/12 1848, at det smerter 
ham meget at erfare, at direktionen ikke 
billigede denne flytning; som undskyld
ning fremførte han, at orgelbygger Demant 
på flyttetidspunktet opholdt sig i Jylland 
med en medhjælper og sine redskaber, 
hvorfor flytningen kunne udføres for halv-
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delen af den pris, der normalt skulle beta
les. Om det så var sagens økonomiske 
aspekter, eller det for Müller først og frem
mest drejede sig om at bevare orglet for 
seminariet, må stå hen i det uvisse.

Man kan spørge, hvor orglet så blev 
opstillet, for Ranum fik først sin egen kir
ke i 1909. Før den tid benyttede man 
Bjørnsholm kirke, men her var der et 
orgel, omend i en meget dårlig tilstand. Da 
orglet heller ikke blev opstillet i Malle kir
ke, er det nærliggende at antage, at orglet 
blev opsat i selve seminariebygningen.

Hvordan man efter 1848 klarede sig i 
Snedsted kirke, er ikke nemt at se; mulig
vis har man tyet til det gamle physharmo- 
nica. 1 1903 blev der imidlertid opsat et

mindre orgel udført af orgelbygger N. C. 
Christensen, Snedsted. Der var i dette 
tilfælde dog tale om et pibeorgel, hvor 
organisten selv skulle træde blæsebælgen.

I 1950 blev et større orgel opstillet i 
Snedsted kirke. Der var ikke tale om et nyt 
orgel, tværtimod havde det ført en ret 
omflakkende tilværelse. Da det blev taget 
ned i 1994, fandt man et dokument gemt i 
orglet, der fortæller, at i 1877 blev Skagen 
kirkes orgel ombygget med nyt vindlad, 
mekanik og tastatur. Denne beskrivelse var 
underskrevet Aarhus den 24/5 1877; 1. A. 
Demant, altså den samme orgelbygger, der 
havde fået overdraget opgaven at bygge 
det første orgel i 1842, men nu bosat i 
Århus. Efter at have stået i Skagens kirke

Dette orgel stod i Stiedsted kirke 1950-94. Foto: J. V. Præstgaard.
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blev orglets klaviatur i 1938 udvi
det fra 49 til 56 tangenter samt med 
et pedal og derefter opstillet i den 
katolsk-apostolske kirke i Århus. I 
1950 gennemgik det en hovedrepa
ration hos orgelbygger J. A. Zaka- 
riassen i Århus, hvorefter det blev 
opstillet i Snedsted kirke i maj 
1950.

Dette orgel virkede så, indtil det 
nuværende orgel, der er bygget af 
firmaet Bruno Christensen og Søn
ner i Tinglev, blev opstillet i 1994. 
Dette orgel er væsentligt større end 
nogle af de tidligere orgler, idet det 
har 2 manualer og 16 stemmer 
imod det gamles 6 stemmer.
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FRANK WEBER

Myrdet af achineserne i Rigas

I Thisted Kirkes våbenhus sidder en mindetavle. Den ses på væggen til venstre 
lige inden for kirkedøren. A f mindetavlen fremgår det, at den unge skibskaptajn 
Vilhelm Sophus Hansen i 1886 blev dræbt a f indfødte på Sumatra, kun 39 år gam
mel.

Søndag efter søndag går kirkegængere forbi denne tavle, og sandsynligvis har 
mange undret sig over, hvorfor kaptajn Hansen blev »myrdet a f achineserne i 
Rigas« for over 100 år siden. Det skulle denne artikel gerne afdække.

Vilhelm Sophus Hansen blev født den 15. 
december 1846 på gården »Legind« i 
Nørhå Sogn, Thy, som søn af etatsråd Carl 
A.H. Hansen og hustru Laurentze Hansen. 
Familien flyttede i begyndelsen af 
1850’erne til Thisted, hvor Vilhelm til
bragte sin barndom.

Vi ved ikke meget om hans skolegang 
og om han tog en egentlig søfartsuddan
nelse, men som 29-årig rejste han i 1876 
til Sydøstasien, nærmere bestemt Singapo
re. Her blev han ansat som kaptajn på 
dampskibet »Rajah Kongsee Atjeh« der 
ejedes af et kinesisk Firma. Firmaet havde 
kontrakt med det hollandske kolonistyre i 
Hollandsk Ostindien, og »Rajah Kongsee 
Atjeh« sejlede som troppetransport- og 
fragtskib for den hollandske orlogsflåde.

Siden Holland i en traktat med England 
i 1871 havde fået fastslået Sumatra som sit 
koloniområde, var der opstået stridigheder 
mellem kolonitropperne og de indfødte 
krigsfyrster i Sumatras nordlige region: 
Achin. Da hollænderne i 1873 indtog den 
achinesiske hovedstad Kota Radja, og 
afsatte de indfødtes overhoved, Sultanen af 
Achin, brød stridighederne for alvor ud i 
lys lue. Krigsfyrsterne kastede sig ud i en 
regulær guerillakrig. Fra 1873 og helt frem

til 1903 bølgede kampene frem og tilbage, 
i hvad der skulle vise sig at blive Hollands 
længstvarende kolonikrig.

I perioden 1876-78 sejlede kaptajn Han
sen forsyninger fra de britiske koloniområ
der på Malacca-halvøen1 til de hollandske 
tropper i Achin. Han sejlede ikke alene 
med proviant og udstyr, men transportere
de også friske tropper til garnisonerne i 
Achin og returnerede med sårede og syge 
soldater. Tit blev skibet skarpt forfulgt af 
de achinesiske krigsfyrsters skibe, og Han
sen blev da også indstillet til en medalje 
for sit mod af de hollandske myndigheder, 
en medalje han dog ikke nåede at få.

Men i sidste ende tvang de anstrengen
de og smittefarlige transporter af syge og 
sårede tropper, samt svære anfald af mala
ria, kaptajn Hansen til at vende hjem til 
Danmark i 1878 for at genvinde helbredet. 
Han var da 31 år.

Familien i Thisted sørgede for at han 
hurtigt Fik samlet kræfter, og han Fik lejlig
hed til at besøge slægt og venner. Det var 
sandsynligvis ved en familiesammenkomst 
i præstegården på Fur, at kaptajn Hansen 
mødte sin udkårne første gang.

Hans farbror, sognepræst Anton C. 
Hansen, havde haft embede på Færøerne i
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Kort over det nordlige Sumatra, Achill.

perioden 1861-1870. Dér havde pastor 
Hansen og hans hustru Elisabeth adopteret 
den færøske pige Jacobine Joensen, idet de 
selv var barnløse. Jacobine var således 
kaptajn Hansens halvkusine. Pastor Han
sen fik i 1870 embede på Fur og der havde 
præstefamilien nu boet i 8 år.

Jacobine var 19 år da hun og den unge 
kaptajn Hansen i 1878 faldt for hinanden. 
Allerede den 8. januar 1879 viedes i Skive 
Kirke: »Skibscapitain Vilhelm Sophus 
Hansen, 32 Aar, a f Singapoor, til pige 
Jacobine Christine Marie Joensen, a f  
Fuur Præstegaard, 20 Aar.« På grund af 
brudens unge alder måtte parret have kon
gebrev, før de kunne blive gift.

Kaptajn Hansen var nu ved bedre hel
bred, og senere på året rejste det nygifte 
par til Sydøstasien. De bosatte sig i Pen
ang, på den nordvestlige del af Malacca- 
halvøen, hvor de flyttede ind på en pen
sion.

Hansen begyndte igen at sejle for sin 
tidligere arbejdsgiver, dennegang som kap

tajn på dampskibet »Hok Canton«, et 54 
meter langt skib med ca. 100 mands besæt
ning. Jacobines helbred tålte ikke det asia
tisk klima, og i 1881 og igen i 1883 blev 
hun nødsaget til, i nogle måneder, at vende 
hjem til Danmark for at komme til hægter
ne igen.

Når hun ellers havde tid og kræfter til 
det, sejlede hun sammen med sin mand på 
hans rute mellem Penang og Olehleh, som 
er Kota Radjas havneby. Lasten bestod 
hovedsageligt af proviant og andre forsy
ninger til den hollandske garnison i achi- 
nesernes hovedstad.

For bedre at kunne forstå de hændelser, 
som senere overgik ægteparret Hansen, må 
vi først se lidt på baggrunden for de krigs
tilstande, der herskede i dette hjørne af 
verden, sommeren 1886.

Achin
Sumatra er den vestligste af de såkaldte 
Store Sundaøer i Indonesien. Den er 1750 
km. lang men kun 400 km. bred på det 
bredeste sted. Langs vestkysten løber en 
bjergkæde og kysten er sandet og klippe
fyldt, mens østkysten består af lave flodaf
lejringer og har derfor store sumpede 
strækninger. Øen gennemskæres af ækva
tor og har tropisk klima med helårsregn. 
Store dele af øen er dækket af tæt regn
skov.

Det nordlige Sumatra, Achin, har i de 
seneste århundreder været domineret af tre 
kulturer, den achinesiske, den malajiske og 
Batak-kulturen. hvoraf den førstnævnte 
klart har domineret de to andre.

Batakkerne har ikke et statssystem, og 
derfor er familieklanen det vigtigste socia
le element udenfor landsbystyret. Malajer- 
ne har derimod det klassiske muhamedan-
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Ri gas-bugten.

ske monarki, med en sultan og underord
nede rajahs.

Achineserne, som oprindeligt var stær
kest påvirket af den muslimske indflydel
se, har i realiteten aldrig været under én og 
samme hersker, selvom deres overhoved, 
efter muhamedansk mønster, formelt var 
Sultanen af Achin. Hans magt og indfly
delse var først og fremmest baseret på et 
handelsmonopol og kontrol med handelen 
i Achins hovedstad Kota Radja. Han var 
samtidig det religiøse overhoved, og såle
des respekteret i det gejstlige hieraki. Men 
da handelen i midten af 1800-tallet 
begyndte at gå dårligt, indskrænkedes hans 
magt til hovedstaden og dens nærmeste 
omgivelser. Udover sit handelsmonopol 
havde sultanen ialt 9 privilegier, hvoraf de 
5 dog var retten til at idømme undersåtter 
sjældent anvendte straffe, mens 2 var af

ren cerimoniel karakter -  hvoraf det ene 
var retten til at affyre en kanon ved sol
opgang. De to sidste privilegier var de vig
tigste: retten til at udstede skrevne ordrer 
og introduktionsbreve, samt monopol på 
møntslagning.

Da hollænderne i 1873 indtog Achin, 
holdt sultanen til i et stærkt forfaldent pa
lads, og med en meget reduceret indtægt 
kunne han knapt aflønne det beskedne hof. 
I enhver henseende var han, efter hollæn
dernes mening, den fattigste og mest usle 
hersker i hele Indonesien.

En af de hollandske guvernører udtrykte 
det således, at sultanen »blev æret alle ste
der men ikke adlydt af nogen«. Da hollæn
derne indtog paladset, flygtede sultanen til 
Pidie og den sidste rest af sultanatets for
dums storhed forsvandt efterhånden, inden 
det i 1903 helt ophørte med at eksistere.
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Da sultanens handelsmonopol naturlig
vis medførte, at han først og fremmest 
havde en stærk interesse i at skaffe gode 
handelsforbindelser med udlandet, og ikke 
nødvendigvis behøvede hjælp eller under
kastelse fra Achins småfyrster, havde disse 
krigsfyrster2 frit spil.

Under det hollandske kolonistyre blev 
Achin inddelt i 6 administrative områder: 
1. Store Achin, 2. Pidie, 3. Achins nord
kyst, 4. Achins østkyst, 5. Gajo og Alas 
samt 6. Achins vestkyst.

Hvert af disse områder var inddelt i 
distrikter, som igen var inddelt i mukims 
(gejstlige områder, som f.eks. vores stifter) 
og disse var inddelt i gampongs (by- eller 
landsby-områder). Hvert distrikt var ledet 
af en krigsfyrste, som bar titlen Teuku, 
hvilket nærmest svarer til det danske 
»højærværdige«. Deres position i forhold 
til sultanen svarede nogenlunde til den

europæiske middelalders hertuger, baroner 
og grevers stilling i forhold til svage kon
ger. De achinesiske fyrster, som bekrigede 
hollænderne, kaldtes da også »røverbaro
ner« af de hollandske myndigheder.

Krigsfyrsterne var allerede fra den tidli
ge middelalder de reelle ledere af landet. 
De var på een gang fyrste, dommer og 
øverste militærchef i deres distrikt og de 
tolererede ingen indblanding udfra. Da 
deres magtposition var af ældre dato end 
sultanatets, og da de ikke blev udpeget af 
denne, men fik titelen i arv, anerkendte de 
heller ikke sultanens autoritet, bortset fra i 
religiøse og storpolitiske spørgsmål.

Krigsfyrsterne fik indtægter gennem 
indkrævning af told og afgifter. De gav en 
lille del af indtægterne videre til sultanen i 
dennes egenskab af religiøst og, i anden 
række, statsligt overhoved. 1 deres egen
skab af dommere fik de endvidere betaling

Acltinesisk landsby.
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for at afgøre retssager. De få fyrster der 
accepterede hollænderne, og derved kom 
til at fungere som deres lokale repræsen
tanter, fik løn af de hollandske myndighe
der. Indtil hollænderne kom, førte krigsfyr
sterne af og til indbyrdes kampe om terri
torier og dermed markeds- og handelsplad
ser. Men da kolonimagten dukkede op med 
en tro på anvendelsen af magt fremfor for
handling og samarbejde, blev næsten alle 
krigsfyrsteme forenet i den fælles kamp 
mod europæerne. Det lykkedes kun sjæl
dent for hollænderne at få enkelte krigsfyr
ster som allierede, og det kun for kortere 
perioder. 70 år senere, under 2. Verdens
krig, begik japanerne den samme strategi
ske fejl.

Fyrstens hær blev anført af en banta, 
oftest en yngre bror, søn eller anden mand
lig slægtning. Hans rådgivere og øvrige 
nærmeste håndgangne mænd kaldtes 
rakans og boede, som bantaen, i og 
omkring hans residens. Fyrsten sørgede for 
mad og løn til sine rakans og deres fami
lier mod til gengæld at have deres ubetin
gede loyalitet.

Siden 1873 havde der som nævnt været 
større og mindre sammenstød mellem de 
achinesiske krigsfyrster og de hollandske 
kolonimyndigheder. En begivenhed som 
for alvor satte sindene i oprør, og senere 
fik indirekte betydning for kaptajn Hansen 
og hans hustrus skæbne, tog sin begyndel
se en novembernat 1883.

»Nisero« og de
britisk-hollandske
relationer, 1883-84
Om aftenen den 8. november 1883, løb det 
britiske dampskib »Nisero« på grund nær

udløbet af Panga-floden, ca. 65 km. nord 
for havnebyen Meulaboh, på Achins vest
kyst.

Det kun ét år gamle skib var på vej fra 
Surabaya, i det østlige Java, til Suez i 
Ægypten med en ladning sukker. Skibets 
fører, kaptajn Woodhouse, besluttede 
undervejs at gå ind i Olehleh på nordspid
sen af Achin, for der at laste kul til skibets 
maskine. Hvad der senere bragte skibet så 
langt på afveje som til Panga, vil altid for
blive et mysterium. Kaptajn Woodhouse 
fortalte senere, ved et søforhør i Penang, at 
der den aften blæste en stærk kuling, og at 
han ved grundstødningen troede at skibet 
befandt sig 65 kilometer fra land. Denne 
udtalelse, samt det faktum at ingen 
ombord efter sigende havde bemærket den 
bjergrige kyst mens det endnu var lyst, fik 
hollænderne til at rette beskyldninger mod 
skibets ejer, »Pinkney & Sons« i Sunder
land, England, for enten at have forsøgt 
forsikringssvindel eller at have smuglet 
våben til Achineserne. Motiverne bag 
og/eller årsagerne til at skibet var på afveje 
blev som nævnt aldrig opklaret, men dette 
spørgsmål blev imidlertid overskygget af 
de efterfølgende begivenheder.

Straks efter grundstødningen var det 
klart for kaptajnen og hans besætning, at 
skib og last ikke stod til at redde. I løbet af 
de næste to timer fik de 29 sømænd reddet 
sig i land på den ukendte strand, mens ski
bet blev slået til vrag på de undersøiske 
skær. Her ventede de, indtil det blev lyst. 
Næste dag spredtes nyheden om »Nisero«s 
skæbne op og ned langs kysten. De lokale 
indfødte beværtede de skibbrudne og 
afventede sammen med dem, hvad der nu 
ville ske.

Om aftenen ankom Teuku Imam Muda 
af Teunom for at tage sig af sagen. Han 
var den mest betydningsfulde achinesiske
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krigsfyrste i området. Heldigvis for kaptaj
nen og hans besætning kunne skibets kine
siske kok tale en smule malajisk, nok til at 
forklare for krigsfyrsten, at de var briter og 
ikke hollændere. Sandheden var dog, at 
kun 18 besætningsmedlemmer var britiske, 
mens de resterende 11 var en skønsom 
blanding af hollændere, tyskere, italienere, 
amerikanere, nordmænd og kinesere.

Teuku imam muda
a f Teunom
Teuku Imam Muda anså det grundstødte 
skib og dets besætning som en gave sendt 
fra Allah. Her var et middel til at få erstat
ning for de tab, han mente hollænderne 
havde påført ham. Efter at have plyndret 
vraget tog han skibsbesætningen med til sit 
hovedkvarter ved Teunom-floden og 
afventede begivenhedernes gang.

Teunom ligger i det område, som mel
lem 1839 og 1860-erne var centrum for 
Sumatra’s peberdyrkning. Selvom byen 
blev grundlagt og befolket i begyndelsen 
af det 19. århundrede, var Teunoms eks
port meget lille, p.g.a. byens meget van
skeligt tilgængelige havn, der kun tillod 
handel nogle få dage om året. Først under 
den energiske og initiativrige Teuku Imam 
Mudas styre i 1870’erne fik man, via hav
nebyen Bubun, afsat en peberproduktion 
på over 370 t. om året og byen dominerede 
nu naboområderne Bubun, Wojla og Pan
ga. I februar 1874 anførte Teuku Imam 
Muda 800 af sine mænd i det achinesiske 
forsvar af Store Achin, området omkring 
den achinesiske hovedstad, med et tab på 
300 mand. Før han i maj 1874 returnerede 
til Teunom, efter at hollænderne havde 
erobret Store Achin, svor Teuku Imam 
Muda at han aldrig ville overgive sig til

det Hollandsk Ostindiske Kompagni, et 
løfte han overholdt mere stædigt end de 
fleste andre krigsfyrster.

I marts 1877 måtte han dog indgå en 
aftale med »kompagniet«, dels fordi en 
hollandsk blokade af hans havne havde 
medført en lagerophobning af 1230 t. 
peber, som skulle afhændes, og dels fordi 
Teuku Imam Muda’s nærmeste rival i byen 
Meulaboh havde åbnet sin havn for hol
lænderne og endda tilladt dem at etablere 
en befæstet militærforlægning der. Teuku 
Imam Muda følte sig derfor tvunget til at 
handle med hollænderne men indgik sam-

Achiiiesisk kriger.
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tidigt ikke ikke i nogen form for yderligere 
samarbejde med dem. Tværtimod lagde 
han sig hurtigt ud med den militære chef 
for troppestyrken i Meulaboh, K.F.H. van 
Langen, som ofte klagede over de gentag
ne angreb på sin forlægning og som havde 
en stærkt begrundet mistanke om, at Teuku 
Imam Muda stod bag. Et storstilet angreb 
på den hollandske militærpost i oktober 
1882, udført af achinesere fra bl.a. Bubun 
og Wojla, var dråben der fik bægeret til at 
flyde over. En advarsel om angrebet, som 
Teuku Imam Muda sendte til van Langen, 
kom »tilfældigt« en dag for sent. Van Lan
gen troede heller ikke dennegang på Teuku 
Imam Muda, da denne nægtede at have 
stået bag angrebet. Den 13. december 1882 
angreb van Langen, sammen med sine 
achinesiske allierede fra Meulaboh, Teuku 
Imam Muda's vigtigste havn Bubun, og 
lukkede derefter de øvrige havne i hans 
område. I januar 1883 bombarderede hol
landske kanonbåde selve Teunom og hav
de derved bragt Teuku Imam Muda helt i 
knæ. »Nisero«s forlis den 8. november 
1883 kunne derfor ikke komme mere 
belejligt for ham -  nu var det op til de hol
landske myndigheder at komme med et 
udspil.

De indledende
forhandlinger
Teuku Imam Muda var endnu ikke klar 
over hvilket røre han skabte i det spændte 
forhold mellem England og Holland i 
spørgsmålet om overhøjhedsretten til Su
matra.

Van Langen kontaktede straks Teuku 
Imam Muda, og som den stedlige holland
ske myndighed krævede han fangerne fri
givet og ført til Meulaboh.

Van Langen afventede stadigvæk svar, 
da han den 20. november fik bemyndigelse 
fra den hollandske guvernør af Achin, 
P.F.L. Tobias, til at tilbyde Teuku Imam 
Muda op til 100.000 $ hvis han ville frigi
ve fangerne. Derpå kontaktede van Langen 
to mænd, som begge kendte Teuku Imam 
Muda og som kunne forhandle med ham 
på vegne af de hollandske myndigheder. 
Den ene, franskmanden Edouard Roura 
foretog opmålinger i området, udsendt af 
den franske regering, og den anden, Teuku 
Yit, var den førende handelsmand i Teun
om. Van Langen fandt dem i Bubun og 
begge indvilgede straks i at hjælpe til 
under forhandlingerne og de drog afsted 
allerede dagen efter.

Den 21. november ankom en budbrin
ger fra Teuku Imam Muda. Han sendte et 
eneste skriftligt krav, nemlig at han fik 
udbetalt 5.000 $, som hollænderne skyldte 
ham for en sending peber. Sendingen var i 
sin tid blevet lastet på et hollandsk skib, 
men dårligt vejr havde tvunget kaptajnen 
til at afsejle, før lasten var blevet betalt. 
Budbringeren, som kom til van Langen 
med brevet, kunne dog tilføje, at Teuku 
Imam Muda samtidigt håbede på at få 
genåbnet sine havne.

Dagen efter nåede nyheden om »Nise- 
ro«s forlis til Penang, og derfra videre ud i 
verden. Englænderne reagerede straks. De 
sendte kanonbåden »Pegasus«, et skib med 
6 kanoner og 140 mands besætning, til 
Achin. Det anløb Olehleh den 26. novem
ber og samme dag blev der afholdt et 
møde der mellem Commander Bickford 
fra »Pegasus«, den britiske konsul Kenne
dy, van Langen og den hollandske guver
nør Tobias. Sidstnævnte kunne berolige de 
udsendte englændere med, at man fra hol
landsk side var indstilet på dels at åbne 
alle Teuku Imam Muda's havne og dels at
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udbetale de 5.000 $, som den hollandske 
handelsmand skyldte for peberlasten.

Den 28. november sejlede Bickford, 
Kennedy og van Langen sammen til Rigas, 
en sikker bugt nord for Teunom, hvorfra 
de sendte et brev med ovennævnte tilbud 
til Teuku Imam Muda.

Brevet nåede frem to dage senere. Men 
i mellemtiden havde Teuku Imam Muda 
forhandlet med Edouard Roura og Teuku 
Yit, som helt givet gav ham en idé om 
hvilken utrolig stærk forhandlingsposition 
han sad i. Ihvertfald blev hans svar denne 
gang et langt større krav. For det første 
krævede han en garanti fra den britiske 
konsul om at Teunoms havne i al fremtid 
skulle fritages for samtlige handelsrestrik
tioner og for det andet, at hollænderne 
skulle betale 300.000 $ som kompensation 
for de skader, de havde forvoldt ved bom
bardementerne tidligere på året.

Kravet om en britisk garanti i et hol
landsk koloniområde var en diplomatisk 
genistreg, som straks gjorde hele affæren 
til et internationalt anliggende. Hollænder
ne tillagde de to udsendte »forhandlere«, 
Roura og Teuku Yit, »æren« for denne 
vending i sagen.

Man sendte den lokale krigsfyrste fra 
Rigas afsted til Teuku Imam Muda for 
endnu en gang at forelægge det oprindeli
ge tilbud, men dette rokkede ikke ved 
Teuku Imam Mudas nye krav. Han løslod 
dog tre besætningsmedlemmer, som fik 
lov til at tage med den udsendte krigsfyr
ste tilbage til Rigas. Blandt de tre var ski
bets kaptajn. Woodhouse havde nemlig til
budt Teuku Imam Muda, at han måtte 
dræbe hele besætningen, inklusive kaptaj
nens nevø, hvis de tre ikke vendte tilbage 
efter at have forhandlet med den britiske 
konsul. Teuku Imam Muda løslod derfor 
kaptajnen, 2. maskinisten, som var meget

syg, og den malajtalende kinesiske kok, 
som han meget omhyggeligt forklarede 
sine synspunkter og krav. Ingen af de tre 
ønskede imidlertid at vende tilbage efter 
at de først var kommet i sikkerhed. Da 
Teuku Imam Muda erfarede dette, indlod 
han sig naturligvis ikke fremover på lig
nende arrangementer.

Tobias var ikke indstillet på at tilføje 
yderligere til det oprindelige tilbud, udover 
en mindre sum til opfyldelse af fangernes 
behov for klæder og mad. Englænderne 
kunne ikke give nogen garantier vedrøren
de Sumatra, og derfor så han ingen anden 
udvej end at fastsætte et ultimatum. Hvis 
ikke Teuku Imam Muda gik med til den 
tilbudte løsning inden den 13. december 
1883, ville Teunom blive angrebet og øde
lagt af hollandske tropper. Teuku Imam 
Muda var tilsyneladende upåvirket af dette 
ultimatum, og hollænderne begyndte at 
planlægge en straffeekspedition.

I mellemtiden var englænderne blevet i 
tvivl om hollændernes evne til at befri fan
gerne. Samtidigt ville et engelsk initiativ 
måske betyde fremtidige handelsmulighe
der og indflydelse på Sumatra. Man valgte 
derfor at sende »Pegasus« afsted til Teun- 
om-flodens munding for, uden hollandsk 
medvirken, at overbringe et brev fra den 
engelske regering og en gave til Teuku 
Imam Muda. Det engelske forhandlings
forsøg lykkedes imidlertid heller ikke og 
man forsøgte nu fra engelsk side at forha
le afsendelsen af den hollandske troppe
styrke, idet man frygtede, at en konfronta
tion ville betyde døden for fangerne.

En af de første dage i januar 1884 send
te man fra engelsk side en ny føler ud. 
Denne gang var det den danske kaptajn L. 
Christiansen, som i flere år havde sejlet på 
Sumatras vestkyst og som derfor kendte 
Teuku Imam Muda. Han opnåede heller
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ikke det forventede resultat under sine 
samtaler med fyrsten, som nu havde bedt 
Teuku Yit om officielt at fungere som hans 
nærmeste rådgiver. Kaptajn Christiansen 
fik dog fyrstens forsikring om, at hvis hol
lænderne angreb, som de havde truet med, 
ville han ikke dræbe fangerne men blot 
føre dem længere ind i landet.

Situationen skærpes
Få dage senere, den 7. januar 1884, gjorde 
Tobias alvor af sine trusler. Under svære 
kampe blev en troppestyrke landsat ved 
Teunom. Hollænderne mistede 10 mænd 
mens de achinesiske lab var noget større. 
Derefter blev alle peberplantager og lands
byerne omkring Teunom-flodens munding, 
herunder Teuku Imam Muda's »hoved
stad«, hvor fangerne havde været indtil da, 
nedbrændt af de hollandske tropper. Fan
gerne var nu, af fyrstens hovedstyrke, ble
vet ført længere op ad floden, ind i skov- 
og bjergområderne.

Tobias havde ikke set anden udvej end 
at bruge den militære magt, og aktionen 
var forinden blevet sanktioneret af den 
engelske konsul, under forudsætning af, at 
en mindre troppestyrke blev ladt tilbage 
for at kunne hjælpe eventuelle undslupne 
fanger. Men den militære leder af aktio
nen, oberst Demmeni, kunne imidlertid 
ikke afse det fornødne mandskab til dette. 
Istedet forsøgte man nu at forsyne Teuku 
Imam Muda’s lokale fjender med våben og 
ammunition. Både angrebet og hollænder
nes støtte til hans fjender, tvang Teuku 
Imam Muda til at søge støtte hos de reli
giøse og mere militante ledere blandt achi- 
neserne. En forhandlingsløsning var der
med blevet endnu vanskeligere end før.

Den engelske guvernør af de britiske

stræde-kolonier på Malakka-halvøen, sir 
Frederick Weld, var rasende på dels kap
tajn Woodhouse, som ikke havde holdt sit 
løfte om at vende tilbage til Teuku Imam 
Muda, og dels over de sørgelige resultater, 
hollænderne kunne opvise. Da van Lan
gen, efter angrebet på Teunom, foreslog at

Hollandsk kolonisoldat i Ostindien.
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man sendte en snigmorder til Teuku Imam 
Mudas lejr for at dræbe ham, var det mere 
end Weld ville stå model til. Han fik både 
sin egen regerings og hollændernes tilla
delse til at gøre endnu et forhandlingsfor
søg. En engelsk udsending fra Penang 
skulle een gang for alle få klarlagt Teuku 
Imam Muda’s endegyldige krav.

Udsendingen kom til Bubun ombord på 
»Pegasus« den 19. februar og i de efterføl
gende par uger søgte han at opnå kontakt 
med Teuku Imam Muda. Den 9. marts lyk
kedes det ham at få lov til at komme til 
fyrstens nye hovedkvarter. I tre dage drøf
tede de kravene, som stort set var udarbej
det af fyrstens rådgiver, Teuku Yit, og som 
stadig var uændret.

Udsendingen ankom til Achins hoved
stad Kota Radja den 16. marts og forelag
de situationen for den hollandske guver
nør. Tobias måtte fastholde, at det stadig
væk ikke var muligt for England at for
handle på hollændernes vegne og at man 
derfor heller ikke kunne give Teuku Imam 
Muda nogen form for garanti vedrørende 
handelsfriheden i hans havnebyer. Herefter 
måtte den udsendte forhandler vende hjem 
til Penang med uforrettet sag.

I de efterfølgende uger steg presset på 
både de hollandske og de engelske myn
digheder for at finde en løsning på gidsel
affæren. Den 26. april spredtes nyheden 
om, at der blandt fangerne var udbrudt 
kolera og at en af dem allerede var død, 
mens tre var meget syge. Derved skærpe
des situationen yderligere.

Englænderne begyndte i maj at lægge 
planer om en militær ekspedition. Den 
skulle gå over bjergene og bagom Teuku 
Imam Mudas hovedkvarter, for derved at 
befri fangerne uden at spørge de holland
ske myndigheder og før de opdagede de 
engelske hensigter. Man var klar over at en

sådan militæraktion kunne medføre alt fra 
en mindre diplomatisk krise til en tilstand 
af væbnet konflikt imellem de to euro
pæiske lande. Aktionen skulle udføres, 
hvis ikke fangerne var befriet ved udgan
gen af juli. For at lægge pres på hollænder
ne lod man alligevel disse planer »sive« til 
det hollandske udenrigsministerium.

Teuku Oemar
Hollændernes reaktion lod da heller ikke 
vente på sig. De indså, at de ikke længere 
kunne afvente et udspil fra Teuku Imam 
Muda, men måtte tage mere drastiske mid
ler i brug. En af mulighederne var fortsat 
at yde støtte til fyrstens lokale fjender, og 
man valgte at udstyre en af nabofyrsterne 
med de nødvendige våben. Krigsfyrsten 
Teuku Oemar havde tidligere bekæmpet 
hollænderne, men chancen for at tilføje 
hans nærmeste konkurrent et alvorligt 
militært nederlag var tilsyneladende nok til 
at han ville skifte side.

Sammen med 32 af sine mænd blev 
Teuku Oemar den 3. juli sejlet til Rigas- 
bugten, veludstyret med våben, masser af 
ammunition og en større pengesum til at 
løskøbe fangerne med, hvis det var eneste 
udvej. I skibets joller blev styrken sejlet 
ind til stranden. Næppe var de gået i land, 
før Oemar og hans folk dræbte de holland
ske soldater, som netop havde roet dem ind 
til kysten, tog bådene og forsvandt ind i 
junglen. Med de nyerhvervede våben, 
ammunition og penge begyndte Teuku 
Oemar igen at foretage angreb på de hol
landske tropper, hvorved han efterhånden 
vandt stor autoritet blandt indbyggerne på 
Achins vestkyst. Hændelsen var derfor en 
ren katastrofe for hollænderne, som derved 
stod i en endnu værre situation -  snydt af
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den udspekulerede og opportunistiske Teu- 
ku Oemar.

Intense forhandlinger både i England og 
Holland og blandt de respektive koloniale 
myndigheder i Strait Settlements og Achin 
førte i løbet af juli til et forenet forhand
lingsudspil, som blev præsenteret for Teu- 
ku Imam Muda under drøftelser fra 12. 
august til 10. september. Holland tilbød 
dels at åbne fyrstens havne for handel og

Teuku Oemar ca. /886.

dels at udbetale en sum af 10.000 $ for den 
ubetalte last peber, for Teuku Yit's for
handlingsarbejde samt for fyrstens æres 
skyld, mod en frigivelse af fangerne. Hvis 
Teuku Imam Muda til gengæld ikke ville 
gå ind på denne løsning af konflikten, true
de England og Holland med at de sammen 
ville sørge for en militær afstraffelse af 
fyrsten og hans folk, som de sent ville 
komme sig over.

Teuku Imam Muda var netop på dette 
tidspunkt ved at overveje at frigive fanger
ne mod et meget mindre krav, idet affæren 
efterhånden havde varet meget længere 
end han havde forestillet sig, og de gentag
ne angrebsforsøg, samt rygter om sådanne, 
havde slidt på hans nerver. Derfor var han 
mere end villig til at godtage de langt gun
stigere betingelser som nu blev stillet. Den 
10. september, efter godt 10 måneders fan
genskab, kunne de resterende 18 overle
vende sømænd igen gå fri.

Affæren endte til hollændernes tilfreds
hed, idet et afslag fra Teuku Imam Muda 
ville have fået store konsekvenser for det 
midlertidige samarbejde mellem England 
og Holland. Et forenet militært angreb på 
fyrsten ville, uanset udfaldet, have givet 
englænderne et fodfæste på Sumatra, som 
de sandsynligvis ikke ville have afgivet 
igen.

»Koncentrations
perioden«

Under de endelige forhandlinger med Teu
ku Imam Muda var guvernør Tobias civile 
styre den 19. august blevet erstattet af et 
kombineret civilt og militært styre under 
den nyudnævnte guvernør, oberst Dem- 
meni.

65



Teuko Oenuir omkring 1900 i hollandsk tjeneste.

Obersten gik straks i gang med at ind
skrænke det af hollænderne kontrollerede 
landområde, for derved at forhindre den 
store spredning af styrkerne. Det var alli
gevel svært helt at kontrollere Store Achin, 
og de mange små militære poster var ofte 
udsat for achinesiske overfald, hvilket 
langsomt men sikkert trættede og udmar
vede kolonitroppernes moral og fysik. I 
løbet af få måneder var det geografiske 
område, som hollænderne kontrollerede, 
indskrænket til en tredjedel af dets hidtidi
ge størrelse, i et trekantsområdet omkring 
Kota Radja og havnebyen Olehleh. Den 
efterfølgende periode kaldes derfor »kon
centrations-perioden« i den hollandske 
historieskrivning.

Hver side i trekanten var ca. 12 km. 
lang. På kystsiden sikrede kanonbådene i 
havnen imod angreb på Olehleh. På de to 
landsider etableredes en stor jordvold, og 
oven på denne forsvarsmur anlagde man 
en togbane. Banen forbandt de blokhuse 
og udkigsposter, som med få hundrede 
meters mellemrum lå langs volden. Der 
hlev endvidere etableret en telegraflinie 
der ligeledes forbandt de enkelte bastioner. 
I et én kilometer bredt bælte umiddelbart 
udenfor volden blev al vegetation hugget 
ned og afbrændt, for derved at vanskelig
gøre et overraskelsesangreb.

I marts 1885 var »koncentrationen« 
gennemført. Samtlige fremskudte poster 
var blevet nedlagt uden forstyrrelser fra
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achinesernes side, og det uindtagelige 
fæstningsværk omkring Kota Radja stod 
færdigt. Det var Demmenis plan, at trop
perne til enhver tid skulle kunne slå even
tuelle achinesiske angreb på forsvarstre
kanten tilbage. Til gengæld måtte ingen 
soldater under nogen omstændigheder for
lade forsvarsområdet for at jage efter achi- 
neserne, idet soldaterne derved ville 
udsætte sig for bagholdsangreb i junglen. I 
konsekvens heraf byggede de achinesiske 
krigsfyrster deres egne støttepunkter få 
kilometer fra hollændernes fæstningsvold. 
Herfra kunne de lede slagets gang, uanset 
om det var små sabotageaktioner mod tog
banen og telegraflinien, eller det var stor
stilede angreb med flere hundrede krigere.

Bortset fra enkelte korte perioder, var 
hollændernes brug af blokadevåbnet mod 
de achinesiske havne nu ophørt, og efter 
den 12. april 1885 var alle havne fritaget 
for blokade. Man konkluderede, at effek
ten af disse blokader havde været for lille i

forhold til de store tab af handelsgevinster 
som kolonimagten led.

Begge disse tiltag, »koncentrationen« 
og ophævelsen af blokaderne, blev af de 
achinesiske krigsfyrster og religiøse ledere 
tolket som et svaghedstegn hos hollænder
ne, og de begyndte nu så småt at sætte nye 
angreb ind, især mod den achinesiske 
hovedstad Kota Radja. Rundt omkring i 
havnebyerne blev de hollandske militære 
forlægninger efterhånden nedlagt, nu hvor 
havnene igen var åbne for handel. Kun de 
havne, hvor de mest pro-hollandske fyrster 
residerede, blev de militære poster opret
holdt. Nu var det imidlertid ikke for at kue 
fyrsterne, men for at beskytte dem mod 
deres nærmeste nabofyrster. Der var derfor 
stadig hollandsk militær i Idi, Sigli og 
Meulaboh.

I løbet af 1885 blev det kun til mindre 
sammenstød, men i 1886 lykkedes det 
achineserne fire gange at bryde gennem 
hollændernes forsvarslinie. Hver gang del

Hoilandske kolonisoldater i kamp mad achinesiske krigere.
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tog 2-300 achinesere og hver gang blev de 
efter hårde kampe tvunget på flugt igen.

»Hok Canton«-affæren
Vi er nu nået frem til det tidspunkt, hvor 
ægteparret Hansen befandt sig i Penang, 
hvorfra Hansen, som kaptajn på det gode 
dampskib »Hok Canton«, sejlede i fragt
fart til Olehleh og retur.

I 1884-85 var der som nævnt en periode 
med en vis afmatning i krigshandlingerne. 
»Hok Canton« kunne derfor ikke længere 
regne med at skulle tage returgods, eller 
sårede og syge soldater, med hjem fra 
Achin til Penang for de hollandske myn
digheder. De kinesiske ejere af skibet 
besluttede derfor i foråret 1886, at kaptajn 
Hansen nu skulle sejle med peberlaster på 
hjemturen.

De fik en aftale i stand med den selv
samme franskmand, Eduardo Roura, som 
havde været stærkt impliceret i »Nisero«- 
forhandlingerne, vel at mærke på den achi- 
nesiske krigsfyrstes side. Roura handlede 
nu med peber på Achins vestkyst. Aftalen 
gik ud på, at kaptajn Hansen, så snart den 
medbragte last af proviant m.m. var blevet 
afleveret i Olehleh, skulle hente peberlad
ninger i vestkystbyerne efter franskman
dens anvisninger. Hansen var lidt betænke
lig ved at skulle sejle langs den urolige 
vestkyst, hvor sørøvere og krigeriske høv
dinge tit overfaldt handelsfartøjer. Han 
krævede derfor sikkerhed for, at skibet kun 
blev udklareret til havne, der var under det 
hollandske militærs beskyttelse. I sin rolle 
som fragtskib for hollænderne sejlede 
»Hok Canton« under hollandsk flag.

»Hok Canton« stod den 9. juni 1886 ud 
fra Penang med en last bestående af provi
ant til den hollandske garnison i Kota Rad-

Teuko Oeinars hus i Koeta Brandon}*.

ja. Forinden var skibets 2. maskinmester, 
mr. Fulton, blevet syg, og kaptajn Hansen 
skulle finde en der kunne tage hans plads 
indtil han igen blev rask. Hansen fandt 
frem til en 43-årig skotte ved navn John 
Fay, som straks indvilgede i at tage turen 
med til Achin og retur som 2. maskinme
ster på »Hok Canton«. Det skulle han 
senere komme til at fortryde bittert.

Skibet nåede frem til Olehleh og fik 
afleveret lasten. Franskmanden havde 
efterladt en besked, hvori han meddelte 
kaptajn Hansen, at en ladning peber til en 
værdi af 5.000 $ (= ca. 19.000 kr.) skulle 
afhentes i landsbyen Rigas, ca. 130 km. 
syd for Olehleh. Her ville Roura møde 
ham med sin brig »Eagle«, et 11 år gam
melt træsejlskib bygget i Bangkok.

Hansen fik de hollandske myndigheders 
tilladelse til at anløbe Rigas-bugten, og 
blev samtidig forsikret om, at Rigas var 
under hollandsk beskyttelse og kontrol.

Søndag den 13. juni 1886 afsejlede 
»Hok Canton« ved middagstid fra Olehleh 
med kurs mod Rigas-bugten. Efter godt 6 
timers sejlads var de fremme og kaptajn 
Hansen lod ankeret gå -  klokken var ca. 
19.00 og det var allerede mørkt, så peber
handelen måtte vente til næste morgen.
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Længere inde i bugten kunne kaptajn Han
sen skimte »Eagle«, som allerede lå for 
anker. Aftalen gik ud på at Roura næste 
morgen skulle foretage den endelige han
del i land, hvorefter pengene fra »Hok 
Canton« skulle udbetales, og samtidigt 
skulle peberlasten bringes ombord.

Selvom Rigas blev betegnet som et sik
kert anløbssted, så var »Nisero«-affæren to 
år tidligere stadigvæk et hyppigt samtale
emne i Penang og Olehleh. Kaptajn Han
sen satte derfor alligevel et par udkigspo
ster på vagt i hver ende af skibet, mens han 
selv overnattede på skibets kommandobro 
sammen med Jacobine. 1. maskinmesteren, 
en 37-årig skotte ved navn Robert McCul- 
lock, sov i en dæksstol i sidegangen. Nat
ten forløb imidlertid fredeligt.

Ved daggry næste morgen, kl. ca. 05.00, 
tog Eduardo Roura en jolle og roede i 
land. Han ville finde frem til sælgeren af 
peberladningen for at aftale den endelige 
pris.

Ca. to timer senere, mens kaptajn Han
sen og hans kone stadig befandt sig på ski
bets bro. kom 1. styrmanden, en tysker ved 
navn Lübke, op til dem. 1. maskinmeste
ren lå stadig i sin dæksstol og sov og det 
samme gjorde 2. maskinmesteren i sin 
kahyt. Kaptajn Hansen og Lübke begyndte 
at blive lidt urolig for franskmanden, som 
endnu ikke var vendt tilbage.

Mens de spejdede ind mod kysten, så de 
nogle indfødte som begyndte at padle ud 
til »Hok Canton« i deres både.

Få minutter senere gled den første båd 
med 5-6 achinesere op på siden af »Hok 
Canton«. Den blev efterfulgt af yderligere 
6 både med ligeså mange achinesere i 
hver, og hurtigt entrede de skibet -  ialt 32 
mand.

I første omgang tog ingen af skibets 
officerer sig af dette. De indfødte kom

næsten altid om bord på denne måde for at 
tuskhandle med besætningen om deres 
varer. Nu lød der imidlertid pludselig et 
råb -  Teuku Oemar, som nu var den mæg
tigste achinesiske krigsfyrste og sørøver på 
Achins vestkyst var kommet til stede i 
Rouras jolle. Oemar havde i de sidste par 
år bekæmpet de hollandske tropper mere 
indædt og med større styrke end nogen 
anden achinesisk fyrste. Nu tog begivenhe
derne fart.

Så snart de var kommet om bord, place
rede achineserne sig på forudbestemte 
pladser over hele skibet. De prøvede 
straks at pågribe skibets 4 europæiske offi
cerer samt fru Hansen. Da »Hok Canton« 
førte hollandsk flag, antog Oemar sand
synligvis at de alle fem var hollændere. Da 
achineserne greb fat i 1. styrmanden, satte 
han sig øjeblikkeligt til modværge. Efter 
en kort kamp blev han dræbt på stedet med 
6 revolverskud. 1. Maskinmesteren, der 
havde ligget og slumret i dæksstolen da 
achineserne kom ombord, blev nu brutalt 
vækket. Efter at have forsvaret sig tappert i 
et større håndgemæng, blev også han 
dræbt af overfaldsmændene. Kaptajn Han
sen forsøgte at bide fra sig med en daggert, 
men han fik et alvorligt sabelhug i ansigtet 
og kort efter et hug i skulderen. Samtidigt 
fik Jacobine et knivstik i armen, hvorefter 
de begge overgav sig. Det samme gjorde 2. 
maskinmesteren, idet han, da han kom ud 
af sin kahyt, straks blev overrumplet af de 
bevæbnede achinesere.

Under hele dette optrin blev den indfød
te besætning holdt på afstand af begiven
hederne. De tre overlevende europæere 
blev af achineserne bundet til skibets 
ræling, hvorefter Teuku Oemar anførte 
plyndringen af skibet. De tog alt af værdi, 
inklusive samtlige våben og den tilhørende 
ammunition. Plyndringsgodset blev firet
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ned i bådene, hvorefter achineserne løsne
de de tre europæeres bånd for at tage dem 
med som fanger. 1 samme øjeblik han var 
fri, sprang den hårdtsårede kaptajn Hansen 
over bord, tæt fulgt af Jacobine, i et despe
rat flugtforsøg. De var imidlertid begge så 
afkræftede af deres sår, at achineserne hur
tigt kunne hale dem begge op i deres både, 
og tage dem med ind i land. Her besvime
de kaptajn Hansen og få minutter senere 
udåndede han i sin hustrus arme.

2. maskinmesteren John Fay og fru 
Hansen blev nu, som Teuku Oemars fan
ger, ført med ind i junglen -  klokken var 
ca. 08.00. Netop som de var forsvundet fra 
stranden, kom Eduardo Roura ud fra 
buskadset, hidkaldt af råbene og skudsal- 
veme fra bugten. Han tog en efterladt jolle 
og sejlede ud til »Hok Canton«, kun for at 
erfare den skrækslagne besætnings beret
ning om den drabelige hændelse. Han 
beordrede straks »klart skib«. Da der efter 
et par timers hårdt arbejde var tryk på ked
lerne, førte han det stærkt molesterede 
skib, med de to dræbte besætningsmed
lemmer ombord, til Olehleh, som han først 
nåede ved 20-tiden samme aften.

Eftersøgnings- og
straffeekspeditionen
Da nyheden om overfaldet nåede frem til 
de hollandske kolonimyndigheder den 15. 
juni, blev der straks udstedt ordre til den 
militære ledelse om, at der så hurtigt som 
muligt skulle sendes en straffe- og efter
søgningsekspedition afsted.

Den hollandske kanonbåd »Palembang« 
patruljerede samme dag ud for Achins 
nordkyst. Fra land blev der signaleret ud til 
skibet, at det straks skulle vende tilbage til 
Olehleh for at tage passagerer med. Kap

tajnen, J.E. Sickens, vendte om og få timer 
senere kom en repræsentant for den hol
landske guvernør samt nogle achinesiske 
fyrster ombord, heriblandt krigsfyrsten af 
Rigas. Sammen skulle de forsøge at for
handle med Teuku Oemar om en hurtig 
løsning på affæren.

Efter at have taget kul ombord til rej
sen, satte »Palembang« kursen syd over. 
Der blæste en stærk nordvestenvind, så 
kaptajn Sickens måtte passe på de farlige 
rev langs vestkysten. Næste formiddag 
nåede de frem til bugten. Den stærke blæst 
og de høje bølger gjorde det til et farligt 
foretagende at sejle ind i bugten ad den 
nordlige passage, som almindeligvis blev 
anvendt. I stedet lykkedes det kaptajnen at 
komme ind af den sydlige indgang, da 
blæsten hen under aften var taget noget af.

Hele næste dag, den 17. juni, forhandle
de den hollandske repræsentant, de achine
siske fyrster og Oemar uden noget resultat. 
Dagen efter kunne »Palembang« derfor 
vende hjem til Olehleh med uforrettet sag.

Den noget større kanonbåd » Merapi «, 
en hjuldamper under kommando af kaptajn 
D.G. Brand, var den 23. maj blevet beor
dret til Achin som afløser for krigsskibet 
»Bromo«. Som det nye »flagskib« for 
Achins krigsflåde, var »Merapi« på patrul
je ned langs østkysten, da en hollandsk 
damper bragte melding om overfaldet på 
»Hok Canton«. Kaptajn Brand vendte 
straks tilbage til Olehleh.

»Merapi« ankom til Olehleh den 19. 
juni, netop som »Palembang«, fulgt af 
søsterskibet »Sambas«, igen satte kursen 
mod Rigas. En ny officer, kaptajnløjtnant 
W.J.H. de Kanter, fik kommandoen over 
samtlige kanonbåde, herunder kommando
en som kaptajn på »Merapi«. Oberstløjt
nant H.K.F. van Teyn blev udpeget som 
øverste leder af ekspeditionen, som bestod
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Hollandsk straffeekspedition.

af en troppestyrke bestående af 19 office
rer, 380 menige soldater og 67 marinein- 
fanterister -  ialt 466 mand.

Efter at have lastet kul til turen, sejlede 
»Merapi«, sammen med troppetransport
skibet »Devonhurst« og toldskibet »Zee- 
meeuw«, den 20. juni afsted med kurs mod 
Rigas.

De ankrede op i en bugt ca. 10 km. nord 
for Rigas. Næste morgen startede den mili
tære aktion. Hærstyrken bestod af tre 
bataljoner, hhv. 3., 12. og 14. infanteriba
taljon, hver med 6 officerer. Man landsatte 
nu 3. og 14. bataljon ved Lho Kloempang. 
Den ene styrke gik i en bue ind i landet, 
mens den anden gik langs stranden mod 
Rigas, for derved at afskære Teuku Oemar 
og hans folk fra at flygte nordpå.

Imens fortsatte den tredje styrke, 12. 
infanteribataljon, til selve Rigas. Her åbne
de de tre kanonbåde ild mod landsbyen, 
mens soldaterne hurtigt blev sejlet ind til 
stranden, fulgt af marineinfanteristerne 
under kommando af kaptajnen på »Sam
bas«, W.E. Hazenberg. Soldaterne fandt 
landsbyen øde og forladt. Beboerne var 
flygtet hovedkulds, da den første holland
ske kanonbåd dukkede op i bugten. I huse
ne fandt soldaterne nogle ting som stam
mede fra »Hok Canton« og en hel del achi- 
nesiske våben.

Efter oberstløjtnant van Teyns plan 
skulle 12. bataljon have overrasket achine- 
serne i Rigas og derefter jaget dem nordpå 
lige i favnen på 3. og 14. bataljon. Tueku 
Oemar var imidlertid søgt længere ind i
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landet, og havde forskanset sig i sit hoved
kvarter i landsbyen Koeta Brandong.

12. Bataljon måtte nu på egen hånd for
følge achineserne, men efter få timers 
march faldt styrken i baghold. Under den 
efterfølgende skudveksling blev en officer 
og to menige såret, hvorpå hollænderne 
trak sig tilbage til Rigas.

Ombord på det ubevæbnede toldskib 
»Zeemeeuw« faldt kaptajn Schaafsma ned 
af en trappe og blev alvorligt såret. Han 
blev bragt ombord på »Palembang« hvor 
han døde af sine kvæstelser. Næste morgen 
blev hans lig overført til »Zeemeeuw«, 
som straks satte kursen mod Olehleh.

Den 22. juni var alle tre styrker samlet i 
Rigas og man begyndte at indskibe solda
terne. Da de to første bataljoner var kom
met ombord, var det imidlertid blæst op og 
en af jollerne kæntrede i brændingen. Van 
Teyn besluttede derfor, at den sidste batal
jon blev nødt til at bivuakere på stranden. 
Under indskibningen, og natten igennem, 
kom det til skudvekslinger med achinesi- 
ske snigskytter, men ingen blev ramt.

Næste morgen, den 23. juni, var vinden 
svagere og man påbegyndte indskibningen 
af den sidste styrke. Samtidigt patruljerede 
en stor landgangsjolle, en såkaldt »slup«, 
langs stranden. Pludseligt blev der åbnet 
ild mod sluppen inde fra buskadset. De 20 
ombordværende marineinfanterister i slup
pen svarede straks igen. Ildkampen varede 
et par minutter, indtil et par skud fra 
kanonbåden »Palembang« satte achineser
ne ud af spillet. Da alle soldater var kom
met ombord, satte hollænderne atter kur
sen nordover til Lho Kloempang. Her blev 
en mindre styrke landsat. Den skulle for
søge at tage en af Tueku Oemars nære 
slægtninge tilfange. Soldaterne marchere
de nordpå til landsbyen, der lå ca. en times 
march fra kysten, blot for at erfare, at

»fuglen var fløjet«. Da styrken var vendt 
tilbage uden resultat, lod man »Sambas« 
blive liggende i bugten, mens bevæbnede 
slupper foretog skinmanøvrer, som om 
man ville landsætte hele styrken der. 
Imens returnerede de tre øvrige skibe 
hastigt til Rigas. En mindre styrke blev 
hurtigt landsat, idet man håbede på at Teu- 
ku Oemar havde vovet sig ned i landsbyen, 
men nej, heller ikke denne gang lykkedes 
planen.

Den 24. juni blev en infanteribataljon 
på 125 mand, samt de 67 marinesoldater 
sendt op i bjergene til landsbyen Koeta 
Brandong og Tueku Oemars befæstede 
bolig. Undervejs, mens soldaterne kæmpe
de sig vej gennem buskadset, blev de 
beskudt af achinesiske snigskytter og 2 
soldater blev dræbt, mens 6 blev såret. 
Efter en kort, men heftig, kamp om Koeta 
Brandong, indtog hollænderne landsbyen. 
21 Achinesere blev taget til fange, her
iblandt 3 mindre betydende fyrster, 10 
kvindelige slægtninge til Teuku Oemar, 
herunder 5-6 af hans koner3 og et barn.

Husene blev nu grundigt undersøgt og i 
et af dem var der klare spor, der viste, at 
fru Hansen havde befundet sig der indtil 
ca. en time før soldaterne ankom. Husene 
blev nu tømt for folk, hvorefter der blev 
sat ild på landsbyen. Fangerne blev taget 
med tilbage til Rigas og ført ombord på de 
hollandske skibe. De to dræbte og de 6 
sårede soldater blev ført ombord på 
»Zeemeeuw«, som atter vendte tilbage til 
Olehleh.

Den 25. juni satte skibene kursen nord
på til Lambesi-flodens udmunding, som 
man nåede dagen efter. Nogle slupper fyldt 
med marinesoldater blev sat i vandet. Sol
daterne fik til opgave at ro op ad floden til 
et par af Tueku Oemars landsbyer og øde
lægge dem. I en af landsbyerne, Tjot-jadi,
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skulle de forsøge at tage en af Oemars alli
erede, Teuku Nanta, til fange. Strømmen i 
floden var imidlertid for stærk for soldater
ne. Efter et par mislykkede forsøg på at 
kæmpe sig vej op ad floden, blev operatio
nen afblæst.

Chefen for ekspeditionsstyrken, oberst
løjtnant van Teyn, besluttede nu at vende 
hjem til garnisonen i Kota Radja med fan
gerne. Skibene satte kursen nordpå og de 
nåede Olehleh samme aften kl. 19.30.

Efter at have taget ny proviant ombord, 
og fået fyldt kullagrene op, tog kanonbå
den »Sambas« sydpå til Rigas igen. Her 
skulle den våge over bugten og være parat 
til at tage imod en eventuel udsending fra 
Teuku Oemar. Med ombord var en repræ
sentant for den hollandske guvernør.

I de efterfølgende 10 uger blev alt fra 
militære sanktioner til forskellige forhand
lingsløsninger bragt på bane, men stadig 
uden videre held.

Den 14. august kom et hollandsk krigs
skib, krydseren »De Ruyter«, under kom
mando af orlogskaptajn junker T.E. de 
Brauw, til de achinesiske farvande for at 
tvinge Teuku Oemar til at frigive fangerne. 
En forhandlingsløsning var på dette tids
punkt ved at komme istand, men Oemar 
tøvede. »De Ruyter« beskød Lambada, en 
af de andre krigsfyrsters landsbyer, for 
derved at demonstrere for Oemar hvad der 
ventede ham, hvis han ikke udleverede 
fangerne snarest. Alligevel blev fru Han
sen og John Fay først frigivet den 6. sep
tember 1886, og det mod en løsesum på 
ialt 25.000 $ (ca. 94.000 kr.). De blev sej
let til Kota Radja, hvor de blev undersøgt 
af læger. 1 de efterfølgende par uger gen
vandt de deres helbred og de kunne rejse 
tilbage til Penang.

Den 10. september sejlede »De Ruyter« 
til Meulaboh, hvor en repræsentant for de

hollandske kolonimyndigheder, den achi
nesiske krigsfyrste fra Meulaboh og de 
mandlige gidsler, som var blevet taget til 
fange under den første ekspedition, blev 
sat i land. I den efterfølgende uge blev dis
se gidsler ført tilbage til Rigas, hvor en ny 
krigsfyrste skulle vælges. Endvidere blev 
der inddrevet bøder fra Teuku Oemars 
distrikter, til dækning af løsesummen. »De 
Ruyter« vendte tilbage til Olehleh den 19. 
september med den hollandske repræsen
tant ombord.

Den 20. september afsejlede repræsen
tanten med »Devonhurst« og »Zeemeeuw« 
til Rigas. Ombord var to achinesiske krigs
fyrster, Teuku Bait og Teuku Nja Banta, 
samt de 10 kvindelige gidsler. De blev sej
let i land ved Rigas. To dage senere valgtes 
en ny, og mere hollandskvenlig »krigsfyr
ste af Rigas«. Indsættelsen af fyrsten fore
gik under den stadige tilstedeværelse af 75 
hollandske soldater i selve landsbyen, og 
to bevæbnede slupper tæt ved kysten. Ude 
i bugten var kanonbåden »Palembang« og 
krydseren »De Ruyter« dukket op. Alt for
løb derfor roligt. Dagen efter vendte den 
hollandske styrke hjem til Olehleh -  »Hok 
Canton«-affæren var slut.

Og dog. 1 Penang havde de kinesiske 
ejere af skibet lagt sag an imod Edouard 
Roura, idet de beskyldte ham for at have 
lokket kaptajn Hansen i et baghold. John 
Fay blev indkaldt som vidne i sagen og 
måske blev også fru Hansen afhørt. Under 
retssagen kom det bl.a. frem, at Roura, der 
allerede under »Nisero«-affæren havde 
vist sin antihollandske holdning, havde 
været med til at fremkalde overfaldet. Han 
havde fortalt Teuku Oemar, at kaptajn 
Hansen på en beværtning i Olehleh havde 
pralet med, at han nok skulle fange Teuku 
Oemar til hollænderne, hvis han fik chan
cen. Samtidigt havde Roura oplyst, at der
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Mindetavlen i Thisted Kirkes våbenhus.

var 5.000 $ ombord på »Hok Canton«, og 
at Oemar måske i sidste ende kunne slå en 
ligeså god handel af med hollænderne som 
hans rival i syd, Teuku Imam Muda, havde 
gjort et par år tidligere.

Vidneudsagnene kunne dog ikke med 
sikkerhed fastslå Rouras medvirken og 
sagen faldt.

Efter et par måneders rekreationsophold 
i Penang, vendte Jacobine Hansen hjem til 
Danmark i december 1886, hvor hun 
bosatte sig i København. Hun forsøgte, 
med hjælp fra det danske udenrigsministe
rium, at opnå en livsvarig pension fra den 
hollandske regering som erstatning for 
tabet af sin mand, men uden held.

Omkring 1. juni 1887 besøgte hun sine 
gamle forældre i Torshavn. Syv uger sene
re døde hendes mor og Jacobine blev på 
Færøerne i et års tid, inden hun vendte til
bage til København. I juni 1900 tog hun 
igen til Færøerne, denne gang for at hjælpe 
sin far, og hun blev i Torshavn de følgende 
to år. 1 sommeren 1902 rejste hun tilbage 
til København, kun 43 år gammel.

NOTER:

1 ) De såkaldte »Straits Settlements« -  stræde bosæt
telser, bl.a. Singapore og Penang.

2) Deres achinesiske titel er »uleebalangs« sotn i hol
landske og britiske værker om emnet oversættes 
med »warlord« -  krigsherre/krigsfyrste. Det gæl
der for denne betegnelse som for mange andre i 
forbindelse med hollandsk kolonihistorie, at de har 
liere forskellige stavemåder. Eeks. har jeg valgt 
mindepladens »Achin« mens samme område i 
andre kilder tindes omtalt som: Atchin, Atkin, 
Atjeh. Achem, Aehen. Atcheh, Atcheen, Acheen, 
Achim. Atchein, Atjin, Alsjien, Atsjeh og Adsien.

De fleste lyder som et nys -  men det er ikke nemt 
at arbejde med så mange betegnelser for et og sam
me landområde!

3) Som krigsfyrsle måtte Oemar. i kraft af hans posi
tion i samfundet, efter islamisk tradition holde op 
til 44 koner. Men så mange havde han alligevel 
ikke råd til.

Tak til de mennesker som rundt omkring i Danmark. 
Holland. England, Malaysia. Java, på Sumatra og 
Færøerne har hjulpet mig i mit arbejde med denne 
artikel.
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CHARLES NIELSEN

Før og efter verden fik fart på
-  om forfatteren Egon Nielsen

Da Egon Nielsen i 1978 fik udgivet erindringsromanen »Samtalestationen«, blev 
det et gennembrud for ham, og radio og fjernsyn havde bud efter ham. Redaktio
nen har bedt hans bror, Charles Nielsen, om at give et personligt portræt a f den 
nu afdøde forfatter.

Med fru Hansen som bestyrerinde blev 
Ydby Samtalestation oprettet i 1904 og 
havde indtil 1916 til huse i ejendommen 
Ydby vej 192. Et kompleks med tre lejlig
heder, opført at Trapgårdens ejer og elek
triker, »fremskridtsmanden« Peder Peder
sen. Ifølge telefonbogen bestod abonnen
terne i 1907 af omegnens købmænd og 
forretningsdrivende, syv i alt, der blev 
betjent via et apparat, der hang på væggen. 
Officielt var der endnu ikke døgnvagt, men 
en åbningstid sammenfaldende med forret
ningslivet, så med det upyntelige teleanlæg 
hængende i stuen havde fru Hansen fået en 
bunden stilling, som hun hverken kunne 
leve eller dø af.

Ved århundredskiftet -  før verden fik 
fart på -  blev der trods stabiliteten allige
vel bygget lidt hist og her, bl.a. havde 
mors bror Kristian Berg Johansen startet 
Ydby Maskinværksted over for huset, hvor 
telefoncentralen blev installeret. Da Berg 
endnu var ugift, manglede han et sted, 
hvor han og hans svend kunne købe deres 
kost, og han tilskyndede derfor mor, Julia
ne Marie Johansen, til at flytte ind i loft
etagen oven over centralen.

Omkring 1910 kom mor hjem fra Mari
bo med den femårige Anker, født uden for 
ægteskabet, og stod nu med ham -  og en

symaskine og skulle i sit ansigts sved tjene 
føden til drengen og sig selv. I den situa
tion valgte hun til alt held at følge Bergs 
forslag og Hyttede ind på kvisten i det hus, 
der i stuen til venstre lige havde fået den 
nyoprettede telefoncentral hængt op på 
væggen.

Oppe i kvistlejligheden var der meget 
beskedne forhold til mors systue og elever
ne Petra og Anna Vestbjerg, idet hele her
ligheden kun bestod af et lille køkken og 
to små stuer. Så når mor skulle passe 
systuen og samtidig havde Berg og hans 
svend »Jens Juliane« på kost, var der hver
ken tid eller plads til et normalt familieliv 
for mor og lille Anker.

Som fastansat bestyrerinde af Ydby 
telefoncentral kunne fru Hansen ikke uden 
videre lukke sin dør og forlade lejligheden, 
i hvert fald ikke inden for centralens offici
elle åbningstid -  for selv om der kun var få 
abonnenter, havde de krav på en god og 
reel betjening. Når fru Hansen af forskelli
ge årsager ikke kunne være til stede, måtte 
hun nødvendigvis have hjælp af én, der 
både ville og kunne betjene apparaturet. 
Derfor faldt det naturligt, at mor som enlig 
og nær nabo blev sat ind i televærkets 
mysterium, så hun i presserende tilfælde 
kunne træde hjælpende til. Det kunne for
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eksempel være, når byens borgere efter tur 
lå og våndede sig af influenza eller lignen
de smitsomme sygdomme -  for den slags 
tager hverken hensyn til folks pengepung, 
eller enlige centralbestyrerinder.

Med mors kendskab til centralens betje
ning var det meget nærliggende, at det 
blev hende, der overtog bestyrerstillingen 
efter fru Hansen. En stilling der førte med 
sig, at mor flyttede ned fra loftetagen og 
ind i den noget større stuelejlighed, hvor 
centralen endnu hang på væggen. Imidler
tid var mor blevet gift med »jernbanearbej
der« Anders Christian Nielsen fra Lyngs. 
Et forhold der efter sigende ikke bedrede 
økonomien, men resulterede i at mor fødte 
en søn, der i dåben fik navnet Egon Half
dan Nielsen. At mellemnavnet betyder 
noget så trist som halvdansk, har mor og 
far sikkert ikke vidst eller skænket en tan
ke. Men Egon vidste det, og som voksen

brugte han det aldrig -  senere viste det sig 
da også, at det aldeles ikke passede til hans 
livsholdning.

Under første verdenskrig blev der i spe
kulationsøjemed øst for det gamle afholds- 
hjem opført to sammenhængende huse af 
nedbrydningsmaterialer fra Ydbygård. 
Med Jysk Telefon A/S som kautionist køb
te mor og far i 1916 det østligste hus -  det 
der herefter blev hjemsted for Ydby Sam
talestation, indtil mor midt i halvtredserne 
overlod bestyrerstillingen til sin svigerdat
ter Magda Johansen (Ankers kone).

Far, mor og Anker nåede kun lige at få sig 
indrettet i det nye hus, før Egon meldte sin 
ankomst, under et snevejr om aftenen den 
13. november 1916. Vejret gav ikke grund 
til bekymring, det gjorde det derimod, da 
det viste sig, at drengen havde fire sam
menvoksede fingre på højre hånd. Og det

Egon Nielsens barndomshjem, centralen, udgør den venstre halvdel a f de sammenbyggede huse.
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er jo ikke lige det, en far og mor venter sig 
af en glædelig begivenhed.

Tilsyneladende var mor både stærk og 
selvsikker -  tog tingene som de kom og 
lod sig ikke sådan uden videre slå ud, men 
ved synet af drengens lille vansirede hånd 
kan en mor umuligt holde tårerne tilbage. 
Tankerne har sikkert også kredset om, 
hvordan det ville gå ham fremover, idet 
hun både havde set og følt, hvor svært det 
kunne være at skaffe det nødvendige til 
dagen og vejen selv med to veldrejede 
hænder. Ifølge Egons beskrivelse skulle 
det for fars vedkommende især have været 
svært at forlige sig med, at knægten ville 
være uegnet til al krigstjeneste. Det er også 
blevet sagt. at far ikke var ivrig efter 
legemligt arbejde, så den tanke skulle vel 
ikke ligge ham fjernt, at føden kunne skaf
fes på andre måder end ved brug af greb 
og skovl. Her skal det indskydes, at far 
døde, da jeg var seks år. så hvad jeg ved 
om hans liv og levned er i det store hele 
blevet mig fortalt.

Når Anker er født i 1905. Egon i 1916 
og jeg i 1920. kan vi ikke have siddet i den 
samme sandbunke og leget med de samme 
kammerater, og når jeg kun var fire år, da 
Egon begyndte at gå i skole, kan vore 
interesser på det tidspunkt heller ikke have 
været sammenfaldende. Det gjaldt dog 
ikke ejerforholdet til vor gamle hunkat, 
med det misvisende navn Lars Priss, idet 
jeg ifølge mor engang forsøgte med rå 
magt at tage katten fra Egon. På det alders
trin må det have været en smal sag at slå 
mig ud, men da voldsanvendelse ikke lå 
for ham, brugte han i det foreliggende 
tilfælde det slående argument: »Ja do mo 
da væ klår øver, at det var mæ og mis, da* 
føst kom te dæn hcee hus.« Og det var så 
sandt, som det var sagt. men om det så vir
kede, er en anden sag.

Der gik nok både år og dag, før jeg 
opdagede, at Egons hånd var anderledes, 
og som den mest fremfusende tog jeg sik
kert ikke større hensyn til ham af den 
grund. Måske derfor var det. mor sagde: 
»Vi skal huske på at være god ved Egon, 
for det er jo  ikke givet, at han lever så læn
ge.« Når jeg husker den formaning efter så 
mange år, må det have gjort et vist indtryk. 
Om det så var særlig betænksomt at betro 
mig de tanker, er jeg senere kommet noget 
i tvivl om, selv om det fra mors side selv
følgelig var velment.

For Egons vedkommende ville det ikke 
have været ubegrundet, hvis han havde 
vænnet sig til at bruge venstre hånd, men 
jeg vil tro, at han allerede hjemmefra fik 
lært at bruge den højre. Hvis ikke lærte 
han det i hvert fald i skolen, for her fik alle 
uden undtagelse besked på at fatte skrive- 
redkaberne med den »rigtige« hånd.

Da Egon i 1922 begyndte i Flarup skole 
hos lærerinde frøken Magna Bjerregård, 
skilte åen ikke skoledistrikterne, og af den 
grund slap han for at traske de cirka halv
anden kilometer til og fra Sdr. Ydby for
skole -  en tur halvdelen af stationsbyens 
små børn få år efter måtte ud på. Egon har 
sikkert været meget omgængelig, han kom 
i hvert fald så godt ud af det med Magna 
Bjerregård. at han fik et billede af hende 
og hendes mor, før hun rejste tilbage til 
København. Som vor kusine og barnepige 
Nielsine udtrykte det, var han »en med
gørlig dreng, men måske nok lidt anderle
des«. Et udsagn der stemmer godt overens 
med forholdet til hans unge lærerinde.

Fra Flarup gik kundskabens vej videre 
til Tvolm skole, med N. A. Frederiksen 
som lærer -  et skifte som at komme fra 
aske i ild. Her græd de mest nervøse, eller 
i værste fald tissede de i bukserne under 
indlæringens svære kunst. I timerne skulle
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der selvfølgelig være ro, men da Egon fra 
naturens hånd var en grinebider, havde han 
i givne situationer svært ved at beherske 
lattermusklerne. En dag må morskaben 
have taget overhånd, den bredte sig i hvert 
fald til kammeraterne med det resultat, at 
Egon måtte sone synden med et drag 
prygl. Det var før, Frederiksen kendte mor, 
men del kom han til, da han over telefo
nens ledningsnet, via skomager Gjørup, fik 
en tiltrængt god gammeldags opsang, af 
den slags der glemmes sent. Det skete 
også, at andre forældre kom og gav til ken
de, at deres børns lærdom ikke skulle ban
kes ind med håndkraft, og det dæmpede 
altid gemyttet et stykke tid. Til Frederik- 
sens forsvar skal det nævnes, at han var 
opvokset i Slesvig, hvor han blev født i 
1897 af danske forældre, men fik først 
dansk statsborgerskab ved genforeningen i 
1920. Et forhold der viste sig i hans dan
ske sindelag, selv om han aldrig blev den 
tyske »ordnung« kvit.

Frederiksen overøste ikke skolebørnene 
med roser, men på gode dage skete det, at 
Egon nød den gunst at få sine fristile læst 
højt, tilmed blev en stil endda kommente
ret med ordene: »Ja, du skriver ikke så lidt 
bedre end journalisterne på Thisted Amts
avis«. Omkring tolv års alderen, hvor 
almindelige fattige folks børn kom ud at 
tjene på de omkringliggende gårde, be
gyndte Egon på Hurup private kost- og 
realskole. Undervisningen supplerede han 
i vinterhalvåret på aftenskolen i Tvolm, 
der blev ledet af lærer Frederiksen for et 
honorar af to kroner pro persona. Og i dag 
lyder det jo ikke urimeligt.

På det tidspunkt begyndte det så småt at 
gå op for mig, at Egon vist ikke var som 
de fleste, eller sagt med andre ord, »at han 
var nøj æn sær jæn«. Det kom bl.a. til 
udtryk ved, at han »spildte« en store del af

Egon som fireårig.

sin tid med at læse om den sindssyge hol
landske maler og lægprædikant Vincent 
van Gogh -  og andre lignende klatmalere, 
noget de fleste fornuftige mennesker aldrig 
kunne drømme om at beskæftige sig med. 
Og for at holde sig orienteret om ligegyldi
ge ting som dansk litteratur, abonnerede 
han på sære tidsskrifter så som »Vild Hve
de« og lignende.

Nej, så vidste man, hvad det var at 
smutte en tur ned til åen for at fange hale
tudser og hundestejler, spille fodbold, eller 
tage en forfriskende spurt på cyklen. Men 
af alle de glæder, livet havde at byde på, 
var intet så pirrende skønt og spændende 
som en jagttur sammen med Anker. Når 
sneen lå som en tyk dyne over det hele, og 
engen og åen frøs til, blev de korte dage 
brugt til kanekørsel og skøjteløb. Var vej
ret ikke til udendørs foretagsomhed, fore
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gik forlystelserne inden døre med forskel
lige spil eller leg med det populære tekno
sæt »Den lille Ingeniør«. Skulle det hele 
passes, blev der ikke meget tid til at læse 
andet end skolelektier, der som regel 
bestod af danmarks- og bibelhistorie og et 
uforståeligt salmevers. Og fik man terpet 
det igennem, var det mere end rigeligt med 
åndelig føde på én dag -  for et almindeligt 
menneske.

Mens urinstinktet drog mig på fisketure 
til åen eller ud med bue og pil, havde Egon 
forlængst lagt disse sportsgrene bag sig og 
dyrkede nu sine »særinteresser«, der bl.a. 
gik ud på banjo- og violinspil, tegne, male, 
læse, digte og skrive. At poesien beskæfti
gede ham en del, fremgår af følgende tre 
udaterede vers, skrevet til mor i ukendt 
anledning. Sangen, der er dekoreret med 
tre store blade og en sol i enkelt streg, blev 
sunget hjemme ved én eller anden dame- 
komsammen. Den hedder »Et Morgenmin
de« og går på melodien »Spurven sidder 
stum bag kvist«. Det må være én af de 
første sange, Egon fik duplikeret.

7. Mor har lukket lyset ind 
og retter ved gardinet 
fanger solen på sin kind 
og ordner sengel i net.
Sol -  sol -  sommersol 
dagen står og brænder 
luerød og morgensød 
om hendes blide hænder.

2. Når den første kaffetår 
er gledet bag om tøjet 
stille hun i haven går 
og smiler velfornøjet.
Sang -  sang -  fuglesang 
arbejdstiden venter 
morgenluft og blomsterduft 
hun først i haven henter.

3. Tusind minder i vor favn 
som sol bag nattegyset 
Helligt vorde moders navn 
og helligt vorde lyset.
Lul -  lul -  tiden går 
alt har mor os givet 
uden snak og fuld a f tak 
til ham, som skænker livet.

Foruden Egons mange gøremål beskæfti
gede han sig livet igennem med Ordet -  
det der var i begyndelsen -  det Ord der var 
Gud. Det lærte han af mor -  i søndagssko
len -  som F.D.F.’er i Hurup -  i Ydby 
K.F.U.M. -  i kirkehuse og i de hjem, hvor 
Ordet lød, og det gjorde ingen forskel, om 
menigheden kaldte sig baptister, indremis
sionske eller frimissionske.

I de allerfleste tilfælde var Egons ung
domsvenner bekendende kristne, og han 
cyklede gerne både til Bedsted og Hørdum 
til møder og samvær. Foruden baptisterne 
(æ Saals piger -  to ældre ugifte, meget 
venlige mennesker) aflagde han mange 
aftenbesøg hos en særpræget, ældre gart
ner i Gettrup. Her gik samtalen ikke på 
gartneriets mere eller mindre gode afkast, 
her kom dagbog og bibel frem, her var 
Ordet det vigtigste. Aldrig tog de afsked 
uden at bøje deres knæ i tak og bøn -  og 
for at skåne bukserne tog de gerne til takke 
med en sæk som erstatning for et bedre 
bedetæppe.

I de helt unge år havde Egon mange 
anfægtelser. Det kom bl.a. til udtryk, da 
han omkring tolv års alderen blev inviteret 
i cirkus af sin gudmor, artisten fru Louise 
Vogelbein, datter af Dora Miehe Pfänner. 
Efter den indbydelse opstod der et dilem
ma -  for kunne det passe, at hans søde og 
venlige gudmor gik på fortabelsens vej på 
grund af hendes optræden som ballet- og 
linedanser. Det spørgsmål kunne ikke
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besvares af mennesker, så før der blev sagt 
ja eller nej tak til invitationen, blev Gud 
kontaktet i bøn for at få et tydeligt tegn, 
der tilkendegav, om et cirkusbesøg var til
forladeligt -  eller ikke.

Det var længe før, almindelige menne
sker lå og futtede rundt i biler -  derfor var 
det en sensation, da der en aften, ganske 
uventet, kom et sådant motordrevet køretøj 
og gjorde holdt udenfor Ydby Samtalesta
tion. Set med Egons øjne var vognen teg
net fra himlens Gud, sendt af hans gudmor, 
for at hente ham til Cirkus Miehes gallafo
restilling i det store telt på markedspladsen 
i Hurup. Den tvivl, der havde naget, for
svandt fuldstændigt ved synet af det blank
polerede køretøj -  et cirkusbesøg var altså 
ikke det samme som en fribillet -  til hel
vede.

Da Egon havde taget realeksamen, for

søgte han sig som gartner -  og senere som 
malerlærling, men kunstens muse havde 
allerede fået tag i ham, og de agtværdige 
fag blev ret hurtigt droppet. Derefter over
tog han pladsen som mors faste medhjæl
per ved centralen, og mon ikke det var 
hendes tanke, at han eventuelt kunne over
tage stillingen som bestyrer, hvis ikke 
andet viste sig, før hun ad åre måtte slippe 
tøjlerne.

Som den natteravn Egon var, kunne han 
umuligt være morgenduelig, men når mor 
endelig fik ham råbt op, virkede han oplagt 
og bød gerne den nye dag velkommen med 
højrøstet sang. Selv om en glad salme nok 
formildede, var mor ikke altid lige tilfreds 
med at stå og kalde ham til live om morge
nen, for når han havde sit job at passe, 
skulle han også møde til tiden -  det havde 
hun altid gjort -  arbejde var for hende en

Egon Nielsens mor. Juliane Marie, siddende ved centralbordet.

80



Guds velsignelse. En opfattelse der ganske 
vist ikke er i overensstemmelse med bibe
len, hvor det tværtimod nævnes som Guds 
straf over mennesket, fordi Adam i fristel
sens stund dummede sig ved at nyde unge 
Evas modne frugter.

Med flere og flere abonnenter, der skul
le betjenes døgnet rundt, blev det en 
næsten uudholdelig opgave at passe cen
tralen alene, så når Egon endelig kom på 
dupperne, var han mor til stor hjælp og 
vellidt af de mange abonnenter, han kom i 
forbindelse med over ledningsnettet.

Foruden de stunder, han tiltuskede sig 
om morgenen, nød han også godt af den 
goodwill, mor viste, når han skulle pleje 
egne interesser. Musikken blev for det 
meste udøvet solo, men det skete også, at 
han spillede sammen med Aksel Kristian
sen (bette Assemand), der med sit band, 
bestående af tre mand, optrådte ved baller 
og lignende. Det kunne Egon selvfølgelig 
ikke deltage i, men han havde til gengæld 
æren af at fremstille musikforetagendets 
dekorationer, der bl.a. bestod af et bånd i 
blå duvetine med frynser, påmalet orkeste
rets navn omslynget af farverige blomster
ranker.

Foruden Aksel Kristiansens orkester 
blev købmand H. W. Østergård én af de 
første, der opdagede og gjorde brug af 
Egons evner som billedkunstner og deko
ratør. At det blev en succes, kan man vist 
roligt sige, når en landsomfattende udstil- 
lingskonkurence, for Galle & Jessens 
»Succes« chokolade, gav Østergårds vin
duesdekoration et sølvbæger i præmie. Ud 
over det arbejdsmæssige havde Østergård 
og Egon flere sammenfaldende interesser, 
som fx kristne og verdslige samfundsfor
hold, emner der sikkert blev uddybet under 
deres traveture til oldtidshøjene, heden, og 
Dover plantage.

Efter som jeg på mine gamle dage er 
blevet fast støvsugermester her i huset, 
fandt jeg bag et guldindrammet, ovalt spejl 
en prisliste, hvor der meget utydeligt stod 
at læse: Hos mig kan de faa = Malerier i 
alle Støreiser fra 75 øre = Sofapuder fra 
300 øre = Lyseduge & Løbere fra  (ikke 
prisansat) underskrevet Egon H. Nielsen.

Hvis de tilsyneladende prisbillige tilbud 
altid har været gemt bag på spejlet, er det 
svært at få øje på reklameværdien, så mon 
ikke priserne har stået på et stykke pap, 
der senere er blevet brugt ved en udskift
ning af spejlglasset. Reklamefremstødet er 
gået min hukommelse forbi, hvorimod jeg 
tydeligt kan huske de nævnte sofapuder, 
lyseduge og løbere, der i lighed med deko
rationerne til Aksel Kristiansens band, 
bestod af blå duvetine med påmalede 
blomstermotiver. Det drejede sig ikke om 
færdige puder, kun pudestykker som kun
derne selv skulle montere, men alligevel 
kan der ikke have været fugls føde i den 
produktion til de priser, selv om også 
småpenge havde en vis værdi, da de nævn
te ting var in.

Efterhånden fandt Ydby Håndværker- 
og Borgerforening også ud af at bruge 
Egon som dekoratør ved deres årlige revy- 
og dilettantforestillinger. Et år blev det til 
mere end selve scenedekorationerne, idet 
han i akvarel malede karikaturer af byens 
honoratiores, der efter endt forestilling 
købte portrætterne. Revyviserne blev bl.a. 
skrevet af elektriker Peder Pedersen, og det 
var han ikke så tosset til, men Egon kunne 
sagtens have gjort ham kunsten efter. Var 
han blevet spurgt, havde han måske af sam
vittighedsgrunde sagt nej til den genre, der 
var jo trods alt grænser for, hvad kristne 
mennesker kunne beskæftige sig med -  
selv om Egon som mange andre efterhånd
en så med større tolerance på mange ting.
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Vi levede faktisk lige på tærsklen til fle
re af de leveregler, der på mange måder 
ligner de muslimske. Og det var selvfølge
lig især kvinderne, der måtte danse efter de 
rette noder. Den tid var dog forbi, hvor det 
blev anset for uanstændigt, at piger benyt
tede cyklen som transportmiddel. Derimod 
var det endnu ilde set, hvis en troende, 
tækkelig kvinde mødte op i en nedringet, 
kort kjole, og det vakte stor forargelse, 
hvis hårets ørefrikadeller eller fletninger 
faldt for saksen. Så for mange var det 
næsten uforståeligt, at Gud havde skabt en 
kvinde, der afstedkom så megen synd og 
syndige tanker.

Fra Egons tidligste ungdom gik ingen 
dag til ende, uden at han læste i bibelen -  
dens tale kendte han ud og ind, og det gav 
uvægerligt grund til eftertanke. Evangeliet 
havde betydning -  han vidste, det krævede 
noget at være kristen -  og vel ud fra den 
betragtning begyndte han i en ung alder at 
interessere sig for de politiske strømninger. 
På det tidspunkt var kommunisternes ideo
logi vel knap nok kendt i Ydby, men et så 
ugudeligt parti kunne kristne mennesker 
heller ikke sympatisere med, og socialde
mokraterne var vel ikke et hak bedre. Det 
kunne ganske vist være svært at se det 
ugudelige ved de forskellige andelsbe
vægelser, som fx brugsforeningerne, der 
tilmed blev startet af Thisted-provsten 
Hans Chr. Sonne med det formål, at min- 
drebemidlede arbejdere skulle kunne købe 
brød til rimelige penge.

Mens tredivernes landbrugskrise med den 
deraf følgende massearbejdsløshed knuge
de landet, dukkede der et nyt parti op, som 
ifølge dets program ville og kunne skaffe 
arbejde til alle, stoppe krisen og de ugude
lige kommunisters fremfærd. At det tilmed 
var et meget dansksindet parti, fremgik

tydeligt af deres blad »Fædrelandet«. Det 
gode budskab blev i Thy udbredt af 
brødrene Kurt og Valther Møbius, der som 
par-tiets apostle cyklede egnen rundt for at 
hverve unge tilhængere til det forjættede 
D.N.S.A.P. (Danmarks Nationalsocialisti
ske Arbejderparti). I flere tilfælde havde 
brødrene held med deres mission, og i en 
kort periode lod Egon sig også besnære af 
det gode danske parti; men da det viste sig, 
at programmet var »Made in Germany« 
designet af malersvenden Adolf Hitler, 
blev det kun en gæsteoptræden, uden 
eksercits med spade, fremstrakt arm. Sieg 
Heil, lange støvler, skrårem og naziarm
bind.

Når de to sønderjyske tjenestekarle slog 
sig ned i det blæsende, tilbagestående Thy, 
kunne det tænkes, at deres primære formål 
var at udbrede kendskabet til det nazistiske 
parti. 1 hvert fald gik de grundigt til værks 
blandt egnens ungdom, der dog faldt fra én 
efter én, da den tyske ørn begyndte at 
hvæsse kløerne. Enkelte af de gamle for
hærdede partitro holdt derimod ud til den 
bitre ende, og sågar kunne partiets Ydby- 
afdeling mønstre en vinkende kvinde og en 
heilende bondemand, da tyskerne den 
niende april 1940 rullede gennem byen 
med deres pansrede køretøjer, og hvad de 
ellers havde af krigsisenkram.

Fra maj 1936 til maj 1940 stod jeg i 
lære på Sundby Jernstøberi & Maskinfa
brik, hvor jeg fortsatte som svend, indtil 
jeg den 22/4 1941 blev indkaldt til den 
kongelige danske marine. 1 Sundby gik det 
hurtigt op for mig, at både by og omegn 
var en ren enklave for de såkaldte natio
nalsocialister. Men da germanerne den 
niende april gjorde deres indtog, havde 
ingen lyst eller mod til at hæve armen til 
en velkomsthilsen, for det var jo nok ikke 
på den måde, de havde ønsket eller ventet
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nazismens udbredelse, eller måske havde 
de allerede fået klamme fødder.

På maskinværkstedet gik dagen næsten, 
som om intet ondt var hændt, men jeg blev 
dog kaldt til telefonen, noget der vist 
aldrig var sket før. Det var mor, der var i 
røret, som hun efter få ord overlod til 
Anker og Egon, der hver på deres måde 
formanede mig til ikke at være for rapkæf
tet, som situationen nu tegnede sig. Deres 
råd tog jeg til efterretning, og da jeg så 
nogenlunde vidste, hvem der var smittet 
med den nazistiske bacille, tog jeg mine 
forholdsregler efter det.

Men de havde jo ret, nazisterne -  land
brugskrisen og arbejdsløsheden blev suc
cessive afskaffet -  de ugudelige kommuni
ster blev fanget, tortureret og sat i fængsel 
-  bønderne slap af med svinekortene og 
glædede sig over, at de nu endelig fik 
rimelige gode priser for deres produkter -  
de forretningsdrivende klagede heller ikke, 
for det skæppede godt i kassen med de 
mange solide tyske kunder -  og entrepre
nørerne, der byggede vestvolden, skovle
de penge ind, så de var også mere end til
fredse med udviklingen. At alt så blev 
betalt af den danske stat, skænkede vel kun 
de færreste en tanke.

Der var langt fra Ydby til Sundby, når 
strækningen skulle tilbagelægges på 
cykel. Alligevel tog jeg turen næsten hver 
lørdag-søndag, vel nok drevet af både 
længsel og ønske om at se, hvordan det 
stod til hjemme. Men i det store hele skete 
der kun små forandringer, togene kørte 
som de plejede, stationens vindrose pum
pede stadigvæk vand til cisternen, og elek
tricitetsværkets dieselmotor dunkede sine 
dunk-dunk-dunk, som den altid havde 
gjort, og som sædvanligt afløste Egon mor 
ved centralen, et samarbejde der gik for
bavsende godt, selv om der nu og da

udspillede sig små kontroverser. Det viste 
sig bl.a., da Egon begyndte at interessere 
sig for pigernes fristende former, hvilket 
gav sig til kende i en flirt med en ung 
jomfru af bonde- og god kristen herkomst. 
At pigen havde velhavende forældre, spil
lede sikkert ingen rolle, idet de færreste i 
forelskelsens stund har sindsro til at tænke 
normale, fornuftige tanker. Derimod er det 
sandsynligt, at mor har set med sympati 
på det solide økonomiske og gode kristne 
forhold; men da hun også kendte faren 
ved forelskelsens sødme, krævede hun, at 
Egon kom hjem i sømmelig tid, når han 
besøgte den udkårne -  i hvert fald så læn
ge han boede hjemme. En aftale der virke
de upåklageligt, indtil han flere gange i 
træk overskred det fastansatte klokkeslæt, 
et sløseri der blev tacklet ud fra devisen, 
at den der ikke vil høre må føle, og det 
kom han til, for mor låste ham ganske 
enkelt ude. I det tilfælde lod hun ikke 
nåde gå for ret, så Egon valgte at tilbringe 
resten af natten under bliktaget i det gam
le, triste brændeskur -  og det viste sig, at 
metoden virkede efter hensigten.

Hjemme var det en ufravigelig skik, at 
ingen begyndte at spise, før mor havde 
bedt bordbøn, og mens det stod på, blev 
der ikke taget hensyn til abonnenternes 
kalden -  takken for det daglige brød kom i 
første række. For en kort stund blev vor 
forbindelse til den store verden afbrudt, 
idet stikproppen til centralen blev taget ud, 
før mor med en dinglende ledning og 
hovedtelefonen for ørerne stod hen til det 
runde mahognibord, hvor hun med den 
andagt, der ligger i et par foldede hænder, 
bad bordbønnen. Efter en halv eller hel 
dag ved centralen, hvor der under ekspedi
tionerne bliver sagt Ydby i én uendelig
hed, kan koncentrationen let komme på 
afveje. For mors vedkommende viste det
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sig den aften, hun fraværende indledte 
bønnen med at sige »Ydby«. I det øjeblik 
var det svært at finde den rigtige grimasse, 
men da tankerne igen blev indstillet på 
rette bølgelængde, fik vi taksigelsens 
bøn uforfalsket -  at der så ved et uheld 
kom afsenderadresse på, kunne vel aldrig 
skade.

Før Egon begyndte at afløse ved cen
tralbordet, kunne det på hverdage være 
svært for mor at få rettet det helt store bord 
an, for selv i middagsstunden var der ikke 
ro for apparatets kimen. På søn- og hellig
dage blev der derimod kræset for os med 
livretter, såsom store bøffer (gerne heste
bøffer), kyllingesteg (af egen avl), okse
steg, grisesteg og andet godt -  altid efter
fulgt af en velsmagende efterret. At mad er 
en Guds gave, man ikke smider væk, blev

vi belært om, ikke mindst i gerning, når vi 
så de forskellige retter, mor fik ud af 
resterne fra en god søndagsmiddag. Under 
et sådant måltid kunne Egon godt ymte 
noget om, at så vidste man da, hvad en 
flæskesteg var, indvendinger mor ikke tog 
til følge. Når vi fik flæskesteg, skar jeg 
gerne det bævrende fedtlag fra og overlod 
Egon delikatessen -  og det tog han tilsyne
ladende ingen skade af, for som ung havde 
han ikke besvær med at holde den slanke 
linie.

For Egon og mig var det svært at sætte 
navn på alle de menuen der kunne frem
stilles af rester. At det også kneb for mor, 
viste sig, da Egon under et måltid sad og 
mumlede noget om, at det egentligt var 
rart at vide, hvad dagens miks bestod af. 
»Ja det kan jeg godt fort celle dig«, sagde

Egon Nielsen ved et maleri a f sin mor.
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mor, »for det består a f god, spiselig mad -  
og som du ved, så har jeg lært at lave 
mad.« Her var Egon måske nok lidt for 
hurtig i replikken, da han fik sagt: »Du har 
lært at lave mad -  du har lært at lave op
stuvning.« Et sådant ordskifte gik som 
regel fredeligt for sig, idet både mor og 
Egon var benådet med sans for humor.

Selv om det aldrig blev nævnt, må Egon 
foruden kost og logi have fået en månedlig 
gage. Det kan ikke have været et stort 
beløb, for så vidt jeg husker, havde han 
aldrig eller så godt som aldrig penge. Men 
på det område skilte han sig ikke ud fra 
andre, for under krisen i tredverne havde 
kun de færreste penge, i hvert fald penge 
nok.

Malerier, tegninger etcetera gav vel 
også et lille afkast ind imellem, men med 
Egons sans for økonomi gavnede det som 
en skrædder i helvede, også selv om for
bruget til verdslige forlystelser såsom dans 
og lignende ukristelige udskejelser var lig 
nul. Alligevel smuldrede mønterne, og 
med alderen tog tobakshungeren til, så da 
cigaretterne steg ublu fra tredive til fyrre 
øre for en ti styks pakning, var der ingen 
forslag i penge.

At ryge eller ikke ryge var udelukkende 
et spørgsmål om økonomi, ingen skænke
de de eventuelle skadelige virkninger en 
tanke. Tværtimod havde man den opfattel
se, at røgen kunne holde forkølelse og 
influenzalignende sygdomme i ave. En 
myte der fik et knæk. da den kæderygende 
Henry Sundby Jensen Ubbesen blev angre
bet af en særdeles ondskabsfuld virus. Nu 
var Henry heller ikke et helt almindeligt 
menneske, idet hans mor var halvtreds år, 
da hun satte ham i verden. Et under der må 
tillægges den gode gamle teknik, da tan
ken om kunstig befrugtning slet ikke var 
tænkt på det tidspunkt.

Under Henrys sygdom forlød det ikke 
kun, at han var syg -  men at han var meget 
syg -  og da han boede mutters alene, måtte 
én af vennerne nødvendigvis træde hjæl
pende til. Og med bibelens ord i tankerne 
- je g  var syg og du besøgte mig ikke -  og 
tilskyndet af mor blev det Egons kristne 
pligt at være Henry behjælpelig under syg
domsforløbet. Havde det så bare været et 
brækket ben eller en lignende kvæstelse, 
ville det ikke have givet spekulationer at 
hjælpe, men her hvor det drejede sig om 
en smitsom sot, var det med bange anelser, 
Egon påtog sig opgaven, idet han havde 
den allerstørste respekt for smitsomme 
sygdomme. Så for mig er der ingen tvivl 
om, at han aldrig trådte ind over dørtærsk
len til Henrys pestbefængte hus, før han 
havde bedt om Guds beskyttelse.

Da Henry efterhånden kom så meget til 
hægterne, at han kunne indtage lidt fast 
føde, tilbød Egon ham en cigaret -  måske 
med den tanke, at røgen kunne få bugt 
med de sidste genstridige baciller. Det vel
mente tilbud blev afvist med en håndbe
vægelse, og en rusten stemme der mælede: 
»Nej -  æ væl ingen ha, å hvis æ kommer 
øvver det hæe, væl æ aldrig røg mee.« Et 
godt fortsæt, som ret hurtigt blev lagt på 
hylden, da Henry Ubbesen igen kom på 
højkant.

Dagen efter fars død blev Egon af en 
nabo foræret en meget fin skrueblyant. En 
velvalgt trøstegave, idet en blyant er et 
uundværligt redskab for enhver digter og 
tegner. På det tidspunkt er Egon ti år og er 
forlængst kommet over det stadium med at 
tegne hus efter hus, hvor far, mor og tante 
Agate står udenfor, hvor de med strittende 
hår. arme og fingre mest af alt ligner 
en forsamling overdimensionerede edder
kopper.

1 første omgang var det ikke så meget
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skriveriet, men maleriet der havde Egons 
store interesse, og hans tidligste billeder 
hænger da også forskellige steder endnu. 
Men de hang ikke på mors vægge, da de 
fortrinsvis var reserveret til litografier af 
gode, gudelige kvinder og mænd. Dog 
blev der levnet plads til enkelte malerier -  
malet af en rigtig maler ved navn Charles 
Selmer, hvis billeder udelukkende bestod 
af naturalistiske idyller.

Henry Sundby Jensen Ubbesen var én 
af dem, der interesserede sig for Egons 
malerier. At han også var en humoristisk 
kritiker, kom til udtryk, da Egon malede et 
billede af en ræv, der hang til lit de parade 
på elektricitetsværkets udhus. Efter det 
sidste penselstrøg forsøgte vi hver især at 
vurdere resultatet. Ingen havde givet deres 
mening til kende, før Henry ironisk 
bemærkede: »Ja ætter mi minning er æ 
billed no eet så toblig, for enhver ka jo  da 
sik, at det er en ræv æ skin er trukken åe.«

Henrys slagfærdighed fornægtede sig 
heller ikke, da han vurderende beså et 
maleri af et faldefærdigt hus, hvor der gik 
en flok høns ude på gårdspladsen. At bille
det blev studeret i alle detaljer, fremgik af 
følgende kommentar: »Ja hvis æ ska sæj mi 
ærlige minning, så tøvves æ, at det er en 
skam, at do hår såt æ huer i den forkert 
enn a f den hønn, der står lie møt i det 
hele«.

Inspireret af den spanske borgerkrig og 
den ulmende uro, tyskernes sabelraslen 
førte med sig, malede Egon sidst i tredver
ne et billede af krigens rædsler. Billedet 
havde en uhyggelig dyster baggrund, hvor 
kun de eksploderende granater lyste lidt op 
i mørket. I forgrunden var der sat fokus på 
en såret soldat, der blødte kraftigt fra ven
stre kind. Under stålhjelmen så vi hans 
rædselsslagne ansigt, mens han med bajo
netten på geværet forsøgte at forcere en

pigtrådsspærring. Billedet, der gjorde et 
stærkt indtryk, hang længe til skue oppe på 
Egons værelse, før det kom i Henry Ubbe- 
sens eje. Så mon ikke det er gået alle tings 
gang, da Henry langt om længe blev gift 
og Byttede fra byen.

Mens jeg sad og fordybede mig i jagtfor
tællinger og forståelige gysere af Nat. Pin
kerton, beskæftigede Egon sig med titler 
som Fagre ny Verden og Dansk Samlings 
tidsskrift Det Tredje Standpunkt, som han 
meget sandsynligt også har skrevet artikler 
til. I hvert fald kom han til at kende forfat
teren Arne Sørensen, medstifter af Dansk 
Samling, højskoleforstander og redaktør af 
Det Tredje Standpunkt. Partiet, der blev 
stiftet i 1936, har ikke været kendt af man
ge i Ydby, da Egon omkring 1937-38 
arrangerede et møde på Ydby kro med 
Arne Sørensen som taler.

Det blev et vendepunkt i Egons til
værelse, at han gennem tidsskriftet Det 
Tredje Standpunkt kom i forbindelse med 
Dansk Samling, idet han i 1942-43 på for
anledning af Arne Sørensen blev ansat på 
Samlerens forlag i København med det 
formål, at han skulle tage studentereksa
men på aftenkurser. Sådan gik det ikke, for 
som de øvrige på forlaget blev han snart 
involveret i det illegale arbejde, der for 
Egons vedkommende bl.a. bestod i at 
oversætte svenske bøger og tidsskrifter.

At modstandsbevægelsen havde mange 
opgaver, blev jeg klar over den morgen, 
Egon mødte op på min bopæl, før jeg var 
stået op. Det lignede ikke ham at være så 
tidligt på færde, så uvilkårligt spurgte jeg, 
om der var noget galt, hvortil han svarede: 
»Nej -  jeg har bare været til alters med en 
ung mand, der har skudt en stikker i nat«. 
Det med altergangen må vist betragtes som 
en serviceydelse inden for det illegale
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arbejde. Om det så for Egons vedkommen
de kun var et engangstilfælde, ved jeg 
ikke, men det var i hvert fald ikke et 
engangstilfælde, at tyskerhåndlangere blev 
likvideret.

Samlerens Forlag A/S, Rømersgade, 
København blev grundlagt i 1942 af med
lemmer fra Dansk Samling. Forlagets 
udgivelser bestod af rejse- kunst- og politi
ske bøger, men efterhånden blev mange, 
måske de fleste bøger og publikationer af 
illegal art. Så af sikkerhedsmæssige årsa
ger blev der arbejdet forskellige steder i 
byen, blandt andet sad Egon og skrev i sin 
klublejlighed på Marie Kirkeplads.

Stukket og hjulpet af en sølle for.....
håndlanger stormede tyskerne i januar 
1945 forlaget, men på grund af de omskif
telige arbejdssteder gik kun en del af per
sonalet i fælden. For Egons vedkommende 
blev det derimod til fire måneders interne
ring, hvor han først sad i Vestre Fængsels 
tyske politiafdeling celle 560, hvorefter 
han blev sendt til Frøslevlejren, hvor 
kosten kunne bestå af lækkerier som sup
pe, kogt på rødspætteyngel.

Til Egons held blev han løsladt foranle
diget af grev Bernadottes indsats for at få 
norske og danske fanger sat på fri fod. 
Derefter gik turen hjemad i én af de hvide 
busser, som han stod af i Fredericia for at 
tage toget til Ydby. En tur han kørte på fri
billet med togpersonalets fulde velvilje, 
idet han ikke ejede en rød øre.

Om ikke andet kunne hans tilstand legi
timere, hvor han kom fra, og på det tids
punkt vidste alle, hvor det bar hen -  de 
fem besættelsesår havde både blegnet på 
folks egoisme og den habit, Egon havde 
brugt dag og nat under hele interneringen. 
Men selv om mor havde forsøgt at pudse 
tøjet lidt op, lignede han en træt, underer
næret, nervøs lazaron, da han en uges tid

før Danmarks befrielse igen ankom til 
Københavns Hovedbanegård.

Visionerne om Egons uddannelse havde 
Arne Sørensen ingen mulighed for at følge 
op, idet han i 1943 som medstifter af Dan
marks Frihedsråd blev jaget af tyskerne og 
måtte leve i det skjulte (eller gå underjor
den som det hed). Efter frihedsbudskabet 
den fjerde maj 1945 kunne han igen træde 
frem uden skæg og briller, men da kom 
Samlerens Forlag i anden række, nu helli
gede han sig arbejdet for partiet Dansk 
Samling, der ved valget samme år kunne 
besætte to ministerposter -  med Arne 
Sørensen som kirkeminister.

Under krigen Hyttede Egon fra Marie 
Kirkeplads og lejede sig ind på et værelse 
hos familien Brendstrup i Adolph Steens 
Allé. Med mit kendskab til Brendstrup vil 
jeg bedømme ham som et venligt, tiltalen
de menneske, men med den mystik over 
sig, at han altid havde mere end rigelige 
forsyninger af krigstidens mangelvarer, 
såsom cigarer, tobak og lignende. En 
mystik der ikke blev mindre af, at han hav
de forbindelser, så han kunne kontakte 
Egon under interneringen i Vestre Fæng
sel. Efter Egons arrestation åbnede 
Brendstrup aldrig sin entredør, før han vid
ste, hvem der ringede på. Den forholdsre
gel erfarede frøken Ella Kronborg og jeg, 
den aften vi ville besøge Egon uden anelse 
om, at han nu sad i den tyske afdeling af 
Vestre Fængsel. Ingen gav sig til kende, 
mens vi ringede på, først da vi kom et 
stykke ned ad trappen, blev døren lindet 
forsigtigt og Brendstrup, der kendte vore 
stemmer, kaldte på os og sagde, vi skulle 
komme op, hvorefter han fortalte, at Egon 
var taget af tyskerne.

Efter denne, noget chokerende medde
lelse blev vi inviteret ind og beværtet med 
kaffe, brød og en cognac, og mens vi for
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søgte at nyde det, betroede Brendstrup os, 
at han nok skulle holde os orienteret om 
forløbet af Egons fængsling. Om han så 
kunne aflægge besøg i fængslet, eller 
oplysningerne blev hentet gennem hemme
lige kanaler, forlød der vist intet om, men 
vi fortod, at tyskerne under ingen omstæn
digheder tillod besøg i den af dem benytte
de fængselsafdeling. Men da et brev 
måske kunne slippe gennem censuren, 
skrev Brendstrup Egons adresse ned på et 
stykke papir, som vi for resten har liggen
de endnu.

Set med mine øjne så Brendstrups hjem 
ud som et af de finere eller bedre, men 
hverken bedre eller finere var det, end at 
han snuppede Egons overfrakke og lod den 
pantsætte for en sommer. I nødens stund

Egon Nielsen som 60-årig.

gjorde Egon også brug af lånekontoret, det 
erfarede jeg en dag, vi havde bestemt os 
for én eller anden udskejelse, idet Egon, 
før vi gik, kastede et ransagende blik på 
værelsets ting og billedgalleri, hvorefter 
han målbevidst stilede hen mod et farve- 
litografi af H. C. Andersen, tog ham på 
næsen og sagde: »Ja, der hænger du og 
griner H. C., men nu går den ikke længe
re«. Siden den dag så jeg aldrig billedet af 
den gamle eyentyrdigter, men da Egon 
efter opholdet i tysk fangenskab igen 
flyttede ind på værelset hos Brendstrup, 
mindede skyggen på væggen stadigvæk 
om, at H. C. Andersen havde været der.

Efter tyskernes kapitulation nød Egon og 
jeg i et par dage frihedens glade rus, før 
hverdagen kaldte. Jeg fortsatte, hvor jeg 
slap, hvorimod Egon fik et job på et post
hus og senere et mere fast arbejde på 
K.F.U.M.’s soldaterhjem i Gothersgade. 
Her traf han sin kone Karen Margrete 
Skovmark Olsen, der var økonoma på 
K.F.U.M.'s spiserestaurant en etage højere 
oppe. I 1946 blev de gift og fik med an
stændige intervaller tre piger og en dreng. 
Da den første graviditet blev kendelig, 
kom Egon med følgende bekymrende 
bemærkning: »Å no hå æn gyvt sæ, å no 
ska æn ha haer, ja æ begriber eet hva æ hå 
tint po, niæ der alti hå hat mee æn rigelig 
mæ å klår mæ seel«.

Ud fra den betragtning må økonomien 
ganske givet have spillet ind, da Karen og 
Egon som nygifte søgte og fik stillingen 
som bestyrere af Skagen Missionshotel. 
Her faldt de åbenbart aldrig rigtigt til, for 
efter kun to år rejste de tilbage til Køben
havn, og det var vist især Egon, der insi
sterede på at returnere, så snart lejlighed 
bød sig.

I 1948 tog de afsked med Skagen. Egon
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havde fået ansættelse ved den kristne 
humanitære Kofoeds Skole på Amager. 
Hvad den stilling detaljeret indebar, havde 
vi svært ved at følge, nu da Ella og jeg var 
gift og bosat i Ydby. Men det førte bl.a. 
med sig, at Egon afløste Kofoed som kor
degn ved Kristianskirken. hvilket måske 
var årsag til, at han blev kordegn ved Hu- 
sumvold kirke -  et Guds hus der startede i 
en tyskerbarak. Det var ikke ideelle for
hold, så ikke mindst Egon gjorde et stort 
stykke arbejde for at skaffe penge til en ny 
kirke, der blev indviet den 20. marts 1960. 
I den anledning skev han en salme på 
melodien »Den signede dag«. Første og 
sidste vers bringes her:

Ved alfare vej Guds ord skal gro
i gode og onde dage,
er engen de milde blomsters bro
er sne over alle tage
det vil, som det mindste frø a f tro,
hver tid sætte frugter fage.

Gud lade nu kors og kirke stå 
sin nåde til mål og minde, 
som dage skal komme, dage gå, 
han lyse sin fred derinde, 
at menneskehjerter altid må 
livsordet og frelsen finde.

Egon Nielsen 1959.

Fra Egons kone har jeg i skrivende stund 
modtaget en »Levnedstegning« skrevet af 
Egon i 1977. Og det giver et dilemma, for 
selv om den stemmer overens med det, jeg 
har skrevet, er det for sent at gøre brug af 
alle hans korte sentenser, så jeg springer et 
stykke frem -  og citerer:

»Nu har jeg et årstal. 1933. Da kom der 
et menneske, udsendt a f Gud. Hans navn 
var Steincke -  og han lavede en socialre

form. Den reddede mig fra at komme i 
lære. Jeg ville være maler (for så kunne 
jeg blive kunstner ad åre) eller typograf 
(så kunne jeg trykke mine egne romaner) 
eller, da de to ting var droppet efter tur: 
urmager. Det glippede gudskelov også. 
Alle mestre henviste til den ny sociallov og 
sagde, at nu kunne de i hvert fald kun 
udlære deres egne sønner.

Det viste sig at være en lykke for mig. 
For mor (der jo havde en see ri i g kærlighed 
til mig, fordi min højre hånd er temmelig 
mislykket) tænkte: Så kan han få  centralen. 
Så kan vi finde en fornuftig kone til ham. 
Og så kan han male, digte og spille som 
han har lyst til og alligevel få  føden. Såle
des gik det til at min ungdom blev verdens 
hidtil bedste. At læse, spille banjo og tale 
sandhed. Og engang imellem tage et job 
som skabsmaler eller køkkenmaler. At kun
ne gøre alt det slaverne bare drømte om. 
Så kom krigen. Først den i Finland, hvor 
man burde være faldet. Men den dag, jeg 
ville poste mit tilbud om assistance, snak
kede jeg først med min ældre bror. Han 
sagde, at nu skulle jeg da huske at medde
le, at »der biir ingen krig om morgenen.« 
Hvorfor ikke? spurgte jeg. Hvortil han 
meddelte: Nej, for da er du ikke oppe. Så 
rev jeg mit gode tilbud i stykker. Og Fin
land tabte«.

Længere fremme hedder det: »Men i 
Rømersgade i København havde jeg et 
lærerigt tilhold under meget a f krigstiden. 
Det helt utrolige var en aften kort efter min 
ankomst. Da sad jeg i stue sammen med en 
hoben forfattere, mens Sam Besekow læste 
et manuskript, han havde begået. Man skal 
være mig og fra Ydby for at begribe, hvad 
der skete i mig den aften. Nu kan alt ske. 
Jeg var på vej hjem til kunsten og menne
skene«.

Senere hedder det: Nej fo r resten: Jeg

89



glemmer at det legale illegale Kirkens 
Front sendte bud efter mig. Jeg troede 
redaktøren havde mistet forstanden, for  
han spurgte om jeg ville træde ind i redak
tionen. Det gjorde jeg med et vist held. 
Bl.a. interviewede jeg Ole Wivel. Han blev 
senere direktør på Gyldendal. Og maleren 
Mogens Jørgensen. Han kom til at smuk
kesere landets kirker. Selv fik jeg mindre 
ud a f det. Men jeg skrev da nogle vers til 
Here tica -  og det var underskønt. Tænk: 
de sendte mig 80 kroner for dem. Så rin
gede Jørgen Rode fra Magasinet og så 
skrev jeg noget der. Så til Information. Og 
så var det, jeg blev kordegn og lavede 
et forlag. Som gik fint, indtil jeg mødte 
pengefolk.

Da så forlaget var praktisk talt helt 
nede, kom jeg på en tilfældig annonce ud 
til DMS (Det danske Missionsselskab) 
hvor jeg skulle redigere Dansk Missions- 
blad, vel fordi jeg havde gjort mig bemær
ket ved at lave et større fælleskirkeblad 
»Sogn og Samfund«. Her på DMS er jeg 
så under mine grå hår. Og når jeg har 
skrevet så meget, er det udelukkende fordi 
der ikke er noget at sige om mig. Og jeg 
kan ikke lide det.«

I 1983 takker Egon af som redaktør af 
Dansk Missionsblad, og i august samme år 
bringes artiklen »Afskedssamtale med 
Egon Nielsen«, en artikel der bl.a. bemær
ker sig ved, at han interviewer sig selv. Det 
selvinterview finder sted et halv år før 
hans død, og som hans kone Karen siger, 
giver det et godt billede af Egon, her hvor 
kræfterne begynder at svigte. At det for
holder sig sådan, anes måske allerede i 
bladets adventsudgave, med fortællingen 
»Vejs ende«.

I 1977 er Egon mere kendt, end det 
kommer til udtryk i hans »Levnedsteg
ning«. For det første må han på det tids

punkt forlængst have gjort sig skriftligt 
bemærket, når han i fyrrerne, på opfor
dring, bliver medredaktør af Kirkens 
Front, og samtidig får sine digte og artikler 
optaget både i tidsskrifter og aviser.

Så tidligt som i 1950 udkom hans første 
digtsamling på Arne Frost Hansens forlag, 
under titlen »Bekendelse«, og i 1955 fulg
te »Himmerigshistorier«, en samling af 31 
småfortællinger, der på nær et par stykker 
tidligere havde været bragt i Kirkens 
Front. Men selv om »Himmerigshistorier« 
kun er en lille sag på 74 små sider, blev 
den begyndelsen til det forlag, Egon starte
de under navnet »Credo«. Bøgerne, der 
blev udgivet, havde gennemgående et kri
stent islæt, og det var nok en »skavank«, 
der ikke passede ind i de glade tressere, 
hvor et Guds ord ikke blev vekslet så tit 
som den eftertragtede gode mammon -  
den der blev talt så meget om, men som 
kun de færreste så. Til forlaget »Credo« 
skrev Egon foruden »Himmerigshistorier«, 
»Evangelium og Konsekvens« og i 1965 
»Før verden fik fart på«.

Når vi danske synger, at frihed er det 
bedste guld, må vor arv af noget så koste
ligt vel være værd at værne. At Egon var 
én af dem, der mente det, viste han i 
besættelsesårene, og da han igen, sidst i 
tresserne, rustede sig med kuglepennen i 
kampen mod Fællesmarkedet. I det 
samvittighedsspørgsmål gik han aldrig på 
kompromis, og det kunne have kostet ham 
stillingen som redaktør af Dansk Missions
blad, idet han i 1972 fik en offentlig mis
billigelse af selskabets bestyrelse, der 
mente, at det fællesmarkedsstof, han brag
te i bladet, var for ensidigt. Unionsemnet 
blev han aldrig færdig med, og efter neder
laget den anden oktober 1972 hedder det 
til slut i én af hans mange kronikker: »Og 
vi græd kun over den spildte mælk i den
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tid, da ja-sigerne lo. Det gjorde de kloge
ste a f dem ikke ret længe.«

I Informations nekrolog over Egon skri
ver Palle Koch: »Han kom op på bladet 
engang i 70’erne for at præsentere en kro
nik, men først præsenterede lian sig selv. -  
Det er ikke så godt, men jeg hedder altså 
Egon Nielsen... -  Det kid være værre... Sid 
ned! -  Nej det er værre end De tror... jeg 
er redaktør a f Dansk Missions Selskabs 
blad... Det var Egon Nielsens entre på 
Information. Han kendte godt sit værd, 
men vidste også, hvordan man skulle 
omgås det. Han var et nordenfjordsk 
gemyt, fra Ydby-kanten i Thy.- Han kom 
med en kronik, der ikke lignede dem vi ple
jede at forelægge læserne -  så der var al 
mulig grund til at bringe den.«

Ligesom Egon kunne præsentere sig på 
en speciel måde, fik han efterhånden også 
sin egen tidsregning. -  Fae å etter æ biøv 
berømt. -  Det skæringspunkt må have lig
get omkring 1978, da han på Gyldendals 
Forlag fik udgivet »Samtalestationen«. 
Men »berømmelsen« slog vel først rigtigt 
igennem, da han begyndte at fortælle 
bibelhistorie i Mogens Hansens radioud
sendelser »Ved dagens begyndelse«. Det 
førte så med sig, at han på foranledning af 
Mogens Vemmer kom i fjernsynet, hvor 
han hovedsageligt fortalte bibelhistorie for 
børn. Udsendelser der havde en karakter, 
så også voksne hørte på og så med. Men 
det var nu min fornemmelse, at Egon først 
rigtig var i sit es, når han på sine ture rundt 
i landet talte til en levende, nærværende 
forsamling.

Så vidt vi er i besiddelse af alle Egons

bøger, blev det iberegnet en digtsamling til 
tolv i alt -  hvoraf to er oversat til svensk. 
At han var værdsat som både kronikør, for
fatter og fortæller, fik han bevis for i 1982, 
da han blev tildelt 10.000 kr. af »Poeten« 
Poul Sørensens nystiftede mindelegat. En 
meddelelse der gjorde ham så overraskende 
glad, at han uvilkårligt gav sig til at nynne 
Poetens vise om Gertrude, der skulle møde 
Kaj på Solitudevej. Også de mange gode 
anmeldelser, som han i årenes løb indkas
serede må have glædet ham, fx nævner for
fatteren Poul Borum ham som en jysk mis
sionsmand, der skriver fandens godt -  og 
når han så også et andet sted er blevet 
omtalt som en Guds benådet fortæller, kan 
ingen vel med rimelighed forlange mere.

Det julebrev, vi plejede at få fra Karen 
og Egon, fik vi til vor forundring ikke i 
1983. Den uorden sad Ella og jeg just og 
drøftede over formiddagskaffen den 2. 
januar 1984, da der dumpede et brev ned i 
postkassen, med afsenderadresse: Egon 
Nielsen, Hvidovre Hospital. Af brevet 
fremgik det, at han var blevet hasteindlagt 
kort tid før jul, og grunden til, at vi først fik 
brev nu, var, at han ikke ville ødelægge 
julen for os. I brevet, der er på fire sider, 
hedder det: »Sygdommen er ellers alvorlig 
nok, men det eneste I kan gøre er at huske 
mig, når l folder jeres hænder.« Det gjorde 
vi så, men forbindelsen må have været 
overbelastet eller på anden måde i uorden, 
for det gik ikke, som vi bad om, idet Egon 
døde den 25/1 1984 kun 67 år gammel. 
Men som vi vidste og ved, er Herrens veje 
uransagelige, så det kan hænde, at himlen 
og vi fuldstændig har misforstået hinanden.
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INGVARD JAKOBSEN

Jacob Chr. Jacobsen, enelærer og lokalhistoriker

/  en menneskealder, fra begyndelsen a f dette århundrede, blev det lokalhistoriske 
arbejde i landsognene stort set udført a f lærerne, der også på mange andre måder 
var med til at præge det kulturelle liv. En a f disse var Jacob Chr. Jacobsen, der 
var enelærer ved Øsløs nordre Skole fra 1903 med enkelte afbrydelser til kort før  
sin død i 1954.

Jacob Chr. Jacobsen kom til verden den 
25. september 1876 i Launbjerg ved Ran
ders. Forældrene var overbetjent Jens Chr. 
Jacobsen og hustru Johanne Thomsen. 
Efter skoletiden tjente han ved landbruget i 
en årrække, men på et tidspunkt besluttede 
den unge Jacobsen, at han ville være lærer. 
Han begyndte seminarieforberedelsen i 
1895 hos pastor Aage Møller, Sædden. 
Året efter blev han optaget på Silkeborg 
Seminarium, hvorfra han dimitterede i 
1899. I vinteren 1899-1900 fungerede han 
som vinterlærer i Astrup ved Skjern og fik 
her et godt indblik i den vestjyske skole
ordning. Fra den 6. marts 1900 til 8. okto
ber 1901 aftjente han sin værnepligt som 
dragon i Randers. Sin soldatertid, som han 
altid tænkte tilbage på med glæde, har han 
beskrevet i bogen »Skildringer fra 5’te 
Dragon-regiment«, der udkom i 1935. I 
1928 var han i øvrigt medstifter af Thisted 
Amts Rytteriforening, hvis formand han 
var i tiden fra 1928-47, selv om hans poli
tiske ståsted var i det Radikale Venstre.

Efter sin soldatertid var han i kort tid 
vandrelærer i Borris, hvorefter han kom til 
Han Herred, først som vikar i Aggersund 
og Thorup, dernæst som andenlærer ved 
Tømmerby Skole på Hannæs. Jacobsen har 
i en avisartikel mange år senere fortalt om, 
hvordan han blev ansat i Tømmerby:

»Jeg blev antaget ved et sognerådsmø
de på fattiggården på Bjerget, og jeg 
husker, at da jeg stod på Bjergets top og så 
ud over det øde og triste land, tænkte jeg 
ved mig selv. Her bliver du ikke længe. 
Men nu har jeg altså været her i næsten 50 
år. For øvrigt havde jeg en lille pudsig 
oplevelse, da jeg søgte pladsen i Tømmer
by. Det var som nævnt på fattiggården på 
Bjerget, jeg skulle have foretræde for sog
nerådet. Formanden var købmand Græs- 
bøll, og jeg fandt på at præsentere mig 
som en omstrejfer, der gerne ville anbrin
ges på fattiggården. Man jik fat på besty
reren, og jeg jlk at vide, at jeg kunne flytte 
ind en bestemt dag. Nå, så gav jeg mig til 
kende og blev altså antaget som lærer i 
stedet for.«

Året efter, i 1903, blev Jacobsen anta
get som lærer ved Øsløs nordre Skole. Det 
var en meget isoleret og fattig egn, den 
unge lærer kom til, og til jul gik enkelte 
omkring og tiggede. Egnen var øde, haver 
kendtes næsten ikke, undtaget ved Vesløs
gård, præstegården og Søndergård. Banen 
eksisterede endnu ikke, men Thisted- 
Fjerritslevbanen var under forberedelse. 
Befolkningen levede i det hele taget meget 
isoleret, og som Jacobsen siger, familierne 
var stærkt indgiftet i hinanden. Som lærer 
afløste han Niels Sodborg, der blev lærer i
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Livrer Jacob Chr. Jacobsen og hustru Kristine. Han var andenlærer i Tønitnerby fra 1902-03 og enelærer ved 
Øsløs nordre Skole fru 1903 til ca. 1950. Kristine Jacobsen var husmandsdatterfra Øsløs.

Vesløs (se Historisk Årbog 1993). De to 
lærere fik et livslangt venskab.

Den skole, som Jacobsen blev lærer 
ved, var opført i 1879 og lå i Øsløs skov. 
Samme år var Øsløs sogn blevet delt op i 
to skoledistrikter, idet sognet på dette tids
punkt oplevede en sand befolkningseks
plosion, navnlig på grund af de store 
udtørringsarbejder ved Vejlerne. Øsløs 
nordre Skole tog eleverne fra det nordlige 
Øsløs, d.v.s. landsbyen Skaarup, Torsbjerg, 
Øsløs Mark, Øsløs Kær samt enkelte ele
ver fra Højstrup, Tømmerby sogn, hvor 
forældrene havde løst sognebånd, fordi 
afstanden til Tømmerby Skole var betyde
ligt længere. Jacobsens forgænger i embe
det Niels Sodborg havde indført en mere 
moderne pædagogik, end forgængerne 
havde praktiseret. Denne linie fortsatte 
Jacobsen. Som nævnt var banen ikke etab

leret, da Jacobsen kom til Hannæs. Den 
eneste forbindelse til »hovedstaden« Thi
sted var dagvognsforbindelserne. Der gik 
både én fra Bjerget og én fra Sydhannæs. 
Lærer Jacobsen har berettet om sin første 
rejse til Thisted med dagvogn. Det gjorde 
han i »Thybo-jul« 1953:

»Kl. 8 onsdag morgen mødte jeg hos 
Lars Post, en halvgammel, stærktbygget 
mand med et livligt væsen og et lunt smil. 
Der var noget hos ham, der minde de om 
de gamle fiffige uldjyder. »Nåh godmor
gen, herr lærer«, udbrød Lars, da han så 
mig, »sæt Dem nu bare op i landaueren, så 
kører vi med det samme«. Jeg satte mig op 
på kuskesædet ved siden a f Lars og den 
gemytlige kusk tog straks ordet: »Nåh så 
det er første gang, De skal til hovedstaden; 
Ja, så skal jeg nok orientere Dem om alt, 
hvad De ser på rejsen og om, hvor de kan
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handle i byen. Ja, der er fire mil til Thi
sted, når vi kører nordenom, og der er 
sågu vel omtrent lige så langt, når vi kører 
søndenom«. »Hvad vil nordenom og sønd
enom sige?« spurgte jeg. -  »Nordenom er 
gennem Langvad og Østerild plantage, 
søndenom er over Vesløs Vejle. De to veje 
mødes, lige før vi kommer til Østerild, som 
De nu snart skal få at se.« Vi kørte så nor
denom og kom snart også gennem den lille 
landsby Langvad og kort efter til Østerild 
plantage. »Nu er det ingen sag at køre 
her«, ytrede Lars, »men i gamle dage var 
her røvere, der plyndrede de vejfarende«. 
»Hvorfor mon røveriet egentlig holdt op?« 
spurgte jeg. »Det skal a sej Dem«, svarede 
han. »Nu kan folk få  aldersrente og under
støttelse og den slags, og så behøver de 
ikke at ha’ ulejlighed med at stjæle eller 
bestille andre ting«....

Midt i dalsænkningen kom vi over en 
kanal, hvorved der lå en dejlig gammel 
vandmølle. Jeg gjorde opmærksom på ste
det. »Ja det er Bromølle«, oplyste kusken. 
Nu gik det op ad bakke, ned ad bakke og 
op igen, og så ligger der foran os en meget 
stor gård. »Der ligger så Ullerupgård«, 
sagde Lars, »det er et gammelt gods, og 
her har nok boet mange store herrer, efter 
sigende var nogle a f dem kloge, mens 
andre var halvtossede.« En halv time sene
re ruller vi ned i Thisted. »Det var da en 
meget stejl ned kørsel«, udbryder jeg. »Ja, 
Østerbakken er slem, særlig på denne års
tid, hvor føret er så glat. Men nu er vi her 
altså, og nu kører vi lige ind på »Han
næs«, der kan De få  noget at spise for en 
billig pæng, og så kan De gå ned i byen 
for at handle.« Klokken blev omtrent 4, før  
vi begyndte hjemturen. Dagvognen, der 
var overdækket med sejldug, var omtrent 
fy ldt med sække og pakker, så der var kun 
lidt plads til passagerer, men der var da

også foruden mig kun et par yngre kvinder, 
en lille pige og en halgammel, lidt tarvelig 
klædt mandsperson med; sidstnævnte, der 
lod til at være spirituspåvirket, satte sig 
straks til at sove. »Vi kommer nok til at gå 
op ad Østerbakken, jeg har vel stort læs, 
og gaden er glat«, bemærkede Lars hen
vendt til mig. Jeg var naturligvis villig til 
at gå og tillige så barmhjertig at hjælpe 
hesten med at skubbe den tunge vogn. Da 
vi var kommet op over bakken, satte Lars 
sig op på på kuskesædet, og jeg krøb ind 
under sejldugen.

Ankommen til Bromølle læssede Lars 
nogle sække af, de fik stå til næste tur, men 
alligevel måtte jeg a f ved Kløv bakke for at 
yde hjælp. »Nu er vi ovre det værste«, 
trøstede vor gemytlige kusk og tørrede sve
den a f panden. Snart efter nåede vi Øster
ild Kro, hvor der skulle holdes hvil. I kroen 
var der mange gæster og en farlig leben; 
nogle sang, andre mundhuggedes, og atter 
andre spillede kort, men vi fik  dog kaffe og 
kom til vogns igen. Vor medrejsende, den 
påvirkede, var nu forsvunden. »Pyt med 
ham«, sagde Lars, »han betaler ikke alli
gevel.« Fra Østerild drejede vi søndenom, 
som Lars sagde, og passerede nu den ca. 
z/2 mil brede Vesløs Vejle, men det blev en 
meget besværlig køretur. Klokken otte var 
vi hjemme, Thistedturen havde da lige 
varet tolv timer og kostede kun een krone 
tur retur.«

Såvidt Jacobsens første køretur til Thi
sted, der foregik imens han endnu var 2. 
lærer i Tømmerby. 1 Øsløs fik han sig snart 
mange venner, og hans gode pædagogiske 
evner medførte, at han hurtigt blev popu
lær blandt sine elever. Det fortælles, at han 
ofte kunne snakke i timevis om et emne, 
der optog ham meget, så han rent glemte 
både tid og sted. Hans hustru Kristine, der 
var husmandsdatter fra Øsløs, måtte så
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banke på døren og gøre opmærksom på, at 
skoledagen altså var slut. Én af Jacobsens 
gamle elever, Marie Højbak, der det meste 
af sit liv levede i Skaarup, har fortalt om 
sin skoletid (1908-15) i bladet »Øjeste
nen«, som udgives af ældrekomiteen på 
Sydhannæs:

»Hver dag begyndte med en times 
bibelhistorie. A f andre fag var der regning, 
dansk, historie og geografi. Skønskrivning 
blev der lagt stor vægt på. Også regning 
blev der gjort meget ud af. Ofte hjalp de 
større børn de mindre. Livrer Jacobsen var 
en god fortæller. Det kunne også ske, at 
børnene fik en eftersidning. Jacobsen ple
jede tit at gå en tur, når skoledagen var 
slut. En dag hørte han, da han kom hjem, 
gråd fra skolestuen. Det var en dreng, der 
skulle sidde efter, og Jacobsen havde glemt 
ham. Men nu kom han med ind til fru  
Jacobsen og fik kager, og Jacobsen fulgte 
ham hjem fra skole. «

En anden gammel elev, Adolf Greger
sen, der havde en ejendom i Vesløs i en 
menneskealder, gik hos Jacobsen fra 1906 
til -13, og han fortæller bl.a.:

»Jeg mindes også skoletiden hos lærer 
Jacobsen. Vi brugte altid træsko, og når vi 
blev kaldt ind, gik det sommetider raskt, så 
der havnede en træsko i spanden med drik
kevand, som stod i gangen. Så blev vandet 
hældt ud og spanden fyldt igen ude ved 
pumpen. Der hang en øse ved spanden, 
som vi alle drak af. Vi havde alle travlt 
med at komme ind og drikke, inden pig
erne kom og drak. Denne skik holdt sig 
længe. «

Niels Sunesen (1910-96), der i en men
neskealder ejede sit barndomshjem i Bøns 
ved Skaarup, gik også i skole ved Jacob
sen, også han har fortalt træk fra sin skole
tid i »Øjestenen«:

»Noget a f det, som Niels bedst husker

fra skoletiden, er eksamensdagen, hvor 
præsten og skolekommissionen kom på 
besøg og overværede undervisningen. 
Niels' yndlingsfag var regning, og det vid
ste lærer Jacobsen, så da sognepræsten 
Peder Hansen ( 1917-41) skrev et stykke op 
på tavlen, kaldte han Niels op for at regne 
det. Men ak...han blev nervøs over de 
fremmedes tilstedeværelse og fik lampefe
ber og kunne slet ikke regne stykket. På 
eksamensdagen fik Niels og hans søskende 
25 øre hver a f bedstefaderen Niels Chr. 
Pedersen. Lærer Jacobsen gav eleverne en 
hel krone at købe slik for, når der skulle 
leges efter veloverstået eksamen. Det blev 
altid hentet hos købmand Dybdahl i Øsløs 
by. For en krone kunne der købes et kæm
pestort kræmmerhus fyldt med bolsjer og 
lakrids. Skoleudflugterne gik som regel til 
Søndergård i Øsløs, Lildstrand og Bul
bjerg.«

I 1935 blev det besluttet at opføre en ny 
nordre skole i Skårup by, og samme år den 
13. december blev den nye, flotte skole 
indviet med taler af sognepræsten Peder 
Hansen samt af repræsentanter fra amt og 
kommune. I sin tale gav Lærer Jacobsen 
sin opfattelse af folkeskolen:

»Skolen har både et ydre og indre liv. Vi 
har ca. 10.000 lærere i Danmark, men ikke 
to a f dem er ens. Hver har sine ejendom
meligheder og sine evner. Det vi yder, bli
ver detfor heller ikke ens. Men det skulle 
da heller ikke gerne være sådan, at vi skul
le arbejde efter en lineal. Gennemgående 
er den danske folkeskole en slags friskole, 
gennemsyret a f grundtvigske friskoletan
ker. Lcererens personlighed er ikke blevet 
bundet og bastet. «

Lærer Jacobsen tog sin afsked i 1946 
efter over 40 års virke i Øsløs, og sognets 
beboere holdt en storslået afskedsfest for 
ham i forsamlingshuset. Mange sange var

96



Lierer Jacobsen og hustru Kristine med plejedatteren Inger, der døde 1929. i døren til Øsløs nordre skole. ca. 
1924.

forfattet i dagens anledning, og alle var 
kede af, at man nu måtte tage afsked med 
den højt elskede og respekterede lærer og 
hans hustru Kristine. Men beboerne kunne 
tage det roligt, for der var nemlig lærer
mangel. Efter sin afsked flyttede parret til 
Vesløs i en nyopført bolig, men da man 
forgæves søgte en ny lærer til embedet, 
måtte den aldrende Jacobsen igen trække i 
arbejdstøjet og fungere som vikar ved sin 
gamle skole. Hver dag gik han turen fra 
Vesløs til Skaarup, i alt 7 km, for at under
vise endnu en ny generation af elever. Det
te fortsatte han med til efter 1952, da en ny 
lærer, Kaj Jensen, kunne ansættes.

Adskillige af hans gamle elever, ældre 
mænd og kvinder, beretter næsten med 
tårer i øjnene om Jacobsens timer, og ikke 
sjældent gjorde tidligere elever sig et ærin
de forbi skolen, når lærer Jacobsen holdt

morgenandagt med børnene, og som én af 
dem engang sagde: »Så måtte vi stå stille, 
vi kunne ganske simpelt ikke gå forbi«. 
Lærer Jacobsen blev en slags institution i 
sin skolekreds.

Foreningsmanden
Da lærer Jacobsen kom til Øsløs i 1903, 
blev han hurtigt engageret i byens blom
strende foreningsliv, og det er vist nemme
re at nævne de foreninger og institutioner, 
han ikke har været involveret i.

Den første forening, han for alvor blev 
aktiv i, var Øsløs Afholdsforening. Af
holdssagen stod hans hjerte nært. I 1908 
var han med til at stifte Øsløs Husmands
forening, en forening han senere blev 
æresmedlem af. Han var med til etablerin
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gen af Øsløs Forsamlingshus 1909 og blev 
husets første formand, han var gymnastik
leder i Øsløs Skytteforening, og 1912 var 
han med til at stifte Øsløs Brugsforening. 
1911 blev han valgt til revisor i det nyop
førte andelsmejeri »Hannæs« i Vesløs, en 
post hvor han nåede at fejre 25 års jubi
læum. 1926 var han med i den første 
bestyrelse i Øsløs Ungdomsforening. 
Under den tyske besættelse fra 1940-45 
var han sammen med sognepræsten Aksel 
Hansen (1941-68) med til at holde en lang 
række »private« møder i Øsløs præstegård, 
da der var forbud mod offentlige møder i 
en længere periode i 1943-44. Han var i 
krigens begyndelse, da den finske vinter
krig rasede, initiativtager til en række

møder om Finland i Øsløs Forsamlingshus, 
ligesom der ved disse møder blev samlet 
penge ind til den finske befolkning.

Jacob Chr. Jacobsen var en eftertragtet 
oplæser, og utallige er de generalforsamlin
ger og møder på Hannæs, i Han Herrederne 
og i Thy, der er afsluttet med oplæsning af 
den kendte lærer fra Øsløs. Desuden har 
han igennem årene holdt en række foredrag 
af forskellig karakter, og som der stod i 
hans nekrolog, han kunne næsten lige til 
det sidste »tænde«, så det kom til at »bræn
de«. Han formåede ved sin jævne, bramfri 
tale at fængsle unge som ældre. Han var 
altid redelig og aldrig kedelig.

Politisk sluttede han sig til Det Radikale 
Venstre, og han nøjedes ikke bare med at

Levrer Jacobsen som gymnastikleder i Øsløs Skyttekreds 1910. Billedet er laget i det nyopførte Øsløs Forsam
lingshus: Bagest til venstre: Adolf Thomsen. Jens Peter Vigsø, Peter Christensen, Søren Kærgård, Otto Pedersen, 
Johannes Bruun, Mads Peter Madsen og Mikael Madsen. 2. række fra venstre: Jørgen Hegelund. Kristoffer Kri
stensen. lærer Jacobsen. Sigurd Dal bøll og Andreas Bundgård. Siddende på gulvet fra venstre: Per Bisgård, Ole 
Pedersen, Søren Sørensen, Villiam Thomsen. Ved foreningens fane fra venstre: Anders Bundgård og Per Thorning.
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sætte sit kryds ved partiet. Ved valgene i 
1920 i forbindelse med den nye grundlov 
var han to gange partiets folketingskandi
dat i Thistedkredsen, dog uden at opnå 
valg. Han var i en årrække medlem af 
menighedsrådet i Øsløs, ligesom han sad i 
repræsentantskabet for Thisted-Fjerritslev- 
banen. Endvidere fungerede han som med
deler til de lokale aviser Thisted Amts 
Tidende, Thisted Amtsavis og Fjerritslev 
Avis. Som nævnt var han formand for Ryt
teriforeningen i Thisted Amt fra stiftelses
året 1928 til 1947.

På trods af alle disse gøremål fik Jacob
sen dog tid til at dyrke sin store interesse, 
nemlig historie, og navnlig lokalhistorien 
fik en stor plads i hans hjerte.

Lokalhistorikeren
I 1903 var Jacobsen med til at stifte Histo
risk Samfund for Thisted Amt, og han gik 
hurtigt aktivt ind i arbejdet på at få etable
ret et museum i Thisted, og da det endelig 
kom, sad han i mange år i museets besty
relse, ligesom han i en årrække var i besty
relsen for Historisk Samfund. 1 1906 
udkom Historisk Årbog for første gang, og 
allerede i det andet nummer fra 1908 
skildrede han på en meget levende måde 
udsigten ved Skaarup Høje i artiklen »Et 
Rundskue«. Her et par eksempler fra artik
len:

»Vender man blikket mod øst, ser man i 
forgrunden en spredt bebyggelse a f huse 
og mindre gårde; det er landsbyen Skaa
rup og den nordlige del a f Øsløs; bag dal
sænkningen, hvori nævnte bebyggelse lig
ger, hæver sig den lyngklædte bakkekam 
Lyngbjerg og Snedkerbjerg (Jacobsens sta
vemåde) med dens smukke kæmpehøje på 
toppen; øst og nord for denne spreder sig

de store udtørrede arealer Bygholms og 
Se I bjerg Vejler (ca. 6000 tdr. land), der 
beskyttes mod Limfjorden a f den 3/4 mil 
lange dæmning, som fører fra halvøen 
Holm Tange i Øsløs Sogn til Gjøttrup 
Strand. Ved dæmningens vestlige ende ses 
den smukke ingeniørbolig og maskinhuset 
med den høje skorsten....

Vestligst i dalsænkningen ved Fegge
sundlandevejen ses en mængde store sten, 
det er den så ofte omtalte gravplads på 
Højstrup Mark. Imellem Selbjerg Vejle og 
Tømmerby Fjord hæver landskabet sig 
jævnt mod nord, indtil det atter ved Kærup 
gennembrydes a f den større tværdal. På 
denne tværdals sydlige skråning ligger 
Tømmerby Kirke, den største og anseelig
ste i Vester Hanherred; fra stedet vi står, 
kan vi kun se kirkens høje tårn og røde 
tag. Lidt nord for førnævnte gravplads, på 
begge sider a f Feggesundlandevejen og 
den nyanlagte Thisted-Fjerritslevbane, lig
ger den ca. z/2 mil lange landsby Tømmer
by, der med sine mange store bygninger 
tildrager sig den til rejsendes opmærksom
hed. Nord for Tømmerby ses de mange 
lyse hustage a f den nybyggede stationsby 
Frøstrup. «

Som lokalhistoriker interesserede Ja
cobsen sig, især i de yngre år, meget for de 
slesvigske krige i 1848-50 og 1864, og han 
brugte mange timer på at besøge vetera
nerne især fra 1864. 1911 skrev han sam
men med P. L. Hald om Den Jyske Slave
krig, der hærgede hele den jyske halvø et 
par hektiske dage i 1848. Historien om 
straffefangerne fra Rendsborg, der blev 
kaldt slaver, og om hvordan de hærgende 
drog op igennem Jylland og afbrændte den 
ene by efter den anden, viste sig at være 
det rene opspind. Men rygtet formåede at 
mobilisere befolkningen rundt omkring i 
de små sogne til kamp mod de hærgende
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fanger. Jacobsen fortæller med lune om, 
hvordan beboerne i Øsløs-Vesløs-Arup 
rustede sig til kamp.

1914 skrev Jacobsen om »Thisted Amt 
1864«, om hvordan lokalbefolkningen 
oplevede krigen, der jo fik et meget trist 
udfald for Danmarks vedkommende. Én af 
de veteraner, som Jacobsen brugte som kil
de i sin artikel om krigen, var Niels Bro fra 
Øsløs, som han også skildrede i årbogen 
1927 i artiklen »En veteran fra 1864«. I 
artiklen berettes bl.a. om en uventet orlov, 
der kom til at vare længere end planlagt. 
Bro, der ejede et husmandssted på Øsløs 
Mark, fik lejlighed til at besøge sin kone, 
idet han kunne få kørelejlighed fra Fjerrits- 
lev. Niels Bro slutter beretningen på føl
gende måde:

»Kl. 12 midnat var jeg hjemme, og stor 
var glæden i mit hjem over det uventede 
besøg, selv om det kun kunne vare nogle 
timer. Det blev imidlertid ikke kl. 8 om 
morgenen, men 8 om aftenen, jeg meldte 
mig hos kompagnichefen. Jeg havde benyt
tet lejligheden og tilsået en mark med 
havre hjemme. »Er klokken 8 nu?« spurgte 
premierløjtnant Vilhelm lidt skarpt, da jeg 
trådte ind. »Javel hr. premierløjtnant!« 
svarede jeg. Han så til uret, der netop nu 
slog 8, smilede lidt tørt og sagde: »Det vil 
vare lidt, inden du får orlov igen.««

Udover at skildre krigene i årbogen har 
Jacobsen også i forbindelse med gudlbryl- 
lupper og dødsfald, i omtaler og nekrolo
ger, især i Thisted Amts Tidende og Fjer- 
ritslev Avis, skildret krigen. Den 27/11 
1907 skrev han i forbindelse med Peder 
Thomas Bundgårds guldbryllup i Øsløs, 
følgende i førstnævnte avis:

»1 søndags fejrede aftægtsmand, veter
an fra Treårskrigen, Peder Thomsen Bund
gård og hustru a f Torsbjerg, Øsløs, deres 
guldbryllup. / dagens anledning var det

gamle ægtepar genstand for en del 
opmærksomhed fra slægt, venner og nabo
er. Om formiddagen var de til alters i 
Øsløs Kirke: om eftermiddagen og aftenen 
samledes ca. 30 mennesker i deres hygge
lige hjem for at lykønske dem og tilbringe 
nogle timer sammen med dem. Der blev 
holdt taler a f gårdejer Andreas Ravn og 
lærer Jacobsen, og en sang, som Andreas 
Ravn havde skrevet i dagens anledning, 
blev afsungen. De gamle var bevægede og 
taknemmelige for den opmærksomhed, der 
blev udvist dem, og navnlig strålede den 
gamle krigers øjne a f glæde, da krigsmini
sterens lykønskningstelegram blev oplæst. 
Med skrivelsen fulgte en gave på 30 kr.

Bundgård er i besiddelse a f en god 
hukommelse, og med lyst fortæller han om 
sine oplevelser fra krigsårene. Han blev 
indkaldt foråret 1849 og tildelt l.ste reser
vejægerkorps, en nyoprettet afdeling, der 
med hæder tog del i de to sidste krigsår. 
Korpset hørte til Schleppegreils brigade 
og deltog i slaget ved Kolding den 23. 
april og fæstningen ved Gudsø den 7. maj. 
Under Fredericias belejring var korpset 
skiftevis 14 dage i fæstningen og 14 dage 
på Fyn. For nogle dage siden spurgte den 
gamle veteran: »Mon de har fået alle de 
nedskudte bygninger i Fredericia opbygge
de? Vi var de første, der brød ud a f dron
ningens udfaldsport den 6. juli«, siger 
Bundgård og det passer. 1850 hørte han til 
oberst Irmingers brigade og deltog i slaget 
ved lsted den 25. juli. 1876 dekoreredes 
han med krigsmedaljen, og 1898 modtog 
han hædersgaven for de gamle veteraner, 
ligesom han nu årlig modtager 100 kr. som 
hædergave. Dagen efter guldbryllupsfesten 
kom en lykønskning fra kongen (Frederik 
d.VIII) samt meddelelse om, at majestæten 
havde skjænket veteranen 40 kr., der sene
re vil blive tilsendt.«
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Elevhold fra Oslos nordre Skole 1932.

I tilgift af omtalen om de gamles guld
bryllupsfest får Jacobsen samtidigt fortalt 
avisens læsere et stykke danmarkshistorie, 
men helt i tidens ånd er det den gamle 
veteran og hans bedrifter, der bliver dvælet 
ved og ikke hustruens indsats, mens man
den var i »trøjen«.

En anden af Jacobsens store interesser 
var egnens større gårde og herregårde. I 
1917 skildrede han i årbogen Kølbygårds 
historie, i øvrigt samme år den blev solgt til 
udstykning, og i hele tre årbøger fra 1930 
til 32 skrev han om herregården Aagaard 
ved Fjerritslev. 1934 skildrede han etatsråd 
Niels Andersen, der var født i Ydby. I man
ge år var han folketinsmand valgt i bl.a. 
Vestervigkredsen og Thistedkredsen. Det 
blev Jacobsens sidste artikel i årbogen. 
Omtrent samtidigt gik han nemlig igang 
med den store opgave at skrive Øsløs og 
Vesløs sognes historie, en opgave der

krævede mange timer på Landsarkivet i 
Viborg. Sideløbende med denne store opga
ve fortsatte han dog som meddeler til avi
serne og fra tid til anden, især fra 1950 og 
fremefter skrev han til Thisted Amts Tiden
de en lang række artikler om større gårde 
og ejendomme, især i Øsløs-Vesløs-Arup.

Øsløs og Vesløs sognes 
historie
1 en artikel fra julen 1947 i Thisted Amts 
Tidende, hvor det gamle lærerpar bliver 
interviewet om deres mange år på Hannæs, 
fortæller lærer Jacobsen, at han har skrevet 
Øsløs Sogns historie, og da han ikke har 
haft råd til at få det udgivet, har han indle
veret det til Thisted Museum. Da jeg for få 
år siden så ovennævnte artikel for første 
gang, för der selvfølgelig en djævel i mig.
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Øsløs nye nordre Skole 1932.

Jeg måtte have fat i Øsløs Sogns historie 
og henvendte mig naturligvis til Thisted 
Museum, der ikke kendte noget til sagen. 
For et års tid prøvede jeg igen, og da var 
jeg mere heldig. De havde fundet Jacob
sens papirer, der bestod af to store proto
koller på næsten 400 håndskrevne sider, 
der omhandlede ikke kun Øsløs Sogns, 
men også Vesløs Sogns historie. Jeg lånte 
det interessante materiale og er p.t. i færd 
med at skrive Jacobsens store stykke arbej
de ind på PC’er. Udover de to sognehisto
rier er også væsentlige oplysninger om 
Arup Sogn medtaget.

Sognehistorien for Øsløs omhandler en 
beskrivelse af egnen fra de ældste tider til 
omkring 1950. Desuden beskrives land
bruget, erhvervs- og foreninglivet, og 
matriklerne fra 1664, 1688 og 1844 er 
medtaget med oplysninger om ejerne, 
gårdenes fæstere og ejendommenes

størrelse. Der er bekrivelse af lærerne, 
præsterne samt sognedegnene fra 1690. 
Det kommunale arbejde bliver behandlet 
fra de første fattigkommissioner, med 
eksempler fra protokollerne, samtlige sog
nerådsmedlemmer fra 1841 til 1943 og 
udvalgte årsregnskaber for kommunen fra 
1870 til 1930’erne. Folketællingerne er 
med, samtlige dødsfald fra 1814 til 
ca. 1950, desværre er kun personer af 
mandkøn medtaget, men det må have 
noget med tidens kvindeopfattelse at gøre. 
Sognehistorien afsluttes med en beskrivel
se af samtlige ejendomme i Øsløs Sogn, 
såvel gårde som huse, startende med 
matrikel nr.la, lb o.s.v.

Endvidere indeholder sognebeskrivel
sen biografier over betydelige personer, 
fortrinsvis mænd, bl.a. omtales samtlige 
veteraner fra de slesvigske krige. Vesløs 
Sogn behandles på samme måde som

102



Øsløs, men der er selvfølgelig ingen afsnit 
om præsterne og det kommunale arbejde, 
der jo er sammenfaldende med Øsløs.

Som nævnt sluttes de to protokoller 
med oplysninger om Arup Sogn, bl.a. en 
liste over døde fra 1814 til ca. 1950. Dette 
store lokalhistoriske arbejde, der altså 
aldrig har været offentliggjort, må have 
kostet Jacobsen utroligt mange arbejdsti
mer, alene indskrivningen må have taget 
mange måneder. Lokalhistorisk forening 
for Sydhannæs, der har til huse i bibliote
ket i Vesløs, har planer om at få i det 
mindste dele af materialet udgivet, hvilket 
vel også må siges at være på tide. Lærer 
Jacobsens minde fortjener det ihvertfald.

De sidste år
Som nævnt flyttede Kristine og Jacob Chr. 
Jacobsen ind i et nyopført hus i Vesløs i 
1947, men det populære lærerpar måtte 
fortsat tilbringe meget af deres tid i det 
gamle sogn. Lærer Jacobsen virkede som 
vikar til omkring 1952, og der blev næppe 
afholdt en fest i det gamle skoledistrikt,

uden de blev inviteret med. Der var stadig 
bud efter Jacobsen som oplæser og fore
dragsholder. Bl.a. var det ham, der holdt 
talen ved afsløringen af mindestenen over 
Johan Skjoldborg i Øsløs by i 1951. Men 
helbredet begyndte at skrante, og den 16. 
juli 1954 døde han efter ca. 3 ugers syge
leje. Begravelsen fandt sted den 21. juli fra 
Øsløs kirkegård under stor deltagelse. Ved 
mindefesten i Øsløs Forsamlingshus havde 
mange ordet for at hylde den afholdte 
lærer.

Lærer Sloth, Fjerritslev, sagde om Ja
cobsen, at lærerkredsen var ham en stor 
tak skyldig: »V/ vil aldrig glemme dig. Du 
var en trofast kammerat og en usvigelig 
ven. Vi mindes dig som den ildfulde taler. 
Mange små fakler på egnen er blevet 
tændt ved dit bål. Du var et fint, nobelt, og 
hjertevarmt menneske. «

Lærer Jacobsen blev 1947 Ridder af 
Dannebrog. Kristine Jacobsen, der også 
havde sin part at se til, måtte ofte overtage 
undervisningen, hvis Jacobsen skulle et 
vigtigt ærinde, til et møde m.m. Hun over
levede sin mand i mange år og døde først i 
1972.
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ESPER LØNBORG

Jens Christensen Rodsted

Fra slutningen a f det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom 
Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indfly
delse både her i Thy og andre steder, ikke mindst i Norge.

Jens Christensen Rodsted blev ganske sik
kert født i Randers en gang midt i det 17. 
århundrede. I det mindste nævner hans 
broder Chr. Christensen Rodsted i et skøde 
fra 1694, at han er født og stadig bosat i 
Randers. Vi kan heller ikke sige noget om, 
hvornår Jens Christensen Rodsted er født, 
men vi ved, at han døde i Thisted den 7. 
juni 1729, i det mindste påbegyndes skiftet 
efter ham den 7. juli, »som er den rette 30. 
dag efter hans død«, men Thisted kirkebog 
fra denne periode er i en meget dårlig for
fatning, så hans alder i dødsøjeblikket er 
heller ikke oplyst.

Det er muligt ud fra de eksisterende kil
der at beskrive følgende afsnit af Rodsteds 
liv:

1. Handelsmand hvor han især driver sku
dehandel på Norge.

2. Hans tid som fuldmægtig for amtsfor
valter Jens Hansen.

3. Rytterbonde på Neesgaard i Nørhå.
4. Tømmerhandler og rådmand i Chri

stiansand i Norge.
5. Hans tilbagevenden til Thisted omkring

1714.
6. Derudover hans forlovelser og ægteska

ber.

Første gang, vi støder på navnet Jens Chri
stensen Rodsted, er i 1689, hvor han fører 
en incassosag mod Niels Mortensen i

Thorsted, så allerede på det tidspunkt har 
han drevet handelsvirksomhed formodent
lig fra Thisted: men først den 5/2 1698 
anklages Rodsted ved Thisted byting for 
ikke have løst borgerskab i Thisted til 
trods for den store handel, han driver fra 
byen, så han har sikkert gennem en lang 
årrække været bosat i Thisted. Denne han
del har i det væsentligste drejet sig om 
skudehandel på Norge især til og fra Chri
stiansand.

Rodsted lovede derfor at løse borger
skab, hvad han også herefter gjorde, hvil
ket fremgår af skatteregnskaberne for Thi
sted by, hvoraf man kan se, at han i 1698 
betalte 14 rdl. i konsumptionsskat samt 28 
rdl. for året 1700. For 1699 anføres det, 
»at han bruger købmandsskab og betaler 
efter egen indgivelse.«

Skudehandel
Kendskabet til Jens Christensen Rodsted 
stammer i stor udstrækning fra tingbøger
ne fra Thisted byting, Hillerslev-Hundborg 
herredsting og Hassing-Refs herredsting. 
Ved Thisted byting omtales Rodsted som 
»Indvåner og negotiant her i Byen«, det vil 
sige, at han har drevet omfattende handel, 
sikkert ved at opkøbe varer og indføre dem 
til Thisted og derfor været nødt til at betale 
konsumptionsafgift for disse, men ofte har
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konsumptionsbetjent Laurids Nielsen ikke 
været enig med Rodsted om, hvilke varer 
der skulle betales for, hvilket sikkert ikke 
har været ubegrundet, nar man betænker, 
hvilke krumspring folk foretog for at slip
pe for afgifterne.

Et par af de sager, der til en vis grad 
belyser Rodsteds handel, er ført ved Thi
sted byting i 1697 og 1698. Den første fra 
1697 handler om konsumptionen for en del 
varer, som Rodsted skulle have indført 
gennem Vesterport i Thisted, og som sene
re skulle være udført herfra til Klitmøller 
for at blive sejlet til Norge. Selv om sagen 
drejer sig om konsumptionsafgiften, så er 
den interessant for os, derved at den viser 
noget om, hvilke varer Rodsted har hand
let med og i hvor store mængder. Det 
fremgår således af sagen, at i 1693 havde 
Chr. Schalderup haft et parti ærter og gryn 
med til Norge for Rodsted.

Hans Olesen fra Thisted kan ligeledes 
bekræfte, at i 1695 udskibede Rodsted 
med et norsk skib (med et norsk skibsrom) 
34 tdr. ærter, som kom fra Thisted; samti
dig udskibede han med skipper Jens Banes 
»Rom« 40 tdr. ærter, men om de kom fra 
Thisted, kunne han ikke oplyse. Med den
ne sending var der også et parti kvier, 
antallet kunne Hans Olesen dog ikke erin
dre. Skipper Simon Marchusen bevidnede, 
at i 1695 havde han med sit skib ført 72 
tdr. ærter, 20 tdr. gryn samt 24 tdr. havre til 
Norge, og i 1696 var tallene: 102 tdr. ærter 
og 20 tdr. gryn.

Men allerede året efter i februar 1698 er 
der atter problemer vedrørende handlen. 
Her må Rodsted udstede forbud til en Chr. 
Berthelsen i Rosholm ved Vigsø mod at 
afhænde diverse varer, som han har ladet 
oplagre hos Berthelsen. Det drejer sig især 
om tømmer, skibsmaster og årer samt sel
ve båden (en skøjte), hvilket er varer.

Rodsted har taget som betaling for de 
varer, han har leveret til Norge.

Udover at handle med Norge har Rod
sted også handlet meget med ejendomme 
rundt omkring i Thy og på Mors. Derudo
ver drev han også vekselervirksomhed ved 
at låne penge ud mod pant i fast ejendom.

Amtsfuldmægtig
I en række retssager fra Hillerslev-Hund- 
borg herreders ting i perioden fra 1688- 
1696 optræder Rodsted ofte på amtsforval
terens vegne som hans fuldmægtig. Senere 
i årene 1692-1694 ved vi, at amtsforvalte
ren af ikke oplyste, men lovlige årsager, 
var bortrejst fra amtstuen. I denne periode 
var Rodsted konstitueret som amtsforval
ter, hvilket bl. a. indebar, at han også skul
le underskrive skatteregnskaberne, før de 
blev indsendt til Rentekammeret. Tidligere 
havde der sjældent været problemer med at 
få godkendt amtets regnskaber, men i de 
år, hvor Rodsted stod for regnskaberne, var 
der masser af anmærkninger til disse, hvil
ket nær havde kostet Jens Hansen stillin
gen som amtsforvalter.

Amtsforvalteren var nemlig pligtig til at 
inddrive statens indtægter i form af hart- 
kornsskatter, korn og proviant, desuden 
skulle han sørge for at bortauktionere evt. 
ledige tiender og i det hele taget sørge for, 
at kongen ikke led afbræk i sine indkom
ster. Disse ydelser blev inddrevet hos 
godsejere, selvejere og præster. Amtsfor
valteren måtte derfor være meget omhyg
gelig med at få inkasseret restancerne, hvis 
han ikke ville risikere selv at skulle betale 
beløbene, så selv om Jens Hansen ikke per
sonligt var til stede, hæftede han lige fuldt 
for, at ydelserne blev korrekt opkrævet og 
afregnet med Rentekammeret.
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De mangelfulde regnskaber resulterede 
i, at Rodsted i 1696 blev afskediget fra sit 
embede og afløst af Poul Pedersen, samt at 
der blev ført en række sager mod Rodsted 
af Poul Pedersen på amtsforvalter Jens 
Hansens vegne angående de uafklarede 
økonomiske mellemværender imellem 
Seignr. Rodsted og amtsforvalteren, først 
og fremmest angående Rodsteds »u-clare- 
rede« regnskaber fra den tid, hvor Rodsted 
alene stod for amtsregnskaberne. Heraf 
fremgår det bl. a., at der havde været ikke 
mindre end 89 poster, hvortil der blevet 
knyttet anmærkninger fra Rentekammerets 
side.

Det var som sagt amtsforvalteren, der 
stod som ansvarlig for, at skatterne blev 
indbetalt. Det var derfor ganske naturligt, 
at Jens Hansen søgte at opnå sikkerhed for 
det beløb, han ved en eventuel retssag kun
ne blive dømt til at betale. Derfor anlagde 
han sag imod Jens Christensen Rodsted og 
søgte at få ham dømt til at stille sikkerhed 
for dette beløb i det jordegods, han ejede. 
Da det så viste sig, at Rodsted i november 
1702 var rejst til Christiansand i Norge, 
hvor han var blevet gift med en enke ved 
navn Helvig Jakobsdotter, fandt man det 
sikrest fra amtets side at udstede arrestord
re på Jens Christensen Rodsteds person og 
jordegods, indtil man havde sikkerhed. 
Rodsted tilbød som sikkerhed pant i en del 
af det gods, han ejede i Thy og på Mors, 
næsten 26 tdr. hartkorn; men amtsfuld
mægtig Poul Pedersen var noget betænke
lig ved at modtage tilbuddet, i det mindste 
ville han først have sikkerhed for, at Rod
sted virkelig havde lovligt skøde på de 
ejendomme, han tilbød som pant, og man 
forlangte derfor, at han skulle fremvise 
adkomsterne til disse.

Hvori bestod da Rodsteds forseelser? 
Derpå giver retssagerne nogle eksempler:

/. At hatts regnskaber for 1692 først er 
overleveret amtsforvalteren 1699.

2. At han A° 1693 i amtsforvalterens fra 
vær ikke havde gjort fordring på nogle 
skatterestancer i forbindelse med et skif
te.

3. At han samme år havde handlet med 
noget a f det indkomne skattekorn og 
siden for amtets penge købt korn på Fyn 
og Sjælland og leveret det i København.

Det fremgår også, at Rodsted, i årene efter 
at han havde forladt amtstuen og endnu 
inden han havde afleveret de sidste regn
skaber, måtte anmode borgmester Enevold 
Berregaard om at færdigskrive disse, inden 
Rodsted var i stand til at aflevere dem til 
Jens Hansen, hvilket skete den 16/2 1699.

Et væsentligt anklagepunkt var det 
også, at der i Rodsteds afleverede materia
ler fandtes en del kvitteringer på betalt 
skat, der imidlertid figurerede som restan
cer i de tilsvarende regnskaber. Man kan 
nok ikke umiddelbart fortolke dette som 
bevidst forsøg på svindel, men nærmere en 
sammenblanding af hans private forretnin
ger med hans offentlige virksomhed. En 
retssag om skatterestancer fra Skinnerup i 
1693 viser således, at en del bønder havde 
betalt deres skat ved at stille heste og vog
ne til rådighed for Rodsted, så han på den 
måde kunne fragte sine varer fra Thisted 
til Klitmøller og derfra til Norge.

Retssagen om Rodsteds regnskaber løb 
over en stor del af året 1703. Den 22. maj 
blev der afsagt en kendelse ved Hillerslev- 
Hundborg herredsting, hvori dommeren 
siger, at han ikke understår sig i at opret
holde den gjorte arrest, bl. a. fordi amtsfor
valteren endnu ikke efter snart 5 års forløb 
havde givet Rodsted endelig kvittering for 
de sidste regnskaber; desuden havde Rod
sted forstrakt Jens Hansen med et større
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Nyere foto a f Neesgaard i Norhå. Rodsted boede på gården en overgang i 1700-tal lets begyndelse.

beløb, hvori amtsforvalteren kunne have 
modregnet sit tilgodehavende. Endvidere 
dømmes Jens Hansen til at betale Rodsted 
2 rdl. for den tilføjede skade samt, da 
Rodsted nu er gift og bosat i Norge og ikke 
kan lade sig opholde efter amtsforvalterens 
forgodtbefindende, findes det rimeligt, at 
amtsforvalteren inden 6 uger tilstiller Rod
sted de mangelposter, der er i regnska
berne, og ellers vil Rodsted blive frikendt 
for amtsforvalterens tiltale.

Denne dom må amtsforvalteren åben
bart straks have anket til Landstinget i 
Viborg, for den 21. juni samme år forelig
ger der en landstingsdom, der siger, at 
Rodsted skal stille nøjagtig sikkerhed her i 
landet (han boede som nævnt på den tid i 
Norge) for de krav, der kunne rejses mod 
amtsforvalteren.

Med denne kendelse i hånden rejste 
Poul Pedersen atter sagen ved Thisted 
byting, hvor der den 22 september faldt 
dom, hvis konklusion var denne, at såfremt 
Rodsted ikke kunne fremlægge adkomster

og skøder på de ejendomme, han agtede at 
stille til sikkerhed for de antegninger, der 
var gjort i hans afleverede regnskaber, 
kunne den gjorte arrest ikke ophæves. Jus- 
titsprotokollerme fortæller ikke, om disse 
dokumenter blev fremlagt, men det må 
åbenbart være sket, i det mindste optræder 
Jens Christensen Rodsted, Christiansand 
atter i nogle sager, bl. a. mod Laurits Niel
sen i febr. 1704.

Man kan godt undre sig over, hvorfor 
dette retslige efterspil først kommer 6-7 år 
efter, at Rodsted er blevet afskediget, men 
en del af forklaringen ligger nok i, at han 
pludselig forlod Danmark og bosatte sig i 
Norge. 1 Historisk Årbog for 1958 og 1959 
har H. Støvring Nielsen skrevet en længere 
og meget udførlig artikel om amtsforvalter 
Jens Hansen; heri fremføres bl. a. en kgl. 
resolution af 15. maj 1694, hvorefter Jens 
Hansen blev eftergivet en sum på godt 
2103 rdl. på forskellige mangler i sit regn
skab, hvorimod en restgæld på 2000 rdl. 
fortsat kræves betalt, såfremt Jens Hansen
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ikke ønsker at fortabe sin stilling. Det har 
således ikke været småbeløb, Rodsted hav
de unddraget Jens Hansen.

Rytterbonde
Rodsteds borgerskab i Thisted blev ikke 
ikke af længere varighed; allerede i foråret 
1700 forlod han byen for at flytte til Nees- 
gaard i Nørhå sogn. Forhistorien hertil var 
følgende:

På Neesgaard i Nørhå sogn, som var en 
af de større ryttergårde i Thy, boede Peiter 
Simenson Boggers. Han var oprindelig 
bygmester, født i Utrecht i Holland i 1637, 
men hentet her til landet af Joakim Irgens, 
hvis hustru, Cornelia Bichers, var datter af 
Andreas Bichers, der var borgmester i 
Amsterdam; (se Riis-Olesen: »Cornelia 
Bichers« i Hist. Årbog 1969). Boggers fik 
her til opgave at opføre en standsmæssige 
hovedbygning til Vestervig Kloster for 
Joachim Irgens og Cornelia Bichers. Sene
re blev han ridefoged på Vestervig Kloster; 
men omkring 1682 fæstede han Neesgaard 
og blev rytterbonde, og her boede han ind
til sin død juleaften 1699.

For at få et indtryk af Neesgaards 
størrelse, da Rodsted overtog fæstet, kan 
man af matriklen se, at den havde et hart- 
kornstilliggende på 7.3.0.21 tdr. hartkorn. 
Af bygninger viser et syn, der blev foreta
get i forbindelse med overdragelsen, at der 
fandtes følgende:

7. Salslutset (stuehus) i gårdens sydside 19 
fag lang.

2. Kornlade norden i gården, 20 fag.
3. En stald vest i gården.
4. Et fæhus østen i gården 19 fag.
5. Et tørvehus sønden i gården, ca. JO eden 

lang.

Desuden hørte der naturligvis et rytterhus 
med til gården.

Bygningernes tilstand har derimod ikke 
været den bedste, eftersom synsforretnin
gen konkluderer, at der behøves reparatio
ner for over 134 rdl., hvilket nogenlunde 
svarede til den pris. Rodsted nogle år sene
re gav for 4 bøndergårde. Den tilhørende 
besætning udgjorde 7 heste, 6 køer, 2 kvier 
og en snes får. På gården var der ansat 3 
tjenestekarle, 2 tjenestedrenge samt 2 tje
nestepiger.

Rodsted havde dog allerede i juni 1699 
indgået en kontrakt med Peiter Boggers 
om at overtage fæstet af Neesgaard, 
Overgård og Årup Mølle, som Boggers 
havde fæstet. Iflg. denne kontrakt skulle 
Rodsted bl. a. betale Boggers 220 rdl. i 
afståelse; Rodsted skulle selv på egne vil
kår og bekostning tage fæste og betale ind- 
fæstningspenge. For det korn, der allerede 
var sået, skulle Rodsted betale 136 rdl. 
efter kapitelstakst. Derudover skulle Rod
sted betale 200 rdl. samt den aftalte folke- 
løn fra valborgsdag (1/5) til mikkelsdag 
(29/9). Sammenlagt skulle Rodsted altså 
betale 600 rdl. til Peiter Boggers, og han 
skulle overtage fæstet til mikkelsdag 1699 
og har sikkert, så vidt det kan ses, allerede 
fra det tidspunkt taget ophold på Nees
gaard, men først i februar 1700 opsagde 
han sit borgerskab i Thisted. Udover de 
nævnte fæstegårde havde Peiter Boggers 
desuden overtaget forpagtningen af Ulstrup 
hovedgård af Hartvig Kaas til Faddersbøl.

Ved en retssag ved Hillerslev-Hundborg 
herredsting den 10/8 1700 blev det godt
gjort, at Rodsted havde betalt Boggers 200 
rdl. mod kvittering, men det bevidnes 
også, at Rodsted derudover havde betalt 
200 rdl. uden at have modtaget kvittering 
herfor, og at han derfor kun skyldte boet 
200 rdl.
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Ved samme lejlighed søgte man også at 
få klarlagt, hvor store udgifter Rodsted 
havde haft i forbindelse med Peiter 
Boggers begravelse, skifte etc. samt ikke 
mindst, hvor meget han selv skyldte til 
sterveboet -  således var der i februar og 
maj 1700 blevet afholdt dødsboauktion 
over en del af boets effekter. Ved denne 
auktion havde Rodsted købt en del af ind
boet samt 170 dukatoner2 til en samlet 
værdi af over 285 rdl. Derudover havde 
han inkasseret de beløb, som andre købere 
skulle betale for det. de havde købt. Såle
des skulle han iflg. skifteforvalteren skylde 
boet over 400 rdl. ialt, hvilket beløb Rod
sted blev dømt til at betale inden 15 dage. 
Endvidere havde Rodsted anvendt et alt 
for stort beløb i forbindelse med Boggers 
begravelse, hvilket var i modstrid med en 
kgl. forordning om ryttergods, der satte 
grænsen for udgifter i forbindelse begra
velser til 50 rdl.

Man får et godt indtryk af, hvor stor
begravelse der blev holdt, når 
rer regningen over de varer, 
anledning var blevet indkøbt:

man stude
der i den

1 anker fransk vin (ca. 40 l) 3.2.00
1 ” brændevin 7.0.00
1 ” dansk brændevin 4.1.00
1 tønde frisk øl ( 131 l) 3.0.00
2 pund korender 0.2.00
6 pund mandler 1.4.00
2 lod (31 g) muskat
4 lod kardemomme 0.2.04
5 toppe frisk sukker 2.0.08
1 pund peber 0.2.08
3 kalkuner 1.3.00
9 pund hollandsk hvedemel 1.1.02
3 l/4 pund risengryn 0.2.07
18 lod zu kat 0.3.02
Fisk 0.4.00
4 potter vineddike 0.4.00

9 l/2 pund svesker 0.4.12
2 lod nelliker 0.1.04
4 lod karry 0.2.08
4 pund gul tobak 1.4.00
4 pund grå tobak 0.3.12
Lange piber 0.1.04
3 dusin gemene do 0.1.12
3 pund rosiner 0.2.04
Skrå 0.1.04

l alt: (mindst) 24.5.13

»Hertil 4 rdl. hun kræver for hendes ulej
lighed« (kogekone?). Dertil kommer, hvad 
der blev købt hos Hans Casten Langballe 
på Nørhågård af det, som man ikke havde 
på Neesgaard ialt Rdl: 18.1.4 samt 4 rdl. 
for foder til de køreheste, der blev på 
Neesgaard natten over. Hertil kom så 
udgifterne i forbindelse med skiftet, der 
blev foretaget af regimentskriver Marcus 
Ulsøe sammen med bl.a. herredsfoged Vil
lads Poulsen fra Hassing herred og mag. 
Holger i Snedsted.

Christiansand
Det blev heller ikke mange år. Rodsted 
kom til at bo på Neesgaard. Allerede i 
november 1702 rejste han til Norge og gif
tede sig i Christiansand med en enke ved 
navn Helvig Jakobsdotter, formodentlig af 
gammel dansk lavadel. Hendes fader hed 
Jakob Friis Henriksen og moderen Dorthea 
Christensdatter, der stammede fra Vester 
Thorup i Hanherred.

Ved en auktion over kongeligt gods i 
september 1703 købte Jens Christensen 
Rodsted 4 gårde rundt omkr. i Thy på til
sammen knap 11 tdr hartkorn for ialt 138 
rdl., og i forbindelse hermed bemærkes det 
i regnskaberne: »Denne Rodsted er forle-
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den november sejlet til Christiansand i 
Norge, hvor han efter beretningerne skal 
have befriet sig med en enkekone, dog 
uden at have gjort anstalt til godsets beta
ling«.

Pengene kom dog i maj 1704. Rodsted 
havde gennem sin handel med Norge 
åbenbart skaffet sig forbindelser deroppe, 
og han oprettede her en stor tømmerhan
del, adressen var Kirkegade nr. 1; men 
samtidig med at han drev denne tømmer
handel, blev han også rådmand i Christi
ansand. I ægteskabet med Helvig var der 
en søn, Christian Rodsted, der senere blev 
byfoged i Christiansand fra 1719-1726.

Ægteskaber
Rodsted giftede sig som nævnt i 1702 i 
Norge, men hans hustru døde. og omkring 
1714 rejste Jens Christensen Rodsted tilba
ge til Thisted, og han giftede sig i Hund
borg kirke den 3/11 1716 med Maren 
Pedersdatter. I dette ægteskab var der 3 
børn:

Marie Jensdatter, født 1718
Jens Svendsen Jensen, født 18/2 17204
Else Jensdatter født 25/6 1724

Jens Christensen Rodsted tog atter borger
skab i Thisted i 1716 og betalte for 1717: 
Kopskat: 4 rdl. og krigsstyr: 3 rdl. For 
1719 udgjorde beløbene: 4.3.7.

Men endnu før sit ægteskab i Norge var 
Rodsted blevet involveret i en »ægteskabs
sag«. Drivkraften i denne sag var sogne
præsten i Snedsted, mag. Holger Sørensen 
Schandorph. Magister Holger var gift med 
Anne Eleonora Leschle, datter af major 
Martin Ernst Leschle, der var blevet myr
det i 16975. Anne Eleonora havde en

søster, Antoinette Sibylle i Mariager, der 
var enke efter en meget velstående mand, 
Nicolaj Lorentz. Da Antoinette åbenbart 
var både ung og velstående, var hun også 
eftertragtet af giftefærdige mænd. Blandt 
disse var også en ung enkemand ved navn 
Christian Daniel v. Stoltzig til Mølgaard i 
Havbro sogn. Han havde derfor anmodet 
om Antoinettes hånd hos moderen, og han 
blev heri kraftig støttet af Antoinettes bro
der løjtnant Ernst Leschle. Derfor blev der 
løst kongebrev for Antoinette og Christian 
Daniel den 15/5 1699, for at de kunne bli
ve viet.

Antoinette har åbenbart ikke været til
trukket af Christian og prøvede derfor at 
unddrage sig ægteskabet. Sandsynligvis 
har hun henvendt sig til søsteren og svoge
ren i Snedsted, som derfor indgav en 
ansøgning til kongen om et nyt kongebrev, 
så Antoinette i stedet for kunne blive viet 
til Rodsted. Dette kongebrev blev udstedt 
den 23/6 1699, hvilket naturligvis blev 
taget meget ilde op af Christian Daniel, 
men også af løjtnant Leschle. Antoinette, 
der stadig boede i Mariager, blev med bro
derens hjælp »ledsaget« ud af byen, og 
resultatet blev, at v. Stoltzig og Antoinette 
ikke blev viet i kirken, men i al stilhed på 
Mølgaard. At ægteskabet ikke har været 
med Antoinettes gode vilje, fremgår af de 
retssager, der fulgte i kølvandet på vielsen, 
hvor hun klager over uhørt mishandling, 
men ægteskabet lod sig ikke omstøde.

Rodsteds affære med Antoinette Lesch
le indtraf samtidig med, at sagen om hans 
uafklarede forhold til amtsforvalteren ver
serede. Der opstod da også stridigheder 
mellem Rodsted og mag. Holger i Sned
sted, idet Rodsted i juli 1699 var på besøg 
i Snedsted præstegård, hvor også Antoinet
te opholdt sig. Uenigheden opstod bl. a. 
som følge af, at Rodsted overfor mag. Hol
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ger skulle have påstået, at han »var god for 
10.000 rdl.«, hvilket mag. Holger mente, 
var en noget hasarderet påstand, sålænge 
Rodsted endnu ikke havde afsluttet sit 
mellemværende med amtsforvalteren. 
Uenigheden udartede sig til veritabel 
slagsmål, hvilket ikke var ualmindeligt i 
sager, hvor mag. Holger var blandt de 
implicerede.

Skiftet
Jens Christensen Rodsted døde som nævnt 
i sommeren 1729, og en måned efter hans 
død fandt skiftet sted mellem enken og

børnene. Umiddelbart ville man tro, at en 
mand i hans position ville have et stort og 
kostbart indbo, men registreringen viser 
noget ganske andet, nemlig et yderst tarve
ligt indbo uden kostbarheder af nogen art. 
1 stuerne 2 fyrretræsborde, 3 stole, en ovn 
samt en seng. Herudover ejede Rodsted 8 
3/4 tdr. bygsæde jord i indmarken til en 
samlet værdi af 116 rdl. og 5 tdr. havresæ
de i udemarksjord til en værdi af 17 rdl. 
Desuden er værdien af det anvendte sæde
korn sat til ialt 18.1.00 rdl. Derudover var 
de 3 børn, inden Rodsted døde, blevet til
skødet hver 2 tdr. bygsæde samme steds, 
som deres halvbroder Jens Rodsted fra 
Norge også har jord.

NOTER:

/. 7 tdr. 3 skwpper 0 fjerdingkar og 2 album.

2. Dukaton: En sølvdukat slået i Nederlandene fra  
1618.

3. Rdl. 1.2.3: I rigsdaler 2 mark og 3 skilling. / rdl = 
6 mark = 96 skilling.

4. Se Historisk Årbog 1976.

5. Se »Jeg arbejder med«, hafte 14. maj 1993. Dansk 
historisk Håndborgsforlag.
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SVEND SØRENSEN

Thyboer på det danske fodboldlandshold

/  fodboldlandskampen mod Sverige d. 21. juni 1953 i Københavns Idrætspark 
havde det danske landshold de to thyboer Kai Nielsen og Poul Andersen på hol
det. Såvidt det er redaktionen bekendt, er det indtil videre de to eneste A-lands- 
holdsspillere, der har haft deres rødder i Thy. Svend Andersen var dog så tæt på, 
som tænkes kan, idet han syv gange sad på reservebænken, når landsholdet spil
lede.

Kai Nielsen blev født i en gammel køb
mandsgård i Klitmøller i 1926. Faderen, 
Andreas Nielsen, byggede imidlertid en ny 
og større butik, da Kai var seks år gammel. 
Efter datidens målestok var der tale om ret 
store forhold. Forældrene passede butik
ken sammen med en ekspeditrice, mens 
der var to piger til at klare den private hus
førelse. Og så var der oven i købet leve
brød til fire købmænd i Klitmøller.

Barndommen var en tid, som Kai Niel
sen husker tilbage på med glæde. Selv om 
han af og til skulle cykle ud med varer, så 
var der tid til at lege og tage med ud at 
fiske hummere. Drengetidens beundring 
for fiskerne har aldrig forladt Kai Nielsen. 
Selv om fiskerne sled fra morgen til aften, 
så var de altid glade. Den samme glæde 
var imidlertid ikke til stede i den stråtækte 
skole, det sørgede spanskrøret for.

Der blev også tid til at spille fodbold, 
ofte var det kun med en tennisbold eller 
en kludebold. Når der blev spillet »rigti
ge« fodboldkampe, havde man dog en 
læderbold, der var snøret med sejlgarn. 
Kampene foregik på det sted, hvor der sta
digvæk spilles fodboldkampe. Men for
holdene var anderledes. Omklædningen 
foregik i kostalden på gården overfor, og 
inden kampen måtte spillerne ud for at

fjerne koklatterne på banen, der var alt 
andet end jævn.

Fra Klitmøller skole kom Kai Nielsen 
på Hvidbjerg Realskole, hvor han tog 
præliminæreksamen. Under krigen kom 
Kai til Thyborøn for at fiske, og derefter 
var han ude at sejle som sømand et par år. 
I 1948 fik han arbejde i en købmandshan
del i Esbjerg, og fra det tidspunkt kom der 
fart på fodboldkarrieren. Kai Nielsen gik 
ned i fodboldklubben for at melde sig ind 
og spurgte ved samme lejlighed, hvornår 
førsteholdet trænede. De gloede noget på 
den håbefulde unge mand. der efterfølgen
de fik besked på at starte på sjetteholdet. 
Men i løbet af et år havde han arbejdet sig 
op på Esbjergs bedste hold, der spillede i 
første division, landets fineste række. Den 
første kamp var mod KB i Københavns 
Idrætspark.

Kai Nielsen nåede at blive topscorer for 
Esbjerg. Han havde trænet sig op til at 
sparke omtrent lige godt med begge ben, 
så det gjorde ikke den store forskel, om 
han var placeret som venstre wing eller 
centerforward. Dengang kunne en førstedi
visionsspiller nøjes med at træne to gange 
om ugen.

Efter at have spillet 2. sæson for 
Esbjerg blev Kai Nielsen arbejdsløs og
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Til venstre ses Kai Nielsens barndomshjem, der blev bygget, da han var dreng.

flyttede i 1951 til Skovshoved en halv snes 
kilometer nord for København. Han blev 
lokket derover af Skovhoveds østrigske 
træner, der tidligere havde trænet Esbjerg. 
Kai Nielsen blev hurtigt accepteret i den 
lille fiskerby, ikke mindst fordi han kunne 
tage en ordentlig snus, som han havde lært 
det i Klitmøller.

Skovshoved lå dengang i toppen af 
første division. Det var usædvanligt for en 
by af denne størrelse at rangere så højt. En 
del af grunden var. at der blev gjort en 
aktiv indsats for at skaffe nye spillere, bl.a. 
ved at sikre dem arbejde i området. I den
ne storhedstid opnåede otte af klubbens 
spillere at komme på landsholdet. Kai 
Nielsen debuterede på landsholdet d. 21. 
september 1952 i en kamp mod Holland i 
Københavns Idrætspark, hvor der næsten 
altid var fyldt op til landskampe. Hollæn
derne førte 2-0 ved pausen, men alligevel 
lykkedes det Danmark at vinde kampen 
med 3-2. Allerede et par uger senere 
optrådte Kai Nielsen i den danske lands

holdstrøje i Helsingfors, hvor danskerne 
tabte 2-1.

Da Kai Nielsen for tredje og sidste gang 
stillede op som venstre wing for det dan
ske fodboldlandshold, foregik kampen 
igen i Københavns Idrætspark, og atter var 
kong Frederik på grønsværen for at hilse 
på spillerne. Denne kamp i juni 1953 var 
en fantastisk oplevelse, som købmandens 
Kai fra Klitmøller aldrig glemmer, selv om 
svenskerne vandt kampen 2-1.

Hjemme i Klitmøller fulgte faderen 
med i radiotransmissionen, når Kai optråd
te i landsholdstrøjen. Hvis der kom nogen 
sådan en søndag eftermiddag for at få ben
zin på bilen, så måtte vedkommende køre 
videre med uforrettet sag, fordi købman
den skulle følge med i landskampen.

Kai Nielsens tre landskampe er langt fra 
hans eneste optræden på udvalgt hold. 
Som én af de få har han spillet både på 
JBU's og KBU's udvalgte hold. Desuden 
spillede han for Alliancen og senere Stæv
net, der var en sammenslutning af køben
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havnske klubber. Her spillede han mod 
både engelske og sovjetiske hold. Det var 
en stor oplevelse at spille for hundrede 
tusinde tilskuere i Moskva, Kiev og 
Leningrad. I 1956 sluttede Kai Nielsen sin 
aktive tid som fodboldspiller; den sidste 
kamp var mod Vejle, der trods favorit vær
digheden blev slået med 4-1.

Da Kai Nielsen debuterede for lands
holdet, fik han udleveret en landskampnål, 
som gav gratis adgang til landskampe 
resten af livet. Sådan hed det sig i hvert 
fald, men til Kai Nielsens fortrydelse er 
ordningen imidlertid nu blevet afskaffet. 
Landskampdebuten gav dog et mere varigt 
udbytte end landskampnålen. Efter den 
obligatoriske middag var spillerne »i 
byen«, og her traf Kai sin kommende 
kone, Tove. De blev gift i 1955 og har fået

to sønner i ægteskabet. Efter først at have 
været i en købmandsforretning arbejdede 
Kai Nielsen i 27 år i et engrosfirma med 
kolonialvarer. De sidste ti år på arbejds
markedet var han ansat i et firma, der solg
te ædle metaller til bl.a. tandlæger og 
guldsmede.

Fodboldspillet bragte Kai Nielsen til 
hovedstadsområdet, hvor han er groet fast 
i Charlottenlund, men han har bevaret kon
takten til Klitmøller, som han vender tilba
ge til hver sommer.

Poul Andersen
I 1928 kom Poul Andersen til verden i 
Koldby, hvor hans far var dyrlæge 1918- 
33. 1 de følgende år (1933-46) var faderen

Kai Nielsen på én a f sine numge dribleture fo r Skovshoveds 1. divisionshold. her i en kamp mod B 95.
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dyrlæge i Bedsted, så Pouls barndoms
erindringer knytter sig især hertil. Allerede 
i 6-7 års alderen blev han grebet af fod
boldfeberen i Bedsted, der på den tid var 
en rigtig fodboldby med 8-900 indbyggere. 
Skomager Nielsen (Peter Nielsen) var den
gang træner for drengene. Han blev senere 
formand for Bedsted Idrætsforening, og 
Poul Andersen husker ham som en glim
rende leder. Dengang blev der spillet på 
banerne ved møllen. Poul startede som 
venstre wing på 2. drengehold i 1936, men 
allerede to år senere spillede han på 1. 
drengehold, først som wing og fra 1940 
som centerhalf.

1 årene 1935-39 gik Poul i Bedsted sko
le (nu plejehjem), og august 1939 startede 
han i første mellem på Hurup Realskole,

hvor han fem år senere tog realeksamen. I 
de sidste tre år i Hurup var han udtaget til 
skoleholdet, der hvert år spillede mod Thi
sted Realskole på kongens fødselsdag den 
26. september. Poul og hans holdkamme
rater blev besejret de to første gange, ikke 
mindst fordi Thisted havde Helge Hjort- 
dahl som innerwing. Han var en målfarlig 
herre, der i de to kampe scorede næsten 
alle otte mål for Thisted. I sin tredje kamp 
i 1943 var Poul som anfører med til at hen
te en 5-1 sejr hjem til Hurup.

Som 16-årig rykkede Poul Andersen i 
foråret 1944 op som seniorspiller og fik 
straks pladsen som venstre innerwing på 
Bedsteds førstehold, der spillede i A-ræk- 
ken. Allerede i sin første sæson kom han 
på et udvalgt Thy-hold, der måtte se sig

Landsholdet mod Sverige i Københavns Idrætspark i juni 1953. Stående fra venstre: Erik Hansen, KB, Poul 
Pedersen, AI A (debutant), Poul Erik Petersen, Køge, Holger Seebach, AB, Knud Ove Sørensen, Skovshoved 
(debutant) og Kai Nielsen, Skovshoved. Knælende fra venstre: Jørgen Johansen. KB. Poul Andersen, B 93 
(anfører), Erik Køppen, KB (far til Lone Køppen, én a f de største stjerner i dansk badminton), Christen 
Brøgger, AB og Erik Terkelsen, Esbjerg. Sverige vandt kampen med 3-1, og det danske mål blev scoret a f Hol
ger Seebach. Poul Andersen oplyser, at kampen foregik i 31 graders varme, og at han havde et svedtab på 3 kg.
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slået af Mors med 2-1. På de udvalgte hold 
optrådte der ikke spillere fra Thisteds og 
Nykøbings bedste hold.

Efter realeksamen begyndte Poul 
Andersen i 1944 på Vestjysk Gymnasium i 
Tarm. I sæsonerne 1945 og 46 spillede han 
på Tarms førstehold, der rykkede op fra A- 
rækken til mellemrækken i den dejlige 
befrielsestid i maj 45. På skoleholdet var 
han to gange med til at vinde turneringen 
mod gymasierne i Struer, Herning og Sil
keborg.

Forældrene afhændede i 1946 villa og 
dyrlægepraksis i Bedsted og flyttede til 
Fredensborg i Nordsjælland. Poul Ander
sen stoppede derfor på gymnasiet i Tarm 
og startede forfra på et toårigt studenter
kursus i København. 1 starten boede han 
hos forældrene og kom til at spille på Fre
densborgs A-rækkehold, hvor han som 
venstre innerwing scorede et hav af mål -  
heraf hovedparten med sit favoritvåben: 
venstrebenet.

I slutningen af 1946 flyttede Poul 
Andersen til Østerbro i København og 
kom til at bo i nærheden af sin »drømme
klub« B 93, hvor han startede med at spille 
i januar 1947. Efter et par kampe på 2.- og 
3.-holdet debuterede han i maj måned på 
førstedivisionsholdet i en privatkamp mod 
Drammens hold fra den norske 1. division. 
Herefter blev han aldrig sat af førsteholdet 
i de år, han spillede for klubben. Det er 
vist nok uofficiel klubrekord i B 93. Selv 
store navne som Kaj Uldaler og Kaj Han
sen har prøvet at være sat af holdet.

Allerede i 1948 kom diverse udtagelser 
til udvalgte hold. Der var tale om KBU's 
og Stævnets hold samt en reserveplads på 
A-Iandsholdet mod England. Desuden 
spillede Poul Andersen på ungdomslands
holdet mod Sverige i Københavns Idræt
spark. Han spillede centerhalf, stopper, en

Kai Nielsen p i» Kurt Nielsen, tie ta debutanter fra  
Skavshaved i landskampen mad Halland i 1952. Kurt 
Nielsen blev senere ( 1976-79) chefirænerfor det dan
ske landshold. Det var ham, der fandt på kælenavnet 
»Klit-Per« til Kai Nielsen. Efter at have været med 
Kai hjemme i Klitmøller var det far ham nærliggende 
al drage sammenligningen med drengehelten i A. Chr. 
Westergaards populære drengebøger.

plads han med enkelte undtagelser altid 
senere har spillet. De olympiske Lege i 
London i 1948 gik imidlertid hans næse 
forbi. Han blev udtaget til en bruttotrup på 
25 spillere, men kom derefter blandt de 
tre, der måtte blive hjemme og »holde sig 
klar«. I stedet for at rejse til London tog 
Poul Andersen til Bedsted, hvor 950 til
skuere så ham være med til at tabe til et 
velspillende mesterrækkehold fra Thisted.

I perioden 1947-54 spillede Poul 
Andersen for B 93. Ud over de nævnte 
udtagelser blev det til kampe for B-lands- 
holdet. militærlandsholdet og pressens
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Poul Andersen som stor dreng på hovedtrappen til 
Bedsted dyrlægebolig. der blev opfort i 1934. Efter 
sin fodboldtid tog Poul Andersen sin mors s l tugt snavn 
Kappel som mellemnavnet, så han i dag underskriver 
sig Poul K. Andersen. Dyrlæge Aksel Kappel i Nors 
var hans morbror, og lærer Ingeborg Kappel i Thisted 
var hans moster.

hold. Debuten på A-landsholdet fandt sted 
i 1952 under De olympiske Lege i Finland. 
Den første kamp blev spillet den 15. juli i 
Tammerfors mod Grækenland, som blev 
slået 2-1. Danmark vandt den næste kamp 
2-0 over Polen, men tabte derefter 5-3 til 
Jugoslavien i Helsingfors.

Da Poul Andersen i 1954 havde afslut
tet sin uddannelse som civiløkonom ved 
Handelshøjskolen i København, forlod han 
B 93 et par år. I sæsonerne 1954/55 og 
1955/56 spillede han for den schweiziske 
klub Grenchen eller Granges i nationalliga 
A. Han havde fået tilbudt en særdeles vel
lønnet stilling i et urfirma, hvor han som 
eksportchef skulle have Skandinavien som

arbejdsområde. På den måde kunne han 
bevare sin amatørstatus og komme til at 
spille for B 93 igen. Poul Andersen rejste 
som nygift til Schweiz, og det første af 
ægteparrets to børn blev født i bjerglandet.

Hjemme i Danmark var B 93 rykket ned 
i 2. division, da Poul Andersen vendte til
bage til klubben, men holdet vandt turne
ringen i 1958 og rykkede igen op i den 
bedste række. Efter hjemkomsten stod 
landsholdspladsen og ventede på ham, og 
det blev til fem landskampe i 1957, der 
blev den sidste landskampsæson. I alt blev 
det til 16 A-landskampe, heraf de 9 som 
anfører. 7 kampe gav sejr, 6 nederlag, og 3 
endte uafgjort. Målscoren var 34-24 i 
dansk favør. Desuden spille Poul Andersen 
3 kampe for B-landsholdet samt den 
omtalte kamp for ungdomslandsholdet.

Poul Andersen sluttede med første
holdsfodbold med udgangen af 1959. og 
da var han nået op på 202 kampe for B 93. 
Kampene var spillet med fuld tid -  
moderne foreteelser som indskiftninger var 
ukendt dengang. Efter at være stoppet i 
B 93 var Poul Andersen et par år spillende 
træner for Fredensborg og derefter træner 
for divisionsholdet i Helsingør.

I 1963 begyndte en herlig fodboldtid for 
Poul Andersen, idet han begyndte at spille 
for bronzeholdet, der var med ved OL i 
1948. Indtil 1974 spillede han 135 
showkampe for holdet i både ind- og 
udland. Mange små klubber tjente en gan
ske god skilling på disse kampe. Deltager
ne var spillere som Eigil Nielsen, Bastrup 
Birch, Piilmark, Karl Aage Hansen, Præst, 
John Hansen og Lundberg.

Stjerneholdet, der består af tidligere 
landsholdsspillere, har også nydt godt af 
Poul Andersens fodboldkunnen. Omkring 
35 kampe er det blevet til, og så sent som i 
1995 spillede han for holdet i Klitmøller.
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Poul Andersen løber ind til landskampen mod Sverige i 1953. Bagved ses Erik Hansen fra KB. der mente, det 
bragte held at løbe på banen lige efter Poul Andersen. Erik Hansen nåede 7 landskampe og var i øvrigt Thi
steds træner i sæsonen 1980. Allerede som feriedreng løb Erik Hansen rundt med en fodbold i Klitmøller sam
men med bl.a. Kai Nielsen, og nu tilbringer han en stor del a f sommertiden i sit sommerhus samme sted. Det er 
lige før. man kan sige. at Klitmøller har haft to landsholdsspillere.

Erik Hansen, født 1922. begyndte som angriber, men nåede sit højdepunkt som ha Iß Jack på landsholdet. En 
knæskade satte i 1954 en stopper fo r  fodboldkarrieren. Var derefter med i DBU's udtagelseskomité 1958-69, 
deraf fire år som UK-chef. I årene 1967-68 havde landsholdet kun en fysisk træner til opvarmning a f spillerne, 
så det var Erik Hansen, der i en ny funktion som manager var ansvarlig fo r  landsholdets udtagelse samt det tak
tiske oplæg til landskampene.
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Turneringsfodbolden blev lagt på hylden i 
1987, men da havde Poul Andersen også 
nået at spille over 200 kampe for AB, for
trinsvis i old boys-rækkerne. Poul Ander
sen har således været aktiv fodboldspiller i 
et halvt århundrede, en præstation kun få 
gør ham efter.

Poul Andersen og hans kone Birthe 
startede i 1968 en ejendomsmæglervirk
somhed i Fredensborg, hvor de slog sig 
ned efter »eventyret« i Schweiz. 1 1973 tog 
han eksamen som ejendomsmægler, og 
»Asminderød Ejendomskontor« udviklede 
sig til en driftig virksomheden med for-

Alf* prellede af 
paa Poul Andersen

Det blev en bleg omgang fodbold, 
i B 93 og KFUM  leverede hinanden i 
! Vanldse Idræ tspark. B 93 er et a f 

DM -fodboldens mest uensartede hold, 
og i gaar traadte det særlig tyd e lig t 
frem. at nogle enkelte gode e ller me
get enerfgiske spillere bærer holdet, m e
dens der er forb loffende mange >pas-
sagerer^f i baade forskar og angreb.

! Poul Andersen er B 93’s a ltdom ine
rende sp ille r og var i gaar saa suve
ræn, at det nærmest saa ud. som om 
K F U M ’erne flygtede fra ham. Hvad de

I saadan set ogsaa gjorde Ingen af dem 
turde gaa i næ rkamp mod den store

! centrehalf, der legende le t brød alle 
! K F U M ’s angreb.

Avisudklip fra april 1957. At Paul Andersen kunne 
»skræmme« en modstander, husker han selv el eksem
pel på fra 1953, da B 93 markedere sit 60 års jubi
læum med en kamp mad de italienske mestre fra  
Juventus. Paul Andersen skulle spille aver far den 
forgudede centerforward Boniperti, der i øvrigt sene
re blev præsident fa r Juventus. En enkelt hård 
tackling fra den danske centerhalf var imidlertid nak 
til at sende Boniperti ned på midtbanen i resten a f 
kampen. Med danskerne Jahn Hansen, Carl Aage 
Præst ag Karl Aage Hansen på holdet vandt Juventus 
alligevel kampen 2-1.

kærlighed for salg af landbrugsejendom
me. Poul Andersen havde i 1995 den sorg 
at miste sin kone, men han driver fortsat 
forretningen videre.

Svend Andersen

Få minutter før slutsignalet i 4-4 kampen 
mod Sverige den 26. oktober 1958 stod 
Svend Andersen og trippede ved sidelinjen 
på Råsunda stadion i Stockholm. Han var 
klar til at rykke ind på banen, fordi en 
dansk spiller var blevet skadet. Dengang 
var der ikke noget der hed udskiftning i 
moderne forstand; kun i tilfælde af en 
alvorlig skade måtte der sættes en enkelt 
reservespiller ind. Svend Andersen nåede 
imidlertid ikke på banen, før kampen blev 
fløjtet af. Det var det tætteste, han kom på 
en landsholdsdebut, men ikke mindre end 
syv gange sad han på reservebænken sam
men med tre andre markspillere og en mål
mand. Derimod blev det til fem kampe på 
det danske B-landshold.

Svend Grønkjær Andersen blev født i 
Thisted i 1928 som søn af murermester N. 
P. Andersen. Efter at have taget realeksa
men blev han i 1945 elev på amtsstuen i 
Thisted. Han var en flittig sportsudøver og 
opnåede bl.a. at blive klubmester i herre
double i badminton. Svend var også en 
dygtig gymnast, men det var på fodboldba
nen, han kom til at fejre de store triumfer. 
Første skridt på vejen var Thisteds første
hold, hvor han spillede mange kampe sam
men med sine brødre Helmer og Leo.

I 1950 var Svend Andersen færdig med 
sin uddannelse, og tre år senere giftede han 
sig med Inga, der var datter af murer Carlo 
Jensen i Thisted. Som assistent på amtsstu
en kunne han se frem til, at der kunne ske 
forflyttelse. Det blev aktuelt i 1955, da han
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Svend Andersen til venstre sammen med Tommy Tro
elsen. Uddrag fra holdbillede a f Vejles /. divisions
hold.

blev overflyttet til amtsstuen i Vejle. Alle
rede i august måned debuterede han på 
Vejles førstehold, der dengang spillede i 2. 
division. Allerede i sin første sæson var 
han med til at spille holdet op i den fineste

række, hvor Vejle var med fra sommeren 
1956. Herefter fulgte en overgangsturne
ring på tre halvsæsoner, så Danmarkstur
neringen fra 1958 kunne følge kalender
året.

Sammenlagt blev det til fem gyldne år 
på Vejles hold. Som højre wing spille
de Svend Andersen i angrebet sammen 
med koryfæer som Tommy Troelsen, Poul 
Meyer og Henning Enoksen. I forsvaret 
var det navne som Knud Herbert Sørensen, 
Poul Jensen og Kaj Johansen (senere hold
leder for landsholdet). I 1958 vandt de 
både danmarksmesterskabet og landspo
kalturneringen, hvor KB blev besejret 3-2 i 
finalen.

Vejle vandt landspokalen igen i 1959. 
Den første finalekamp mod AGF endte 1- 
1, og der måtte en ny kamp til, før Vejle 
kunne hente en 1-0 sejr hjem. I den første 
kamp var Svend Andersen uofficielt udpe-

Svend Andersen scorer til 2-1 mod KB den 10. oktober 1960.
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get som finalens pokalfighter; men da der 
skulle spilles en ny kamp, blev pokalen 
først uddelt efter den sidste kamp, og den 
gik til Vejles målmand Erling Sørensen.

De flotte resultater medførte for Svend 
Andersens vedkommende flere udtagelser 
til udvalgte hold. Som nævnt blev det til 
fem B-landskampe, og der var udtagelser 
til provinsens hold og pressens hold. I 
1958 blev Svend udtaget til A-landshol- 
dets bruttotrup, der skulle have fælles
træning som forberedelse til De olympiske 
Lege i Rom 1960. Fællestræningen foregik 
i Århus og Odense, og da der også skulle 
trænes i Vejle, valgte han at sige fra til 
landsholdet. Familien kom i første række, 
og han sluttede sin fodboldkarriere, da

sæsonen var færdig i 1960. Det blev til 31 
mål og 128 kampe for Vejles divisions
hold. De mange mål placerer ham fortsat 
på top-tyvelisten over Vejles mest målfar
lige spillere. Efter den aktive karriere blev 
det til næsten ti år i Vejles spillerudvalg.

I Vejle blev familien Andersen forøget 
med sønnerne Per og Finn. I forbindelse 
med amtsstuens omstrukturering ved kom
munalreformen i 1970 fandt Svend Ander
sen tiden moden til at søge nye græsgange. 
Han fik en stilling som halinspektør ved 
Vendia Hallen i Hjørring og blev senere 
ansat som direktør for Hjørring Fritidscen
ter, hvor han virkede indtil 1991. Efter 
hans død i 1994 er Inga Andersen igen 
vendt tilbage til Thisted.
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VERNER POULSEN

Slaget på Sjørring Sø

Om den legendariske kaptajn C. Jagd, der udtørrede Sjørring Sø, verserer der 
mange morsomme og fantastiske historier. Nogle er veldokumenterede, andre er 
overleverede historier, som der stadig holdes liv i, men fælles for dem er, at de 
sagtens kan være rigtige. Slaget på Sjørring Sø hører til de mere underbyggede 
historier.

Jagd var et enestående, velbegavet menne
ske, som havde evner i mange retninger. 
Han var resolut og hurtig i såvel ord som 
handling. Hvad han satte sig for, det udfør
te han, uanset hvad omkostningerne var. 
Han betegnes endvidere som hidsig, lune
fuld og excentrisk. At han var hidsig, er 
»Slaget på Sjørring Sø« et godt eksempel 
På-

Det skal lige kort indskydes, hvad der 
gik forud for »slaget«. Da Jagd havde 
udtørret søen og bygget gårdene Egebak
sande, Schæfergården og begyndelsen til 
Rosvang m.m., kom han i pengenød, og 
han blev tvunget til at afstå det meste af 
søen til sine kreditorer. Selv fik han kun 
lov at beholde Egebaksande med 140 ha i 
den vestlige ende af søen.

Som et led i denne aftale med kredito
rerne havde Jagd tilbudt dem at gøre det 
sidste stykke udtørringsarbejde færdigt for 
en pris af 2.000 rdl. Men dette blev afslået 
og i stedet lagt i hænderne på den nye 
inspektør Buus på Rosvang. Kreditorerne 
ville sikkert én gang for alle være færdige 
med Jagd, som derved var reduceret til en 
biperson i hele det store projekt, som han 
ellers havde været hovedperson i -  han 
blev ikke engang spurgt til råds. Det med
førte, at Jagd derefter var fjendtligt stemt 
over for alt, hvad der havde med

udtørringsarbejdet og kreditorerne at gøre, 
og derfor kunne »slaget« udvikle sig til et 
kæmpe slagsmål.

»Søslaget«
58 år efter slagsmålet fortæller et øjenvid
ne, den gamle smed Anton Larsen, følgen
de:

»Da jeg ca. 20 år gammel i maj og juni 
1868 havde taget arbejde ved oprensning 
og uddybning a f kanalen fra Sjørring Sø, 
som går gennem landsbyen Snejstrup, hvor 
kanalen er meget dyb, og hvor den store 
sluse eller stemmeværk findes, indtraf der 
en begivenhed, som jeg efter hukommelsen 
vil forsøge at gengive, så godt jeg kan.

Kanalen skulle uddybes og udvides 
betydeligt, da Rosvangs ejendom ikke var 
tilstrækkelig tørlagt. De begyndte at uddy
be kanalen fra Snejstrup og gennem den 
dybe kanal, men nærmere ind mod Ege
baksandes jord. I Snejstrup by var der 
lavet et lille midlertidigt stemmeværk, som 
blev åbnet om aftenen og undertiden også 
om middagen. Det var jo  en stor ulempe. 
Men de måtte jo  ikke stemme vandet højere 
i kanalen end flodemålet, ellers fik de med 
kaptajnen at bestille, som boede på Ege
baksande dengang, og Buus var inspektør
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for aktieselskabet Rosvang, hvis hovedak
tionær vist hed Rasmussen og boede på 
Fyn.

Da de nu var færdige med oprensningen 
gennem Snejstrup, skulle de jo gennem 
kaptajn Jagds ejendom, ellers havde de jo  
kun renset op for Egebaksande og slet 
ingen nytte haft for Rosvang. Men så var 
spillet gående. Kaptajn Jagd vidste jo, at 
de både ville og skulle igennem hans ejen
dom, så der er formodentlig nok mellem 
dem foregået resultatløse forhandlinger, 
som andre ikke kender.

Langs med kanalen i Jagds ejendom var 
der sået hvede, vinterbyg og rug, og det 
stod meget frodigt. Det var i juni måned. 
Da jorden dér var dyndjord, skulle 
skråningerne i kanalen være meget flade, 
d.v.s. der borttages mange alen på hver 
side a f kanalen, så det var jo rimeligt, at 
Jagd ville have erstatning for ulemperne.

Da Butts' folk begyndte at lægge plan
ker til at trille på ind på Egebaksandes 
jord, var der straks én a f kaptajnens folk, 
en stor kraftig mand som hed Poul Henrik
sen, til stede, og så snart en planke var 
lagt, smed Poul den i kanalen, hvor den 
flød videre. Men det fik de andre snart for
hindret, for når to mand herefter kom med 
en planke, blev de ved planken, og så kun
ne han jo ikke tage den. (Poul Henriksen 
var ansat som forvalter og var én af Jagds 
tidligere befalingsmænd fra krigens tid).

Da Buus hen på formiddagen var kom
met derud, mødte kaptajnen med ca. en 
snes mand, hver med en forsvarlig prygl i 
hånden, og så begyndte bataljen. Buus 
havde ca. 100 mand i kanalen.

Kaptajnen indledte med at sige til Poul 
Henriksen, idet han pegede på Buus: 
»Smid den mand ud a f min ejendom«, og 
Poul greb straks fat, men Buus var jo  også 
en voksen, kraftig mand, så det gik ikke så

C. Jagd malet /866 a f morbroderen Wenzel Tornøe.

rask. Der kom jo også undsætning til, og 
kaptajnen tog også fat. Men så sprang for
valter Frederiksen fra Rosvang op på tyg
gen a f kaptajnen, men fik så én over ryg
stykkerne a f en anden, så han snart kom 
ned igen. Men en høj, pæn karl, Lars 
Chresten fra Ørum by, greb kaptajn i skul
deren med den ene hånd og et ben bagved 
og skubbede ham omkuld, men i faldet 
strakte kaptajnen ham to gange med sin 
stok. Så kom en mand, Niels Højris, og 
stillede sig op mod kaptajnen med en stor 
greb, som han fældede som et bajonetge
vær. »Hvad vil du?« spurgte kaptajnen. »A 
veil arbejd«, svarede manden.

Poul Henriksen var lovlig forhindret i 
at hjælpe kaptajnen dengang, for straks 
det begyndte, tog Bertel og Ole Stojholm 
sig a f ham. De havde en langskaftet dynd
skovl, og de fik ham efter nogle drøje 
knubs raget ned i en dyndgrøft, og der sad 
han godt i mudderet til midt på livet.

Jeg så én a f Buus' folk, som de kaldte
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»æ nies«, løbe bagefter én a f kaptajnens 
folk med en hævet skovl, som han gav ham 
i ryggen med det resultat, at skovlen knæk
kede. Stort mere kan jeg ikke fortælle der
om; man kunne jo  ikke overse alting. Så 
snart bataljen var endt, vistnok samme 
dag, rejste Buus til Fyn til aktionærerne, 
og fra den dag blev der arbejdet i kanalen 
dag og nat igennem Egebaksandes ejen
dom. En patrulje på ca. ti mand arbejdede 
hele natten. Det var jo  i de lyse nætter. 
Formodentlig arbejdede de efter deres 
sagførers råd.

Nogle dage senere, da jeg arbejdede 
ved en civilingeniør Hanneman, så vi en 
30-40 a f Buus ’ folk komme bærende med 
et lille stemmeværk, der havde været brugt 
i den lave kanal. De sang, og oven på 
stemmeværket stod en mand, en sadelma
ger fra Nørhaa, han havde et stort, rødt 
tørklæde bundet på et skovlskaft. »Hvad 
mon det kan være?« spurgte Hanneman. 
Senere fik vi den forklaring, at øvrigheden 
var mødt og givet ordre til, at hver en 
planke og hver en pind skulle fjernes fra 
Jagds ejendom. Der fortaltes senere, at 
Rosvang-selskabet måtte betale kaptajnen 
en erstatning på 2500 rd.«

Såvidt taled den gamle »skjald«. Histo
rien skal nok være rigtig. Den findes for 
øvrigt fortalt i flere versioner, endog i en 
noget skrappere udgave, hvor en mand får 
panden kløvet. Denne beretning er imidler
tid den eneste fra et øjenvidne, givet i et 
interview til Thisted Museum i 1926, da 
fortælleren Anton Larsen var 78 år.

I retsprotokollen refereres fra samme år, 
at Jagd bliver tilkendt en erstatning på 
2500 rd. -  så det passer jo meget godt 
med den gamle smeds fortælling. Jagd 
nævner ikke selv noget om »slaget« i sine 
efterladte papirer. Det skyldes sikkert, at 
han tabte, for sædvanligvis glemte han

ikke at hovere lidt, hvis det var ham, der 
fik overtaget, og det fik han ofte.

Kommissionsmødet
Som et led i jordfordelingen i forbindelse 
med gravning af den nye afvandingskanal 
havde Jagd købt den gamle vandmølle i 
Faddersbøl, som han indrettede til bolig og 
kontor, mens udtørringen stod på. Hertil 
blev der også indkaldt til forskellige møder 
vedrørende udtørringen. Blandt andet blev 
der indkaldt adskillige landvæsenskom
missioner, der skulle afgøre stridigheder 
parterne imellem. Formand for disse kom
missioner var amtmand Rosenkrantz på 
Færgegård. Han og Jagd var ikke just per
levenner, og den ene ville ikke lade sig 
dirigere af den anden. Et par stejle herrer 
begge to.

Den tidligere møller i Faddersbøl Mølle 
havde for de penge, han fik af Jagd for den 
gamle vandmølle, bygget sig en ny vind
mølle med tilhørende bolig ovre på den 
anden side af åen. Da nu et nyt kommis
sionsmøde skulle afholdes, indkaldte for
mand Rosenkrantz til møde i Faddersbøl 
Mølle, som han plejede, men han havde nu 
den ændrede holdning, at Faddersbøl Møl
le var hos møller Holst i den nye mølle. 
Her sad han så med sin flok, mens Jagd 
sad med sine folk i den gamle vandmølle. 
Trods det, at der kun var 100 m imellem 
dem, var der ingen af dem, der ville give 
efter for den anden. Parterne mødtes ikke 
den dag. Skriveren løb mellem de to huse 
med besked fra den ene og fik svar med 
tilbage.

Det førte efterfølgende til en del avis
skriveri, som kulminerede i en sidelang 
artikel, hvor redaktøren for Thisted Amtsa
vis gjorde det helt klart for amtmanden, at
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Jagd havde fuldstændig ret. Navnet Fad
dersbøl Mølle havde altid været -  og var 
fortsat navnet på den gamle vandmølle, og 
det skulle amtmanden ikke sådan lige lave 
om på.

Da mølleren fik  vand
Med sit sluseanlæg i Snejstrup kunne Jagd 
regulere vandets afstrømning fra søen. Han

skulle dog overholde det fastsatte flodemål 
i kanalen, ellers kunne det give problemer 
for lodsejerne ned ad vandløbet. Jagd ville 
gerne have vandet hurtigt ud af søen, men 
så blev vandstanden i kanalen for høj. Til 
andre tider havde han brug for helt at luk
ke for afstrømningen, når der skulle arbej
des i kanalen, og så kom der slet intet 
vand.

Ejeren af Årup vandmølle, Jacob Lar
sen Kudsk, var meget generet af denne

Slusebmen ved Egebiiksande.
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åben og lukken for vandet. Når Jagd luk
kede for vandet, gik møllerens forretning 
helt i stå. Engang Jagd havde lukket for 
vandet i længere tid, klagede mølleren her
over til Jagd, men det hjalp ikke meget. 
Mølleren fandt beredvillig hjælp hos den 
daværende ejer af hovedgården Ulstrup, 
Poul Knudsen, som var én af Jagds skrap
peste modstandere både personligt og især 
politisk. Han opildnede nu mølleren til at 
tage kongens foged med ud til Jagd, »så 
skulle han nok lære kaptajnen at danse ret 
om«.

Jacob Kudsk mødte derfor op ved slusen 
med fogeden, og her traf de én af Jagds 
forvaltere, der påstod, at han ikke havde 
det mindste forstand på at betjene slusen. 
Så blev der sendt bud til Egebaksande, at 
Jagd skulle indfinde sig omgående, men 
han foregav at være syg og sengeliggende.

Fogeden og mølleren gav sig nu selv i 
kast med at få slusen åbnet med det resul
tat. at de fik stemmet trukket helt op, så 
vandet væltede ind i kanalen, og nu kunne 
de ikke få stemmet ned igen. De baksede 
panisk i lang tid med denne fremmede tek
nik, indtil mølleren pludselig kom i tanker 
om, at alt dette vand var på hastig vej til 
Arup. Han sprang op på sin hest og galop
perede til Arup, hvor han lige nåede at se 
sit møllehjul blive revet med af den vold
somme strøm.

Efterfølgende anmodede amtet nu Jagd 
om at få slusen lukket, men Jagd svarede, 
at når fogeden på denne måde havde til
tvunget sig ret over hans sluse, måtte han 
gå ud fra, at slusen stadig stod under foge
dens kommando. Han kunne derfor intet 
gøre, med mindre fogeden bad ham om 
det.

Der var nu ikke andet for fogeden at 
gøre end at tage den tunge vej ud til Jagd 
og så mindelig bede ham om at få lukket

for vandet. Jagd havde dermed belært 
omverdenen og især møller Kudsk, Poul 
Knudsen og fogeden om, at ingen ustraffet 
skulle begynde at blande sig i hans foreta
gender.

Mindesten
Kaptajn C. Jagd -  hans fulde navn var 
Jens Christian Henrich Claudius Jagd -  var 
født i 1821 i Fredericia som søn af over
lærer Niels Jagd. I familien var hans kalde
navn Christian Jagd, og han underskrev sig 
altid som C. Jagd.

Ligesom faderen fik Jagd en uddannelse 
som lærer. Han fik en stilling som leder af 
den private realskole i Svendborg, men 
allerede som 23-årig fik han den engang så 
frygtede og uhelbredelige sygdom tuber
kulose og måtte derfor stoppe med skole
arbejdet. Han uddannede sig derefter som 
ingeniør og blev ansat i telegrafvæsenet, 
og det var i den anledning, han kom til 
Thy. Allerede i 1859 blev han valgt til fol
ketinget i Thisted-kredsen.

Jagd fik senere en stilling som amtsfor
valter i Thisted, og han sluttede sit fanta
stiske liv som amtsforvalter i København, 
hvor han døde 27. juli 1895. Han ligger 
begravet på Københavns Vestre Kirkegård, 
hvor hans venner rejste et minde for ham.

Jagd har mange efterkommere. En søn
nesøn, Svend Jagd, der er pensioneret 
skibsinspektør ved ØK, kommer af og til 
her til egnen. For to år siden, den 14. 
august, afslørede han en mindesten for sin 
farfar ved Faddersbøl Bro, rejst af borgere 
med interesse for Sjørring Sø. Anlednin
gen var, at det var 100-året for Jagds død, 
og datoen var netop den dag, hvor Jagd i 
1860 åbnede for vandets afstrømning fra 
søen for første gang.

127



128



KAREN MARGRETHE HORNSTRUP

Ældre bronzealder i Thy 
Et samfund i forandring

For godt 3000 år siden blev mange a f de thylandske gravhøje bygget, nemlig i 
bronzealderen. Mange a f disse er siden blevet udgravet, dels a f gravrøvere, dels 
a f arkæologer, og mange flotte fund har set dagens lys. Forfatteren har gennem 
nogle år arbejdet med netop disse gravfund, for om muligt derigennem at kunne 
udsige noget om samfundsstrukturen. Resultaterne a f hendes undersøgelser frem
lægges her i artiklen, dog i sammenskrevet form.

Alle, der bor i Thy eller har besøgt denne 
egn, kender de mange iøjnefaldende grav
høje, der på smukkeste vis præger landska
bet. Langt størstedelen af gravhøjene i Thy 
er opført i ældre bronzealder, navnlig i 
tidsrummet ca. 1400 til 1000 f. Kr. Højene 
rummer normalt flere grave fra ældre 
bronzealder foruden et større eller mindre 
antal urnegrave fra den yngre bronzealder, 
og i enkelte tilfælde også jernaldergrave.

Bronzealderen udgør et af de mest begi
venhedsrige kapitler af vor forhistorie. 
Metallerne bronze og guld vinder indpas 
og fortrænger efterhånden flinten, der ind
til da har domineret oldsagsmaterialet. 
Men også på andre områder sker der for
andringer. I århundrederne omkring år 
1000 foregår der så store samfundsmæssi-

Fig. /. Bronzeøkseti fra Bedsted sogn.

ge og religiøse forandringer, at det i 
omfang næsten svarer til overgangen fra 
hedenskab til kristendom.

1 denne sammenhæng berøres dele af 
samfundsudviklingen i ældre bronzealder i 
Thy, og fremstillingen er baseret på grav
fundene1. Fra Thy har vi én af landets 
bedst bevarede og mest righoldige samlin
ger af gravfund fra bronzealderen.

Bronzens indtrængen
De første bronzegenstande optræder allere
de omkring 2300 f.kr., dvs. den sidste del 
af stenalderen. Det drejer sig overvejende 
om randlisteøkser, og disse tidlige økser er 
alle importeret fra enten Centraleuropa 
eller Irland (fig. 1). Bronzen er på det tids
punkt et eksklusivt materiale, og da økser
ne alene findes i offerfund, ville det være 
nærliggende at antage, at økserne kun blev 
anvendt i forbindelse med ceremonier og 
lignende. Det har imidlertid vist sig, at en 
stor del af økserne er så opskærpede og 
beskadigede, at de må have været brugt til 
praktiske formål som træfældning.

Fra begyndelsen af bronzealderen, ca.
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1700 f.kr., findes udover økserne også 
importerede sværd og dolke, dog især i 
den sydlige del af Danmark. Først fra ca. 
1400 f.kr., dvs. periode II, slår bronzen for 
alvor igennem, og der udvikles i løbet af 
kort tid en omfattende hjemlig produktion 
af bronzegenstande. Redskabsøkser i vari
erende udformninger forekommer stadig, 
men den altovervejende del af de store 
bronzemængder, der nu findes, anvendes 
til mere luksusprægede ting som våben og 
smykker samt dragtudstyr. Offerfundene 
træder i baggrunden, og i stedet finder vi 
bronzerne i gravfundene. Det samme gør 
sig gældende i den sidste del af ældre 
bronzealder.

Gravskik og gravformer
I de første århundreder af bronzealderen 
følger man den gravskik, der også var gæl
dende i stenalderen, dvs. man gravlægger 
de døde ubrændte. I periode II findes nogle 
få brandgrave, og det samme er tilfældet i 
resten af landet. Men fra ca. 1300 f.kr. 
(periode III) bliver ligbrænding alminde
lig, og omkring halvdelen af gravene i Thy 
indeholder nu brændte knogler. Fra og 
med den efterfølgende periode IV, dvs. 
begyndelsen af yngre bronzealder, er der 
kun brandgrave.

Danske gravkister fra ældre bronzealder 
er oftest fremstillet af træ. I Thy har man 
stort set kun stenkister, men det er der for 
en gangs skyld en naturlig forklaring på. I 
løbet af ældre bronzealder forsvinder sko
vene næsten i Thy, og træ har været så 
kostbart, at man kun undtagelsesvist har 
anvendt det til gravkister. I mange tilfælde 
er kisten dækket af et stentæppe, nøjagtigt 
som man kender det fra trækistegravene 
(fig- 2).

Fig. 2. Stenkiste fra Tilsted sogn.

Efterhånden som ligbrændingen bliver 
almindelig, indskrænkes også kisternes 
størrelse, og mange brandkister er kun 
omkring 1 m lange i indvendigt mål. Urne
gravene, hvor de brændte knogler anbrin
ges i et stort lerkar sammen med gravgod
set, er helt dominererende i yngre bronze
alder. Vi finder yderst sjældent urnegrave i 
ældre bronzealder, men der er dog grund 
til at nævne de to periode Il-urner fra Egs
hvile2.

Umiddelbart kunne man fristes til at tro, 
at brandgrave fra ældre bronzealder er fat
tigere udstyret med gravgods end de store 
kister med ubrændte lig. En sammenlig
ning af de to kategorier af gravfund viser 
imidlertid, at der ikke er nævneværdige 
forskelle i hverken antallet af genstande 
eller sammensætningen af gravgodset.
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Bevaringsforhold
Når arkæologerne i dag undersøger ældre 
bronzealdergrave, finder de kun en beske
den del af det gravgods, der i sin tid blev 
nedlagt i graven. 1 heldige tilfælde er der 
rester af eksempelvis sværdskeder af træ 
(fig. 3) eller et lille stykke tøj, der sidder 
bag på et bronzespænde. Det skyldes, at 
bronze har en »konserverende« virkning. 
Men normalt er alt det organiske materiale 
forsvundet, og kun metaller som bronze og 
guld samt evt. lerkar er tilbage.

Hvis vi skal danne os et indtryk af, hvil
ken omhu man omgav de døde med, og 
hvor mange forskelligartede gravgaver, der 
oprindeligt blev nedlagt, er det nødvendigt 
at vende blikket mod de berømte velbeva
rede egekistegrave som Egtved og Borum 
Eshøj. Der findes kun ca. en halv snes i alt.

På grund af usædvanligt gunstige for
hold har disse trækistegrave kunnet mod
stå de nedbrydningsprocesser, der ellers 
hurtigt sætter ind. Gravene er meget vær
difulde, fordi alt det organiske materiale er 
bevaret, og vi kan således i detaljer studere 
dragtmoden og forskellige frisurer fra 1 
300-tallet f.kr.3. Af særlig betydning i dette 
tilfælde er, at gravene ofte indeholder 
træsager som æsker, knapper og nåle. De 
fint forarbejdede sværdskeder er fremstil
let af træ og kan være foret med skind. For 
eksempel består udstyret i én af Borum 
Eshøj-gravene næsten kun af træ og 
horn. Med normale bevaringsforhold ville 
vi i denne grav kun finde bronzedolken.

Gravgodset
Mindst halvdelen af gravene i Thy inde
holder ikke gravgods, og her skal man 
naturligvis tænke på, at de kan have rum-
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met nogle af de formuldede genstande, 
som vi ikke er i stand til at erkende i dag. 
De gravgodstyper, der bliver gennemgået 
efterfølgende, består således kun af metal
ler og keramik. Da den tidligste del af 
ældre bronzealder, periode I, kun er meget 
sparsomt repræsenteret i Thy, vil den blive 
udeladt efterfølgende.

Gravgodset består i perioderne II og III 
af våben og smykker samt forskelligt 
dragttilbehør som spænder, knapper og 
nåle. I løbet af det tidsrum forekommer der 
imidlertid ganske betydelige forandringer, 
såvel i udformningen af genstandene som i 
det udvalg, der nedlægges i gravene.

Udviklingen i gravgodsets 
sammensætning
Periode II
De genstande, vi finder i gravene fra perio
de II, er generelt store og prangende, de er 
smukt forarbejdede og ofte udsmykket 
med ornamenter. Man har utvivlsomt lagt 
større vægt på ydre pragt end på funktion. 
I denne periode er det samlede antal grave 
i Thy beskedent, når man sammenligner 
med andre egne af Danmark.

Mandsgravene indeholder typisk to for
skellige våbentyper, dvs. et sværd samt en 
dolk eller en fornem ornamenteret økse, 
der ofte betegnes en våbenpålstav. Udover 
våben er bøjlenåle almindelige i mands
grave. Nogle bøjlenåle har en anselig 
størrelse og kan være op til 8 cm lange. 
Fra de tidligere nævnte egekistegrave ved 
vi, at bøjlenåle blev anvendt til at fastholde 
kappen over skulderen. Ikke sjældent har 
der siddet 2 bøjlenåle ved siden af hinan
den (fig. 4).

Fra samme tidsrum kender vi kun gan
ske få kvindegrave fra Thy, men til

gengæld er kvindegravene kostbart udsty
rede. De indeholder typisk en bælteplade 
med en diameter på op til 20 cm, der i 
udpræget grad må betegnes som en pynte
genstand, samt en dolk og én eller flere 
store knapper.

Tidlig periode III
Det generelle indtryk af gravgodset er, at 
de store, tunge genstande fra foregående 
periode afløses af mindre og spinklere for
mer. Hvor våben og smykker tidligere især 
symboliserede prestige, lægger man nu 
større vægt på det rent funktionelle. 
Sværdene er imidlertid stadig ganske lange 
og kraftige. Det såkaldte grebtungesværd, 
der har været forsynet med et fæste af træ 
eller horn, bliver nu langt den vigtigste 
sværdtype. Grebtungesværdet anses for at 
være en ny og mere effektiv våbentype end 
de ældre sværd4.

I dette tidsrum er der forholdsvis mange 
mandsgrave i Thy og vel at mærke mange 
grave med grebtungsesværd. Fra begyn
delsen af periode III forsvinder dolke og 
økser fra mandsgravene, og sværdet er fra 
nu den eneste våbentype. Sværdene har 
som regel været stukket i en sværdskede, 
der ender ud i en lille dupsko, og i mange 
tilfælde findes små knapper i de pågælden
de grave. Disse knapper har været anvendt 
til at holde sværdremmen på plads. Bøjle
nålene fortsætter igennem hele periode III, 
men bliver meget mindre og anvendes nu 
kun enkeltvis.

Nogle mandsgrave indeholder spiraler 
af tynd guldtråd. De fleste har været

Fig. 4. Bøjlenål fra Vester Vandel sagn.
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Fif». 5. Badtedåse fra Tilsted sogn.

anvendt som fingerringe, og andre guldspi
raler er viklet omkring sværdfæstet. Også 
småredskaber som knive, rageknive og 
pincetter optræder af og til. Af mere 
ydmyge genstande må nævnes små lerkar, 
der kan have indeholdt en form for gravøl.

Antallet af kvindegrave er øget betrag
teligt i forhold til foregående periode, men 
ligger stadig langt under mandsgravene. 
Også kvindegravene gennemgår forandrin
ger ved overgangen til periode III. De for 
periode II så karakteristiske store bæltepla
der forsvinder, og dolken afløses snart af 
små knive.

Det er imidlertid armringene, der domi
nerer i kvindegravene, og de bæres ofte 
parvist. I nogle tilfælde er der tale om rin
ge, der har været båret om ankelen. Af og 
til er armringene suppleret med en hals
ring. Af dragttilbehør må fremhæves bøjle
nåle og stangnåle, og desuden findes jævn

ligt de samme små lerkar, som også optræ
der i mandsgravene.

Sen periode III
Bemærkelsesværdigt er her, at udformnin
gen af mange bronzegenstande ændres 
markant. De små, forfinede ting, der 
karakteriserede den tidlige del af perioden 
forsvinder, og i stedet dukker nye former 
op, der ikke udmærker sig ved elegance, 
men snarere ved deres betragtelige størrel
se og grovhed. Det drejer sig navnlig om 
kvindesmykker samt knapper og bøjlenåle. 
Denne stilændring markerer imidlertid 
også starten på en ny epoke, idet de pågæl
dende former fortsætter op i yngre bronze
alder, og efterhånden videreudvikles til det 
ekstreme. I yngre bronzealder findes kvin
desmykkerne dog ikke længere i gravene, 
men udelukkende i offerfund.

Det samlede antal grave fra Thy fra sen 
periode III ligger langt under, hvad man 
kender fra den tidlige del af perioden. I 
Thy forsvinder mandsgravene næsten ud 
af billedet, og i stedet bliver kvindegrave
ne dominerende.

I de fåtallige mandsgrave består udsty
ret af sværd og lidt dragtudstyr. Det er 
imidlertid bemærkelsesværdigt, at flere af 
sværdene er knækkede, dvs. man har kun 
nedlagt øverste halvdel af sværdet.

I kvindegravene udgør brede armbånd, 
de såkaldte manchetter, et karakteristisk 
islæt, og bæltepladerne får en renæssance, 
men fremtræder i en anden udgave end tid
ligere, og er bl.a. forsynet med en stor 
grov stang. Knapperne vokser i størrelse 
og får en toppet overplade, og bøjlenålene 
ændres i retning af »larvefodsbøjlenåle« 
(fig. 6).

Ser man på udviklingen i ældre bronze
alder er det påfaldende, hvorledes våben
udstyret i mandsgravene ændres fra flere
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våben pr. grav i periode II, og herefter kun 
et våben og mod slutningen af periode III i 
flere tilfælde kun >/2 sværd. For kvindegra
venes vedkommende findes dolke i de tid
lige grave, kombineret med de store bælte
plader. Herefter er det især armringe, der 
dominerer og ofte sammen med halsringe, 
og i den sene del af periode III vender bæl
tepladerne tilbage.

Et høvdinge samfund
Fra denne tid findes ingen skriftlige kilder, 
der kan give et fingerpeg i retning at, hvor
dan samfundet i ældre bronzealder var 
opbygget. Man har da i stedet studeret 
nulevende, primitive samfund med nogen
lunde samme teknologiske og økonomiske 
stadium for at danne sig ideer om, hvorle
des bronzealderens samfundsforhold kun
ne have set ud. De forestillinger, vi har 
opnået ad denne vej, viser, at man sand
synligvis har haft et samfund bestående af 
en række små høvdingedømmer.

Jeg har forsøgt at afprøve denne teori i 
praksis, og det er naturligvis forbundet 
med vanskeligheder. Bronzealdergravene 
er spredt ud over hele området, og der er 
kun bevaret nogle få procent af det antal 
grave, der eksisterede oprindeligt. Sam
menligner man de respektive sogne i Thy 
er der store forskelle i antallet af høje, men 
også i, hvor mange veldokumenterede 
fund, der er bevaret.

Da periode II er ret dårligt repræsenteret 
i Thy, er den holdt udenfor efterfølgende, 
og i stedet indledes med den tidlige del af 
periode III.

Først har jeg udskilt en række gravfund, 
der har et udstyr, som afviger markant fra 
det normale, det vil sige grave med særligt 
luksuriøse eller unikke genstande.

Inden for kategorien af mandsgrave fin
des en grav fra Nors, der indeholder sværd 
og en snoet guldannring. Egshvilegraven 
fra Vester Vandet er meget veludstyret og 
indeholder bl.a. en usædvanlig lang guld
spiral foruden en en mængde særlig små 
guld- og bronzespiraler, der sandsynligvis 
har prydet et bælte5. Samme type guldspi
raler optræder endvidere i en grav i Syd
thy. De øvrige genstande fra sidstnævnte 
grav, formentlig et sværd og en kniv, er 
aldrig blevet indsendt til museet.

For kvindegravenes vedkommende er 
der to fund af bæltedåser fra hhv. Tilsted 
og Heltborg (fig. 5). Tilsted-graven inde
holder mange forskellige genstande, bl.a. 
et armbånd, bestående af de sjældent fore
kommende glasperler og bronzespiraler og 
en usædvanlig dolk6. Bæltedåsen fra Helt
borg hidrører sandsynligvis også fra en 
grav, tilsvarende andre bæltedåser fra den
ne tid7. Den sidste af kvindegravene er fra
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Gammelby Mølle i Grump. Den indeholdt 
en guldbelagt fuldgrebsdolk, 2 armspiraler 
af tyk guldtråd foruden halsring, 2 armrin
ge og en dragtnål.

De pågældende grave er anført på fig. 7 
og vi ser en nogenlunde spredt fordeling. 
Grave fra denne periode med et tilsvarende 
fornemt udstyr findes også på Mors, og i 
øvrigt i størstedelen af landet, og det er 
bemærkelsesværdigt, at de generelt ligger 
forholdsvis spredte. Jeg antager derfor, at 
disse grave repræsenterer høvdingeslægter.

Det andet trin består i at vurdere, hvor
vidt de øvrige gravfund viser tendenser til 
mindre lokale grupperinger, og dermed 
antyde nogle mere eller mindre afgrænse
de samfund.

Det fremgår således, at en kategori af 
grave med sværd samt rageknive og pin
cetter er placeret inden for et mindre områ
de, og i samme område har man endvidere 
et større antal grave med sværd og almin
delige guldspiraler. Andre områder er 
karakteriseret ved en større samling beske
dent udstyrede mandsgrave.

Det er ikke utænkeligt, at størstedelen 
af Thy har været opdelt i små samfund, og 
at de pågældende samfund har været styret 
af en høvdingeslægt. Disse høvdingeslæg
ter har haft vidtforgrenede kontakter og 
herved sikret sig bronze og andre luksus
genstande som guldarmringe, glasperler 
osv. Inden for det nordvestjyske område 
har man haft tætte forbindelser mellem de 
forskellige slægter og sandsynligvis også 
udvekslet lokale produkter som eksempel
vis flintredskaber og fødevarer.

Det har dog næppe været stabile sam
fund. Sandsynligvis har denne periode i 
Thy været præget af krig og fejder. Thy er 
usædvanlig tæt bebygget på denne tid, og 
man kan have kæmpet om rettigheder til 
jord. De mange sværd er bemærkelsesvær

dige, og endvidere viser specialanalyser af 
sværd, at de er usædvanlig slidte (Kristian
sen 1978). De to næsten sammenfaldende 
grupper med rageknive og guldspiraler 
kunne udmærket repræsentere 2 konkurre
rende grupper med skiftende territorie- 
grænser. De ligger oven i købet i Hassing 
Herred, den højrigeste egn i Thy.

Sen periode III
Den sene del af periode III knytter sig på 
mange måder til periode IV, begyndelsen 
af yngre bronzealder. Men der er dog et 
enkelt aspekt, der skal behandles her.

Når man betragter mandsgravene, både 
det ringe antal og de beskedne halve 
sværd, kunne man fristes til at tro, at det 
skyldtes svigtende tilførsler af bronze. En 
sammenligning med det relativt store antal 
kvindegrave, hvor flere endvidere er over
ordentlig rigt udstyret, tyder ikke på bron
zemangel -  tværtimod.

Næsten alle bælteplader fra dette tids
rum findes omkring Thorsted og østover 
mod Thisted. Bæltepladerne findes i nogle 
rigt udstyrede grave med guldspiraler og 
andre smykker. De mere beskedent udsty
rede kvindegrave ligger til gengæld for
holdsvis spredte. Spørgsmålet er nu, hvor
ledes denne koncentration af rige grave i 
den nordlige del af Thy skal opfattes.

I samme tidsrum er der i Sydskandina- 
vien en del offerfund med især kvin
desmykker og de indeholder ofte mere end 
1 sæt kvindesmykker. Tilsvarende offer
fund kendes imidlertid ikke fra Nordvest
jylland. Det vil derfor være nærliggende at 
opfatte de rige kvindegrave fra Thy som 
andet og mere end blot gravlæggelser. 1 
Thorsted-graven bærer kvinden ikke min
dre end tre halsringe, og der er anbragt 2
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Fig. 7.
Elitære grave i tidlig periode III. Thisted Amt.
Ä; Grebtungesværd, snoet giddarmring.
B: Bæltedåser.
C: Specielle guldspiraler.
D: Fuldgrebsdolk ni. guldbelægning.
( ): Ikke-sluttede fund.

ringe omkring hver ankel. Thorsted-graven 
og de øvrige grave fra området kunne der
for repræsenterer en kombination af ofrin
ger og grave, og måske har disse grave 
haft en betydning for et større område end 
det rent lokale.

Afslutning
Som det blev fremført i indledningen, er 
bronzealderen en periode, der er præget af 
forandringer, og det fortsætter indtil mid
ten af yngre bronzealder. I disse år er der 
for alvor blevet taget hul på udforskningen 
af bronzealderens bopladser. Netop i Thy 
er der foretaget meget spændende udgrav
ninger, både af museet og det internationa
le Thy Projekt, og på længere sigt er det

naturligvis målet at koordinere resultaterne 
fra gravene med bopladsundersøgelserne 
for at nå til en større forståelse af dette 
eksotiske og til tider krigeriske, men sam
tidig også meget jordnære bondesamfund.

NOTER
I ) Fremstillingen er en sammenskrivning af nogle 

resultater fra mit hovedfagsspeciale: »En analyse 
af grav- og depotfund fra Bronzealderens periode 
III i Thy. Mors og Hanherred«. Aarhus Universitet. 
1993 samt et igangværende projekt: »Bronzealde
rens udviklingskarakter og samfundsstruktur. En 
analyse af grav- og depotfundene fra Thisted 
Amt.«

2) Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 
1989:87-92

3) V. Boye 1986.
4) Kristiansen 1986.
5) Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 

1989:87)
6) Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 

1979:117 og 1980:113.
7) Bæltedåsen blev i 1870 indsendt til Nationalmuse

et sammen med forskellige andre genstande, med 
anmærkningen: fundet i Guldbjerg høj.
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E. BODDUM

Rønheden

Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er 
ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen 
gennem beplantning, bebyggelse og samfærdsel har trukket dybe kulturhistoriske 
spor gennem det magre hedeland. En dramatisk udvikling, der kulminerer med 
anlægget a f Thybanen og Bedsted stationsby, som i følge forfatteren burde have 
heddet Rønhede.

De lensmænd eller herremænd på Vester
vig Kloster oppe i Thy havde det vist ikke 
med at gøre tilværelsen bare nogelunde let 
for deres fæstebønder derude på Rønlandet 
på Aggertangen. For når disse skulle skaf
fe sig lidt lyngslæt til foder eller måske til 
brændsel, ja, så var de henvist til en hede
strækning, klosteret havde helt ude i 
Vestervig sogns alleryderste nordlige hjør
ne grænsende til Grurup og Bedsted sogne 
ved en række kæmpehøje, en strækning på 
omkring de 3 mil ad dårlige veje, så det 
har vel været begrænset, hvad man kunne 
fragte hjem på en sådan »udenlandsrejse« 
med den tids transportmidler.

Men det er sådan set ikke disse fæstere 
og fiskeres problemer fra egnen derude 
omkring, hvor nu Thyborøn by ligger, vi 
skal beskæftige os med her, det er der alle
rede skrevet en del udmærkede beretninger 
om af andre. Det er snarere det spor, de 
satte på området. For det blev forståeligt 
nok i almindelig omtale mand og mand 
imellem til, at heden var det sted, hvor 
dem fra Røn land kom, og så var der jo 
ikke langt til. at man for nemheds skyld 
blot sagde Rønhede. En benævnelse, der år 
senere blev betegnelse på et par institutio
ner opstået på området.

På denne hede fik jeg min barndomstid

til at gå. Dog, det var ikke på selve heden, 
men i den plantage, der omkring år 1900 
af klitvæsenet blev oprettet på en del af de 
lyngklædte arealer tværs over skellet mel
lem Hassing og Refs herreder og således 
dels i Vestervig og dels i Bedsted sogn, 
samt en lille smule ind i sognet Grurup. 
Men hedearealer med blomstrende lyng, 
pors og revlingris i puder af islandsk mos 
var dengang stadig at opleve på visse af de 
tiloversblevne arealer uden for skovens 
brandbælter. Herude kunne man sagtens 
forestille sig, hvordan det havde set ud, da 
lyngarealerne havde strakt sig til alle sider, 
helt ind til og med, hvor nu stationsbyen 
Bedsted ligger. Mod nord og vest op til 
vejen fra Thisted til Vestervig, ja, længere 
mod nord, vel helt over til de gårde i kirke
byen, hvorfra hedeskifterne i tidens løb var 
solgt og udskiftede til plantagearealet og 
de husmandsteder, der nu lå placeret langs 
landevejen. To af disse ejendomme havde 
jeg et særligt forhold til. Her boede mine 
bedsteforældre på såvel mødrene som 
fædrene side. Hvornår nu bebyggelse og 
landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne 
har taget sin begyndelse på disse lange, 
smalle parceller, er svært at fastslå helt 
nøjagtigt, men som det kan ses af uddrag 
af matrikelkortet fra 1860’erne, er der i
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Sammenlign de 2 kortudsnit. Henholdsvis matrikelkortet fra ca. I860 til venstre (Plantagen og markering a f 
jernbanen indtegnet) og til hojre Geodætisk Instituts målebordsblad fra  1942.

hvert fald ikke på den tid noget tegn på 
beboelse. Ja, end ikke på området, hvor 
stationsbyen senere skød op, ses det mind
ste tilløb til »civilisation«. Hele arealet er 
altså i midten af forrige århundrede stadig 
en slags forsyningsområde for egnens bøn
der med hensyn til lyngslæt og tørvegrøft, 
som det jo kan læses i mange gamle skø
der der fra egnen. Man vil endvidere på 
det omtalte matrikelkort bemærke en mar
kant forskel på parcelleringen i henholds
vis Vestervig og Bedsted sogne. I Vester
vig ses store, nærmest kvadratiske blokke 
med få ejere, hvorimod man i Bedsted 
sogn har inddelt i lange og nærmest påfal
dende smalle lodder og mange ejere.

Og Vestervig-lodderne har alle matriku
lær tilhørsforhold til de gårde og landsby

er, der i fordums tid hørte ind under kloste
ret, hvoraf som allerede nævnt navnet 
Rønhede udsprang. En af parcellerne i den 
sydvestlige del af plantagen ses således 
betegnet som hørende til Vestervig præste
gård. Det var derfor naturligt, at vi, der i 
sin tid holdt plantagens lokaliteter over 
dåben, døbte en gammel tørvegrav på dette 
område »i præjstes kjar« og en lille tilsva
rende umiddelbar ved siden af fik så natur
ligvis navnet »i degns dam«. Altså et gejst
lig område, om man vil! Rønhedens sydli
ge område blev også en tid beæret eller 
ophøjet til at fungere som markedsplads i 
den store stil. Dette noget omfangsrige 
kram- og kvægmarked med morskab hav
de oprindelig sin faste plads umiddelbar 
nord for Vestervig kirke og var nærmest
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landskendt under navnet »Vestervig Mar
ked«.

Skellet mellem disse to hedeområder er 
også interessant på en anden måde end for
skellen i parcelformen. Det er foruden at 
være sogneskel også herredsskel. Hassing 
herred mod nord med Bedsted og Grurup 
sogne og mod syd Refs herred med Vester
vig sogn. Et sogne- og herredsskel med en 
storslået markering gående gennem en stri
be bronzealderhøje, hvoraf Stævenshøj og 
Saxdås er de mest markante. Saxdås er en 
langdysse.

Færdsel
På Rønhede-arealerne har der jo nok 
engang i fordums tid været skovbevoks
ning af en eller anden art. akkurat som det 
har været tilfældet for det øvrige oldtids
landskab i Danmark. Træstubbe, grene og 
andet fra større træer er fremdraget i

moren under tørvegravning i hedens lav
arealer med tørvegravene. Plantagen er af 
nyere dato.

Over heden har der sikkert alle dage 
været færdsel under afvikling af samkvem
met mellem Hassing og Refs. Sporene her
af findes endnu visse stedet i bunden af de 
beplantede arealer, hvor de gamle, dybe 
hjulspor har fået lov at bestå, da man plan
tede arealerne til med skov. Disse stærkt 
opkørte hjulspor findes eller fandtes også 
på det til sidst i fyrrerne ubeplantede hede
areal umiddelbart nord for Grurup-Astrup- 
vejen. Masser af spor side om side, men 
alle rettet ind i linien landsbyen Hassing 
Vestervig kirke. Denne samfærdsel ad dis
se kørespor må vel være forladt omkring 
ved anlæg af den endelige amtsvej i 
1870'erne og jernbanen i begyndelsen af 
1880’erne. Køresporene i lyngen side om 
side, som altså til en vis grad her er beva
ret for eftertiden, er et produkt af ikke 
anlagte eller befæstede vejanlæg. Man kør

Stævenshøj, den største a f højene på herredsskellet. Den er nok en tinghøj. hvad navnet kunne tyde på.
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te bare frem gennem landskabet med kurs 
mod målet, i hvert fald hvor der var tale 
om hede eller andre udyrkede arealer. Når 
så vejsporet var kørt langt ned og ufrem
kommeligt i f.eks. regnvejrsperioder, ja, så 
dannede man blot et nyt spor ved siden af, 
der var for det meste plads nok.

Også andre vejspor løb hen over Røn
heden i tidens løb. I retning øst vest lidt 
syd for herredsgrænsen og kæmpehøjene 
ses Tingvejen. En vej der i dag er lagt i 
mere fast spor end tidligere, idet den ved 
plantagens oprettelse bl.a. blev indgrøftet. 
Den var oprindelig forbindelsen mellem 
Villerup og Spolum bebyggelsen og Gru- 
rup. Navnet Tingvejen er af uklar oprindel
se, men som de før omtalte kørespor i lyn
gen, der jo havde kurs mellem tingstedet 
på Vestervig Kloster og retterstedet på 
Galgehøjene ved Hassing, så har denne 
lidt mere tværgående vejføring nok også 
noget med stedets retsvæsen at gøre, idet 
der i 1800-tallet et sted lidt norden for 
Grurup kirke lå et hus, som af øvrigheden 
blev benyttet ved retsmøder. Det er jo ikke 
utænkeligt, at et sådant hus i folks omtale 
og bevidsthed har fået navnet Tinghus. 
Vejen, vi bekæftiger os med, førte i hvert 
fald i retning af stedet i Grurup, hvor huset 
efter sigende skulle have været placeret.

Samfærdsel er en betingelse for udvik
ling. Det blev også tilfældet for hedearea
let Rønhede.

29. september 1805 fik Thisted Amt en 
ny amtmand. Hans navn bør huskes endnu. 
Gerhard Faye var manden, der skulle kom
me til at spille en stor rolle for amtets 
udvikling i de kommende år ikke mindst 
hvad vejvæsen angik.

Gerhard Faye har i sine erindringer 
berettet om køreturen op gennem Thy til 
sit nye embede i Thisted. Han oplevede, at 
det på grund af enestående dårlige veje var

en halsbrækkende affære at færdes i disse 
hjulspor, der på den tid udgjorde de thy- 
landske veje.

På et tidspunkt i 1800-årene er amtsve
jen, der i dag passerer Bedsted stationsby 
som Vestervigvej, blevet anlagt. Ældre 
mennesker på egnen har fortalt, at den 
nuværende linieføring er fra 1870’eme. En 
linieføring, der hen over Rønheden ikke på 
nognen måde tager hensyn til markskel. 
Matrikelnumrene på de lange, smalle 
hedeskifter bliver således »klippet« midt 
over. Og hermed er startskuddet for udvik
lingen på disse hedearealer så affyret. De 
efterfølgende 50 år ændrede en del på 
området, ikke mindst i tiden efter 1882, da 
jernbanen nærmest ved en fejltagelse kom 
hen over heden.

Hedelodder
Opdyrkning og landbrugsdrift i husmands
lodder bredte sig fra nord til parceller 
langs den nye amtsvej, frasolgt gårdene 
omkring kirkebyen hovedsageligt.

Ejendomen Vestervigvej nr. 28, matri
kel nr. 19 h af Bedsted sogn og by og af 
jordtilliggende vel ca 1 ha. Et husmands
sted, hvor bygningerne eller bygningen er 
et typisk vestjysk langhus med stald og 
lade i øst og beboelsen i vest. Det er place
ret lidt tilbage syd for amtsvejen og bar i 
mange år præg af at være ældre end de 
øvrige naboejendomme, idet det var forsy
net med stråtag og havde åbent ildsted i 
bryggerset under husets eneste skorsten.

Et i alle måder ringe bygningsværk, 
men nogenlunde sådan henstod det til ca. 
1960, og når jeg nu her gør så meget ud af 
at beskrive dette hus, så skyldes det to 
ting. For det første, at jeg har godt kend
skab til denne lokalitet, hvor mine bedste
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forældre boede fra 1893 til deres død ca. 
1950. For det andet, at det sikkert er én af 
de allerførste udstykninger på de smalle 
hedelodder. Denne er fra én af de såkaldte 
Mølgårde i Vittrup i det nordlige af Bed
sted sogn.

Men disse smalle hedelodder, som Has
sing Herred-delen af Rønheden jo altså 
udelukkende består af, er nok værd at stu
dere lidt nærmere. Det er jo tydeligt, at 
inddelingen er håndteret centralt og af en 
magtfuld besidder i sin tid. idet de mange 
parallelle skel jo simpelt hen er et produkt 
af, hvad man i en håndevending kan 
udføre med en linial og et eller andet skri
veredskab, især når man ikke skulle disku
tere sagen med de mange ejere, for det 
skulle man netop ikke.

Hvis vi igen ser på det gamle matrikel
kort fra 1844 med de påførte matrikelnum
re med bogstav fortløbende fra tre og til et 
sted i tyverne, ja. så ser vi faktisk på en 
liste over en del af det fæstegods. der til 
først i 1800-tallet hørte under godset Tand- 
rup i det nordøstlige hjørne af Bedsted 
sogn, nemlig Mølgårde, Brogårde, Grøn
toft, Habæk, Statshove, Bjerregårdene, 
Ullits m. fl. Rønhede-arealet nord for 
herredsgrænsen er udlagt til lyngslæt og 
måske tørvegravning for disse fæstegårde

De gamle hjulspor ses visse steder tydeligt endnu.

Et stykke a f Tingvejen i Rønhede plantage.

og her på kortet markeret med tilsvarende 
nummer.

Noget tyder på, at hele arealet på et 
tidspunkt har været til fælles brug, men 
med udskiftningen og matriklen af 1844 
har det været nødvendigt med mere ordne
de forhold, hvorfor så de nye selvejere i 
1800-tallet har haft noget uopdyrket hede

jord at afhænde til de husmænd, der så 
slog sig ned på disse små og smalle parcel
ler.

Det synes at have været det rene vanvid 
på den tid at etablere hus og hjem her på 
den golde hede. Forklaringen er jo nok den 
enkle, at unge mennesker dengang såvel 
som nu søger en selvstændig tilværelse 
under en eller anden form. Tiden efter 
udskiftningen havde jo også været til gunst 
for disse pionerer. Kreditforeninger og 
sparekasser var »opfundet«. Her kunne der 
lånes penge mod pant i fast ejendom, uden 
at man skulle stå med hatten i hånden hos 
godsejeren eller velstillede familier, der 
drev udlånsvirksomhed. Afsætningsfor
hold med hensyn til landbrugsvarer ved 
f.eks. eksport var også forbedret betydeligt 
i midten af 1800-årene.

Det må have været nogle af de kræfter, 
der fik folkene på Rønheden til at sætte 
ploven i den brune lyng, nu var man på 
egen jordlod, hvilket havde været noget
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næsten uopnåeligt i årene kort forinden. 
Og vi må i dag ikke glemme at beundre 
det slid, der skulle præsteres for at lave 
den stride hedejord om til bare nogenlunde 
brugbar agerjord. Det foregik jo med 
simple redskaber, som måske var lånt og 
ikke med traktorer og store plovmaskiner, 
sådan som vi kender det nu.

Mellem ca. 1870 og århundredskiftet 
var det vel blevet til en halv snes sådanne 
små, opdyrkede husmands-landbrug, samt 
en jernbane og en begyndende stationsby. 
Og de nye beboere på Rønheden må jo i 
sagens natur have været fattigfolk, og 
noget kunne tyde på, at de ikke alle havde 
det bedste ry. Min allerede omtalte bedste
far, der ikke var fra egnen, fortalte, at da 
han i 1893 købte ejendommen ved amts
vejen, blev han stærkt frarådet at flytte hen 
til det tyvepak på denne Rønhede. Men 
han må dog have »klaret skærene«, for han 
blev der i stedet i 57 år lige til sin død.

I skrivende stund (1995) skal jeg måske 
lige bemærke, at de her omtalte landbrug 
nu i velfærdstiden har ændret status. Nu er 
de for størstedelen beboet af folk, der har

deres erhverv ved alt andet end ved land
brug. En del af arealerne er f. eks. overta
get eller i færd med at blive overtaget af 
Skov- og Naturstyrelsen som udvidelse af 
plantagen.

Jernbane
I 1882 fik Thisted og thyboerne endelig 
deres jernbane. Det skete efter en lovved
tagelse på Rigsdagen den 29. maj 1879, og 
denne jerbanelinje vendte snart op og ned 
på mange ting i Thy, og sandelig også på 
Rønheden.

Samfærdselsmulighederne på langs og 
tværs i Thy var jo langt hen i 1800-tallet 
ikke de allerbedste. Forsyninger og afsæt
ning i området foregik hovedsageligt via 
skibsfart på Limfjorden, hvor der ved lade
pladserne i Gudnæs, Visby, Doverodde, 
Krik m. fl. var livlig omsætning. Varerne 
blev så herfra med hestetrukne arbejskøre- 
tøjer bragt rundt til landsbyerne og andre 
lokaliteter.

Folkene omkring disse handelsstationer

Vestervigvej nr. 28. Billede fra ca. 1945.
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var vel egentlig ikke særlig glade for det 
nye jernbaneprojekt, hvilket vel nok også 
var medvirkende til, at Sydthys »købstad« 
Vestervig ikke fik nogen adgang til det nye 
samfærdselsmiddel, i hvert fald ikke di
rekte.

Eftertiden kan sagtens se, at dette var en 
absolut fejldisposition. Man har senere for
klaret det derhen, at Vestervig sogn skulle 
deltage i anlægsudgifterne med en ufor
holdsmæssig stor andel, men mon ikke vir
keligheden snarere var enkelte personers 
økonomiske interesser, f. eks. med hensyn 
til Krik havn.

Enhver med kendskab til Sydthy vil sik
kert give mig ret i, at Vestervig med alle 
dens daværende faciliteter, såsom dens 
plads i historien, justitsvæsen med tingsted 
for Hassing-Refs herreder, sygehus, apo
tek, posthus, gæstgivergård m. v. med en 
jernbanestation ville have fået og ville sta
digvæk have haft en helt anden status i 
Sydthy. Nu sygner den efterhånden hen. 
Mange af de nævnte institutioner er borte 
eller på vej ud.

Men var jernbanesporene i Ydby blevet 
drejet i nordvestlig retning hen forbi klo
sterbyen Vestervig og videre efter syden
den af søområdet ved Hassing, ja, så havde 
lyngarealerne på Rønheden måske fået lov 
at ligge i fred for jernbaneentreprenørerne. 
Det er jo tænkeligt, at linieføringen i så 
fald var kommet nærmere Bedsted kirke- 
by. Navnet Bedsted station ville i så fald 
have været mere berettiget, end det er 
tilfældet i dag, hvor dens rigtige og virkeli
ge navn burde være Rønhede. I anlægsfa
sen hed den vel i øvrigt Brydbjerg.

Men det, der i eftertiden har gjort 
Vestervig til byen, der ikke kendte sin 
besøgelsestid, har så til gengæld gavnet 
lokaliteten Refs længere østpå i Sydthy. 
Her udviklede stationsbyen Hurup sig så

hurtigt til landsdelens næststørste stations
by og er nu Sydthys »hovedstad«. Herfra 
tog skinnerne så kurs direkte mod Rønhe
den og det, der »fejlagtigt« blev til Beds
ted station.

Omkring slutningen af 1870’erne og 
begyndelsen af 80’erne var der pludselig 
blevet liv på hedestrækningen, hvor man 
nu gravede ud og fyldte op, så den nye 
skinnevej kunne få et nogenlunde plant 
forløb.

Nogle af de golde hedearealer viste sig 
nu at indeholde brugbar sand- og grusma
terialer, som kunne afsættes til banen. 
Gamle Jens Knudsen i Habæk har berettet, 
at han fra sin hedeparcel øst for Saxdås ind 
mod Grurup sogneskel først solgte arealer 
til anlæg af banen og senere afsatte en del 
materiale fra sin grusgrav samme sted. 
Grusgraven har ikke været anvendt nævne
værdigt siden, men kan stadig erkendes i 
Rønhede plantages østlige del ved Saxdås.

Ser vi igen på matrikelkortet, må det 
erkendes, at der kun er bebyggelse på 
matrikelnumrene 61 og 62 nord og øst for 
korsvejen. Man må derfor formode, at 
opførelsen af banegården er foregået på 
den bare hedejord uden udsigt til nære 
naboer. Men den tilstand kan ikke have 
varet ret længe. Allerede i 1881, mens 
murerne stod på stilladset derovre på den 
nye Brydbjerg stationsbygning, søgte en 
gæstgiver Christen J. Sørensen i Morup 
Mølle om tilladelse til at opføre en kro 
skråt overfor, hvilket amtet bevilgede. 
Samme Sørensen var så forudseende med 
hensyn til udviklingen, at han købte de to 
hedeskifter nord for krogrunden. Det må 
være grundene øst for Thylandsgade, hvor 
bl. a. brugsforeningen og Thy Højspænd
ingsværk i dag ligger. Det har måske været 
én af de bedre investeringer, han der fore
tog.
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Jernbanen Struer-Tliisted buer sig sydfra indtil stationsbyen Bedsted. I midlen over »/E tip« (et jorddepot fra  
anltegsfasen) ses Bedsted kro.

På kroen kom der nok snart mange 
gæster, for det fremgår af forskellige arki
ver, at der bl. a. blev holdt en del møder og 
stiftende generalforsamlinger med henblik 
på etableringer i forbindelse med handel 
og andet erhverv i byen. Således blev der 
umiddelbar nord for den nye kro i 1896 
bygget en brugsforening, som blev fornyet 
med en større ejendom lidt længere op ad 
den nuværende Thylandsgade. Men da 
havde man allerede i 13 år haft købmand 
på pladsen. For umiddelbart over for sta
tionsbygningen opførte købmanden i GI. 
Bedsted i 1883 den aflange bygning med 
forretningslokaler mod øst og beboelse i 
vest, som bestod til sidst i 60’erne med 
købmand Chr. Skaarup som den indehaver, 
der var længst bag disken. Butikken og 
dens indretning husker jeg som meget 
anvendelig til at komme på museum.

Stationsby
En kro og en købmand over for den statsli
ge stationsbygning plus et par huse lidt 
nordligere ved amtsvejsen var, hvad den 
nye stationsby i begyndelsen af firserne 
kunne opvise.

Men tidens mænd og kvinder med lyst 
og mod på det nye dukkede nu op og etab
lerede sig med forskellige erhverv og star
tede med at bygge nødtørftig bolig for 
såvel virksomhed som beboelse. Bageren 
kom således allerede i 1882. Det var 
bagermester Frederiksen, der byggede lige 
syd for de nyanlagte skinner ved den gade, 
man i dag kalder Ringvej. Bageriet blev 
senere flyttet til Thylandsvej af efterfølge
ren Madsen, men er forlængst nedlagt.

Mené23. maj 1882 kom toget kørende 
hen over Rønheden med indvieleseskom-

144



mitéen og standsede op ved perronen ud 
for den nye stationsbygning, hvor der oppe 
på muren stod BEDSTED. Kong Christian 
den Niende steg ud og så sig om, der var 
jo lidt øde, underholdt sig en smule med 
folk, steg ind og kørte videre til Hurup, 
hvor udstigning og konversation med de 
benovede lokale beboere gentog sig.

Thisted Amts Avis bragte allerede 8. 
april 1882 på forsiden en køreplan for den 
trafikmæssige revolution, der ventede thy
boerne i den kommende tid. Og der var 
med lidt tålmodighed mulighed for at 
komme helt til København næste dag, ja, 
helt ned til Hamborg.

Byen groede faktisk op omkring kors
vejen. I mands minde havde forbindelsen 
mellem købstaden Thisted og Sydthys cen
trale administration i Vestervig her krydset 
vejen mellem de to kirkebyer Bedsted og 
Grurup. Langs med disse vejlinier tog de 
nye mænd fat med investering og byg
ningsmaterialer.

Jeg skal ikke her gennemgå byens byg
ningshistorie i detaljer, men dog lige næv
ne, at en af disse nye mænd var en maler
mester, der nedsatte sig i et hus lige umid
delbart syd for nævnte korsvej. Det skete i 
1895. Huset, hvor der senere blev drevet 
modeforretning af Maren Mortensen, er i 
dag borte, nu er der parkeringsplads for 
den bankbygning, som samme Madsen i 
1910 lod opføre ved korsvejsens sydvestli
ge hjørne.

På kroen dernede ved jernbanestationen 
blev der i årene op mod århundredskiftet 
holdt mange sammenkomster og møder af 
omegnens befolkning med henblik på 
udvikling af stationsbyens funktioner. Som 
allerede nævnt trængte man til en brugs
forening på stedet. Kromanden havde jo 
byggegrunden lige uden for døren, og der 
blev man enige om at starte den første 
butik i 1896.

Den kromand var iøvrigt en forudseen
de mand. Da han i 1882 erhvervede jord til

Stiilionsbygningen i Bedsted set mod ost. ! forgrunden til venstre lå tidligere en toiletbygning.
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En a f Bedsteds ældste bebyggelser efter kroen. Købmandsbutikken bygget 1883 a f Hansen i »den røde butik« i 
GI. Bedsted.

Kroen på hjørnet a f Thylandsvej og Jernbanegade. Indsat bygningen fra 1882, der nedbrændte 1928 og straks 
genopførtes a f den daværende, men kortvarige ejer Christian Boddum. Den lave og den høje bygning i bag
grunden er den gamle og den nye brugsforening.
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sin krobygning, må han have kunnet se, 
hvordan udviklingen ville forme sig, for 
han fik skøde på alle hedeskifterne nord og 
øst for kroen, hvor byens kerne i dag lig
ger med Thy Højspændingsværk og den nu 
nedlagte mejeribygning. Det var således på 
kromandens forlængst erhvervede matrik
ler, Østergade-kvarteret i årene 1908-10 
udvikledes.

Men allerede i 1898 fik kroen en kon
kurrent på stedet. Nogen fandt på at etable
re et afholdshotel, og det er i dag uklart, 
om det var »det vilde liv på kroen« eller 
mere behov for logimuligheder i den gry
ende stationsby, der blev årsag til hotel
byggeriet på en plads lidt syd for kors
vejen på vestsiden af den nuværende Thy- 
landsgade.

Afholdshotel og afholdenhed med hen
syn til det spirituøse, jo, det kan tænkes, at 
forklaringen på nybyggeriet findes her. 
Mange sjove historier har man jo hørt, om 
hvad livet på kroen i de tider førte med 
sig: Om større gårde, der blev mageskif
tet, om bagermesteren, der »solgte« sit 
nyopførte bageri og erklærede, at alt var 
tip top med undtagelse af konen, og hun 
skulle følge med stedet under alle oms
tændigheder. Samme bagermester må 
have haft det lidt svært til tider, for efter et 
ophold på kroen forsøgte han at forlade 
sin Bedsted-tilværelse og drage ud i den 
vide verden. Denne rejse startedes til fods 
ad Hurup til. Fruen fik nys om sagen og 
satte efter og kom på prajehold et sted i 
Grurup. »Ja, men pengene«, råbte hun. 
Bagermesteren fortsatte sin rejse, men 
dryssede af og til lidt mønter ud i de san
dede spor, hvor fruen samlede op og talte 
efter. Hvordan det endte, ved jeg ikke, 
blot at bagermesteren var en adstadig bor
ger i byen til sin død.

Hotellet var i begyndelsen et simpelt

Ringgaden i Redsted. / baggrunden til venstre det 
såkaldte »Det gande Rageri«, hvor Frederiksen star
tede i 1882.

hus med paptag. Senere blev det totalt 
ombygget og blev en af byens prægtigste 
bygninger i 2 etager. En af stedets værter 
bør nævnes. Petrine Christensen, tømrer P. 
C. Christensens søster, der senere etablere
de sig som købmand ved Vestervigvejen i 
den østlige ende af byen (i dag et super
marked øst for Rønhedecentret). Her ken
der alle, der gik i privatskolen (Rønhede
centret) eller stationsbyskolen (Plejehjem
met Midtthy) den lille trivelige dame, der 
ekspederede spejderskrå og andet godt for 
os skolebørn. Samme Petrine var overbe
vist om, at hun kunne levere alt, hvad lidt 
større kunder kunne finde på, og kunne 
hun ikke finde det frem fra det noget 
uoverskuelige lager i butikken, var forkla
ringen gerne den, at så måtte det ligge 
nede på jernbanestationen.

Men afholdsforeningens hotel nede på 
hovedgaden, som vi i fordums tid beteg
nede Thylandsgade, kom nu til at betyde 
noget helt specielt for byen og dens 
opland, for på dette hotel kom man i for
bindelse med filmkunsten. 1 tyvernes sid
ste halvdel var stumfilmen nået til Bed
sted, og byens første biograf blev indrettet 
i afholdshotellets store sal, hvor vi med 
stor forundring så Fyrtårnet og Bivognen 
spankulere rundt på det store lærred, der 
var spændt ud nede ved døren ud til skæn-
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Køreplanen fra 8. april 1882.

kestuen, mens skomager Christensens dat
ter spillede klaver i det modsatte hjørne. 
Der var nok flere, men en tid var auto
mekaniker Martin Andersen »Gummi- 
hammeroperatør« og fremførte celluloid
strimlen fra et operatørrum, der til formå
let var opført bag scenen. Fremføringen 
foregik selvfølgelig med håndsving, så det 
er måske forståeligt, at der til tider kom 
lidt ekstra fart på aktørerne dernede på 
lærredet mellem musikken og snakken fra 
skænkestuen.

Plantage
Men mens hedearealerne forsøgte at blive 
til by, og kromanden fik sit område til at 
fungere som landbrug i første omgang, så 
lå der jo stadig syd og lidt vest for nyetab
leringerne ca. 100 hektar lynghede tilbage 
af det oprindelige område af Rønheden. 
Det blev stadigvæk benyttet af ejerne i 
gårdene i det nordlige Bedsted, Vestervig 
og Grurup til bjergning af lyng og tørve- 
gravning.

Men op mod århundredskiftet begyndte 
ejerne at røre på sig. Der var vel ikke rigtig 
nogen fornuftig økonomi i at bjerge og 
fodre kreaturer med lyng nu, hvor andre 
produkter var bleven udviklede og var 
mere effektive.

1 1875 var der kommet en driftig ung 
mand som ejer af gården Habek vest for 
GI. Bedsted. Han har fortalt, at han solgte 
arealer østude til Statsbanerne og senere 
leverede dem grusprodukter til sporan
lægget. Det var denne Jens Knudsen, der i 
1890’erne samlede lodsejerne til en snak 
om at få parcellerne afhændet til Det dan
ske Hedeselskab med henblik på oprettelse 
af en plantage. Men efter nogle forhandlin
ger meddelte man herfra, at man ikke for 
tiden havde bevillinger til køb af arealerne.

Knudsen havde allieret sig med konsul 
Johnsen, Thisted, samt gartner P. Ubbesen, 
og man foretog nu et nyt fremstød, idet 
man gennem plantøren ved klitplantagen i 
Hvidbjerg v. å, plantør Eskesen, forsøgte at 
gøre klitdirektør de Thygesen og klitvæse
net interesseret.

Og her havde man tilsyneladende bedre 
held. For 4. april år 1900 udsteder land
brugsministeriet skrivelse til sandflugts
kommissionen i Thisted Amt om køb af 
arealerne »indtagne til træplantning« alt 
sammen til en pris af kroner fem tusinde.
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Det i mange henseender centrale punkt korsvejen med malermester Madsens bankbygning til venstre (tg tømrer 
P. C. Christensens forretning overfor. Dyrhcgeboligen med telefoncentralen lidt skjult bag stoptavlen.

Og når man tager i betragtning, at nævnte 
beløb skulle fordeles på 18 parceller, ja, så 
synes man i dag, at det næsten ikke var 
ulejligheden værd.

Men oprettelsen af det, der i første 
omgang kom til at hedde Bedsted Stats
plantage, gik umiddelbart efter i gang. 
Man kunne således i Thy-aviserne i juni 
samme år læse en bekendtgørelse fra plan
tør Eskesen: »For saa vidt Vejret tillader 
det afbrændes Lyngen paa det til Plantage 
indtagne Areal i Bedst ed Hede Lørdag den 
23. ds«.

Og det blev et mægtigt Set. Hansbål, 
den nye stationsby og omegns beboere det 
år kom til at opleve. Det brændte i øvrigt 
videre i flere dage, før al lyng og porsris 
var gået op i røg.

Den Set. Hansaften og det store bål på 
heden derude østpå ved jernbanen har jeg 
hørt en del om i min barndom og også 
senere, fortalt af et øjenvidne. En dreng på 
10 år fik dengang af sin bedstemor lov at

løbe tværs over fra sit hjem i Horsfelt for 
sammen med de andre drenge at være 
med, hvor det foregik.

Drengen blev senere min far og en smu
le senere plantagens første bestyrer, hvilket 
varede i henved 40 år. Men forinden var 
han med til at tilplante, kultivere og dræne 
arealerne, alt sammen før 1920. I Thy-avi
serne kunne man i årene efter omtalte Set. 
Hansbål ofte se annoncer, hvor klitvæsenet 
ville sælge f. eks. havre-afgrøder fra area
lerne vistnok på roden.

Og tilplantningen gik vel snart i gang. I 
regnskabsbøgerne for plantagen er anført 
bl.a. lønningerne for de forskellige arbej
dere, der var også damer imellem, og de 
fik kun 14 øre i timen, men to mænd, 
P. Ubbesen og Mads Knudsen ses at have 
gravet 7000 plantehuller og pløjet 5 tdr. 
land brandbælte. For pløjningen fik de 
18,00 kr. pr. tdr. land.

Da lyngarealerne ikke mere var synlige 
fra stationsbyen, og man i stedet til alle
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Thylandsgade 4 er fo r  beugst omdannet fra aflioldshotel til almindelig beboelse og forretningsudøvelse a f fo r
skellig art. Men derfor kan vi jo  godt dvade ved den tid. hvor de store ånder i skuespilkunsten dukkede op på det 
hvide herred her.

sider kunne begynde at se de grønne træer, 
så begyndte beboerne på egnen at tale om 
en hel plantage. Bedsted Plantage blev det 
til i daglig tale sådan mand og mand imel
lem. Og det viste sig da også snart, at de 
grønne træer var i stand til at få især byens 
indbyggere op af stolene og på fodture ud 
langs banen og ad de snart trådte stier, 
over kæmpehøjene og tilbage gennem sko
ven. Det blev et rekreativt område for 
mange og er det stadigt.

Nu er det jo ikke plantagens historie, 
der skal gøres rede for her, men hedens 
udvikling og forandring. Dog skal det lige 
nævnes, at min far efter i nogle år at have 
arbejdet for klitvæsenet under V. R. Mad
sen af denne i begyndelsen af tyverne blev 
opfordret til at lade sig ansætte som op
synsmand ved det nye skovdistrikt på Røn
heden ved Bedsted Station.

Han accepterede tilbudet og fortrød det 
bestemt aldrig. Og i 1923 den 1. juli flytte
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de han med kone og 3-årig søn ind i et 
samme år opført stuehus med lade og 
staldbygning. Det lå på et hedeskifte, der 
havde hørt til en mindre landbrugsejen
dom, der i sin tid lå på den jord, som i dag 
udgør den sydlige del af Bedsted kirkegård 
med hovedindgang og toiletbygning.

Plantagen udviklede sig hastigt, men 
vel nok i en retning, man ikke lige i starten 
havde haft for øje. Det viste sig jo, at den 
gamle hedejord var velegnet til plante
skoledrift, hvad man ikke havde overvæl
dende held med i klitvæsenets øvrige plan
tager, idet de jo for det meste er placeret i 
sandhærgede egne. Så op gennem tiden 
måtte skovarealerne til en vis grad vige for 
arealer med planteskoler med skovtræer 
udviklet ved frøsåning, med frø ofte fra 
fjerne egne i verden. I dag kan man træffe 
masser af Rønhede-træer i vestkystens 
plantager fra Skagen til grænsen.

Men plantagen på heden blev den 
første på egnen, der ville kendes ved sit 
ophav. I begyndelsen af trediverne fik far 
og klitdirektør Pinholdt udvirket, at Bed
sted Plantage i fremtiden skulle hedde 
Rønhede Plantage, en fornuftig beslut
ning. Klitvæsenet eksisterer ikke mere, nu 
har man fusioneret forskellige hede- og 
skovfunktioner i det offentlige regi og 
kalder det Skov- og Naturstyrelsen. For 
Rønhede Plantages vedkommende har det 
bevirket, at plantagen ikke mere er selv
stændig, men ledes udefra, ligesom area
lerne med frø-planteskolerne er nedlagt. 
Man arbejder med vegetativ formering af 
gran til juletræer og pyntegrønt. Dog er 
plantagens arealområde under udvidelse i 
de seneste år, idet f. eks. de små land
brugsejendomme på de tidligere smalle 
hedeskifter ved amtsvejen efterhånden for 
nogles vedkommende afhændes til skov
væsenet.

Udvikling
En anden vigtig brik i Rønhedens udvik
ling kom nok også i stand ved møder og 
stiftende generalforsamlinger hos kroman
den i Bedsted. Det var, da man i 1913 ene
des om at anlægge ikke bare et elektrici
tetsværk, men et højspændingsværk med 
forsyningsområde for hele Sydthy. Værket, 
der blev taget i brug i maj 1915, blev også 
bygget på den forudseende kromands lod
der, hvor i øvrigt også et andelsmejeri 
samtidig dukkede op, placeret side om side 
ved den nu flere gange omtalte amtsvej.

Mejeriet var i mange år en pryd for 
landbruget på egnen, men er i dag blevet 
til noget helt andet. Men højspændings
værket holder stand på samme plads. Nu er 
der ikke mere »gumlende« maskiner at 
høre, når man færdes i byens gader, man 
producerer ikke mere elektriciteten, der 
var så stærk, at vi kunne høre, den trak 
tågehornet (koen) ude i Thyborøn Kanal. 
Nu nøjes man vist med at holde forsy
ningsmidlerne i orden og sende regninger
ne til forbrugerne.

Skolebørnene i stationsbyen måtte i fle
re generationer trave helt over til kirkeby
en til det rigtige Bedsted ved kirken, hvor 
man så til gengæld havde hele 2 skoler: 
Østre og Vestre. De kommunale har nok 
ikke kunnet overbevises om, at skolevejen 
var lidt for lang, for i 1913 fik en kreds af 
byens borgere en privatskole »op at stå«. 
Den blev også bygget ved amtsvejen lidt 
nord for mejeri og højspændingsværk, 
men mistede så sin betydning efter 1920, 
da de kommunale endelig havde fået byg
get den flotte stationsbyskole lidt længere 
østpå.

Denne privatskolebygning er også inter
essant i forbindelse med dette emne, idet 
den efter at have været privatbolig, læge
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hus, kommunekontor og nu De gamles 
Hjem har vedkendt sig sit tilhørsforhold til 
heden, hvorpå den oprindelig er bygget. 
Den hedder i dag Rønhedecentret.

Stationsbyen udviklede sig og groede til 
stadighed videre. Østergade var nu afsat og 
kromandens grunde her ved at blive 
bebygget. Hullerne mellem husene for
svandt efterhånden, veje med rigtige forto
ve kom til. Først i trediverne blev det 
første kloakanlæg etableret. Jeg havde for
nøjelsen at være stadieholder for min far 
under nivelleringsarbejdet, idet far havde 
påtaget sig projekteringen for Håndværker 
og Borgerforeningen, der vist var den øko
nomisk ansvarlige for projektet. Jeg 
mener, at byens spildevand da blev ført ud 
i det åløb, der længere vestpå blev beteg
net som »Kedrons Bæk«.

Og så en dag med solskin fra en skyfri

himmel og spirende forår var det 100 år 
siden, Chr. d. IX var på perronen på den 
nye jerbanestation, man havde kaldt Bed
sted. Man fejrede jubilæet på hele Thy- 
banestrækningen, hvor meget ganske vist 
var forandret, men ikke mere, end at man 
stadig kan rejse med jernbane ud i den 
vide verden fra Bedsted Station, og det vel 
at mærke fra den selv samme stationsbyg
ning, som Chr. d. IX så den 1882.

Man fejrede jubilæet i Bedsted bl.a. ved 
at afsløre og indvie byens kommende var
tegn på en plads mellem banen og byens 
første bebyggelse, nemlig kroen. Og her 
skal det siges til byens og kunstnerens ros, 
at man igen vedkendte sig stedets oprin
delse med en smuk udformet stenskulptur 
af en af de sikkert mange harer, der 100 år 
før havde haft hjemsted i lyngen på Røn
heden. Kroen overfor var næsten interna-

Bil ledet herover er fra ca. 1925 og viser den a f M. P. Boddum i 1923 for egen regning opførte bolig fo r planta
gens opsynsmand. Ejendommen overgik først i trediverne til staten og er flere gange tilbygget og ændret.

152



Fra indvielsen 20/4 1982 a f Rent Hallers skulptur i rød granit a f én a f hedens harer. Motivet anvendes endvide
re i byens logo. Placering Linnetsgade overfor kroen, der ses i baggrunden.

tionalt udsmykket med forskellige landes 
flag, men kroen havde jo også del i 100- 
året, selv om bygningen i mellemtiden er 
fornyet.

Rønheden har vel haft en jævn og god 
udvikling i de godt 100 år, vi her har 
beskæftiget os med. Et udviklingsbillede, 
der jo også i nogen grad afspejler det øvri
ge danske samfund henover århundredskif
tet. Hedeskifterne, der før var ejet af to 
herremænd og brugt af deres fæstere og 
fattige til underhold, blev nu som følge af 
nye tider med udskiftningen, landborefor
merne og bedre samfærdselsmidler til et 
udviklingsområde for den nye tids menne
sker og følgende slægter, hvad enten de nu

slog sig på landbrug, handel eller hånd
værk.

Hvor intet var og ingen boede med und
tagelse af harer og hugorme, levede der 
snart flere hundrede indbyggere, der ikke 
skulle spørge fordums besiddere, om de 
måtte bjerge lidt lyng eller grave tørv til 
kakkelovenen, de blev snart uafhængig af 
begge dele.

Men byen på heden bør nu hedde Røn
hede.

KILDER:
»Da Bedsted var bedst« 1882 100 ar 1982. »Hvid
bjerg v. Aa Klitplantage« 1892 1992. Thisted Amts 
Tidende. Thisted Amtsavis. Skøde og Pantcvæsen. 
Landsarkivet. »Rønhede Klitplantage«. 1983.
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REDAKTIONEN

Siden sidst

Kommentarer og rettelser til tidligere årbøger.

Sidste års artikel om altertavlen i Klitmøl
ler Kirke var desværre behæftet med en 
årstalsfejl i en billedtekst (som redaktionen 
i parentes bemærket havde ansvaret for). 
På side 93 har dronning Louise fået sam
me dødsår som sin gemak kong Chr. d. 9. 
-  nemlig 1906. Den rigtige tekst skulle 
være: »Dronning Louise, Danmarks dron
ning 1863-1898.«

I artiklen »Tårn og grave ved Helligsø 
Kirke« i årbogen fra 1995 omtales Adami- 
ne Ludovica Petersen, født Jørgensen. Til 
redaktionen oplyser Ib Lydholm, at hendes 
familie stiller sig uforstående over for, at 
hun skulle være død af tuberkulose. I ste
det kommer han med følgende oplysninger 
om hendes død:

»Adamine Jørgensen (mine børns olde
mor) blev født i Bedsted præstegård den 
28. juli 1866 og døde 30 år gammel den 
17. november 1896 (ikke -98) a f barselsfe
ber efter at have født en dreng den 22. 
oktober. Efter familieoplysningerne blev 
hun smittet via sin mand, sognepræst 
Heinrik Petersen (senere Hilden-Peter- 
sen), som havde været på besøg hos en syg 
barselskone -  en ulykke, der desværre gen
tog sig 4 år senere i Hillerslev, hvor Hein
rik Petersens 2. kone døde under de gan
ske samme omstændigheder efter at have

født, også denne gang en dreng. De to 
drenge blev døbt henholdsvis Olaf og 
Hjalmar, senere med efternavnet Hilden.«

Temaer
I 1995 fandt redaktionen det naturligt, at 
50-året for Danmarks befrielse blev mar
keret med flere artikler i årbogen. Ideen 
med et sådant tema blev fulgt op i 1996, da 
årbogen havde sygdom og sundhed som 
emne i flere artikler. I denne årbog er der 
sat focus på kirker og menighedsliv.

Et hovedargument for at anvende tema
er er, at redaktionen tvinges til at afsøge et 
emneområde for på den måde at inspirere 
til artikler, som måske ellers ikke ville bli
ve skrevet. Det betyder på ingen måde en 
begrænsning i, hvad årbogen i øvrigt kan 
bringe af artikler. Årbogen skal fortsat 
være åben for alle, der indsender relevante 
artikler.

Redaktionen modtager gerne ideer til 
kommende temaer og eventuelle artikler i 
den forbindelse. Der har allerede været 
forslag om temaer vedrørende middel
alderen, herregårde og herregårdsliv, be
plantningsbevægelsen samt lokale kunst
nere.
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ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistorisk litteratur om Thy 
og Vester Hanherred 1996-1997
Bavngaard, Bertel
Jagten på Vejlerne / Bertel Bavngaard og 
Vejler-jægerne ; redaktør: Bertel Bavn
gaard. - Fjerritslev Avis’ Forlag, 1997 
. - 160 sider : ill.

Christensen, Ole Vagn
Der er fanen til forskel : Socialdemokratiet 
i Thisted 1896-1996. - Socialdemokratiet i 
Thisted. 1996. - 96 sider : ill.

I.F. Nordthy 1971-1996 / redaktion: Mor
ten Lynge, Mogens Møller m.fl. - Idræts
foreningen Nordthy, 1996. - 106 sider : ill.

En Kjær historie / redigeret af Jytte Niel
sen. Aksel Kristensen og Svend Sørensen 
. - Sparekassen Thy, 1996. - 33 sider : ill.

Møller Madsen, Knud
Sydthy i gamle postkort. - Europæisk Bib
liotek, 1997. - (80) sider : ill. - (Før i tiden) 

Ploug Hansen, Jens
Lystfiskeri omkring Limfjorden. - Netværk 
Limfjorden : i samarbejde med Dansk 
Turismeudvikling I/S, (1997). - 50 sider : 
ill.

Et rigtigt bondeliv : om udviklingen i 
dansk landbrug 1940-1995 / på initiativ af 
Oluf B. Jacobsen og Viktor Hedegaard ; 
redaktion: Oluf B. Jacobsen...et al. - Hol
stebro Museum, 1995. - 167 sider : ill.

Rytter, Jens
Hans Bakgaard fra Røverreden. - Eget for
lag, 1996.-27 sider: ill.

Sekkelund, Kaj
Snedker-Tømrer Forbundet Thy-Mors i 
100 år : 1896-1996. - Snedker- og Tømrer
forbundet, Afd. 5, Thisted, (1996)
. - 42 sider : ill.

Smærup Sørensen, Jens
Kulturlandsbyen : roman. - Samleren,
1996.-340 sider

Sutton, Gertrud Købke
Jens Søndergaard : malerier. - Borgen,
1996. - 193 sider: ill.

Sørensen, Svend
At bære livet som det er : om J.P. Jacob
sens liv og digtning / Svend Sørensen og 
Niels Nielsen. - Sparekassen Thy, 1997 
. - 83 sider : ill.

Sørensen, Svend
Jens Vækild : roman. - Forlaget Knakken,
1997. - 157 sider

Sørensen, Svend
Oplev Viborg Amt : kultur- og naturhisto
risk guide. - Høst : i samarbejde med 
Viborg Amt og Museumsrådet i Viborg 
Amt, 1997. - 215 sider : ill. - (Skarv guide) 

Sørensen, Søren
De moderløse : historisk roman. - Tellus, 
1996.- 187 sider

Thisted FDF/FPF gennem 75 år I Gunnar 
Dahl...et al. - Thisted FDF/FPF, 1996 
. - 130 sider : ill.

Vejledning for Thisted Bymidte : gode råd
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om facaderenovering, skilteform, udsmyk
ning m.v. / udarbejdet af Bygnings- og 
byplanafdelingen, Teknisk forvaltning, 
Thisted kommune. - Thisted kommune,
1996.- 19 sider: ill.

Lydbøger, CD-ROM og 
video
Aggersborg gennem 100 år. - KLO,
(1996). - 9 kassettebånd

Digteren J.P. Jacobsen 1847-1885 / redak
tion : Orla Poulsen. - Forlaget Knakken,

1997.- 1 CD-ROM
Omslagstitel : J. P Jacobsen 1847-1997.

Fjordfiskerne (video) I manuskript: Jørgen 
Vestergaard, Dorte Mosgaard. - JV Film & 
TV : Statens Filmcentral, 1996. - 1 video
kasette VHS

Go West : en film om Vestjylland / manu
skript og instruktion: Erik Thygesen. - Sta
tens Filmcentral, 1996. - 1 videokassette 
VHS

Haller, Bent
Spendabel : roman / Bent Haller. - Gyl
dendal Lydbøger, 1997. - 4 kassettebånd.
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FRANK WEBER

Formandens beretning 1997

I år vil jeg gerne på bestyrelsens vegne 
komme med udflugter! Det vil sige: Vi vil 
gerne modtage nogle gode forslag til 
udflugter, for i september sidste år måtte vi 
beklageligvis aflyse den historiske udflugt 
p.g.a. for få tilmeldinger! Det var vi selv
følgelig noget skuffede over. Men måske 
var Hanstholm ikke lige stedet at tage hen, 
oven på besættelsestidens jubilæumsår fra 
1990-95. Eller også var målet for udflug
ten for tæt på? Mange har sandsynligvis 
inden for de seneste år besøgt museerne i 
Hanstholm på egen hånd? Men når nu det 
nye dokumentationscenter bliver færdigt, 
vil der være noget spændende og nyt at se, 
og så vil vi måske tage idéen op igen -  
men ikke før!

Traditionen tro blev årets lokalhistori
ske bogperle »Historisk Årbog 1996« 
præsenteret i en af de i bogen omtalte 
historiske rammer. Det overordnede tema 
var »sygdom og sundhed i Thy og Vester 
Hanherred«, og receptionen den 22. 
november 1996 blev derfor passende hen
lagt til den tidligere distrikts-, embeds- og 
amtslægebolig i Skovgade 20 i Thisted. 
Læge Holger Juul Sørensens gæstfrihed 
gjorde dette muligt, selv om familien rent 
faktisk stod med det ene ben ude af døren 
for at flytte til Sjørring. Et reklamebureau 
er i dag rykket ind i stedet, og bygningens 
funktion som lægebolig gennem næsten 
150 år er slut. Holger har dog stadig prak
sis i kælderen! Jeg vil her benytte lejlighe
den til igen at takke for gæstfriheden.

Årbogen i sig selv var et strejf af som
mer og sol midt i november, og jeg er sik
ker på, at indholdet har givet mange spæn

dende timers læsning i vinterens løb. Igen 
var det lykkedes vores forfatterstab, redak
tion og trykkeri at få lavet et Hot »pro
dukt«. Alle der har medvirket til årbogens 
tilblivelse skal derfor have stor tak.

Dette års årbog er allerede på plads, 
men jeg vil benytte lejligheden til at opfor
dre alle medlemmer til at bidrage med kor
tere eller længere artikler. Uden artikler -  
ingen årbog. Mange tøver måske og er 
usikre på form og stil. 1 de tilfælde kan 
redaktionen altid konsulteres med henblik 
på råd og vink.

Fra slutningen af januar til begyndelsen 
af marts afvikledes i år vores foredrags
række under titlen »Fra lokalhistorikerens 
arbejdsmark«. Via 5 foredrag fik tilhørerne 
indblik i forskellige facetter af den lokalhi
storiske forskning og formidling. Tidl. 
landsarkivar ved landsarkivet i Åbenrå. 
Hans H. Worsøe. holdt et spændende og 
debatskabende foredrag. Han undrede sig 
over, at der ikke var en lokal personalhi- 
storisk eller slægtshistorisk forening! Den
ne undren og en opfordring til at tage ini
tiativ til etablering af en sådan er hermed 
givet videre.

Historisk Samfund vil fortsætte traditio
nen og vinterens foredragsrække har over
skriften »Havet omkring Thy -  i kulturhi
storiske glimt«.

Sidste års nye tiltag -  etableringen af 
vort kontaktnet af lokalhistorisk interesse
rede -  kaldet »rødderne« -  har indtil vide
re fungeret nogenlunde. Det skal forståes 
således, at »rødderne« har været et aktiv 
for Historisk Samfund, men at bestyrelsen, 
og jeg som formand, ikke har holdt kon-
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takten ved lige som oprindeligt planlagt. I 
efteråret udkom det første og foreløbigt 
eneste nummer af et nyhedsbrev. Tanken 
var, at det skulle udkomme mindst to gan
ge årligt, og det er stadigvæk målet. Plaka
ter og andet informationsmateriale vedr. 
foredragsrækken og årbogen blev fremstil
let og fotokopieret, men kom beklageligvis 
aidrig længere end til mit kaotiske skrive
bord. For at sætte tingene lidt mere i 
system fremover, vil kontakten mellem 
bestyrelsen og »rødderne« fra i dag vareta
ges af Ingvard Jakobsen. Vi vil i fælles
skab forsøge at få tingene ud til tiden.

I år 2003 vil Historisk Samfund fylde 
100 år. Det er der lang tid til, men af erfa
ring går tiden hurtigere end man tror, selv i

et Historisk Samfund. Jeg vil derfor opfor
dre medlemmerne til at overveje, hvordan 
vi bedst markerer dette jubilæum, således 
at vi til næste år kan lægge en femårsplan. 
Det kunne f.eks. være en udstilling, en 
publikation, et skuespil, en CD-ROM med 
gode historier fra Thy og Vester Hanherred 
eller en kombination af disse.

Endnu en gang tak til redaktionen for en 
flot og spændende årbog. Tak til bestyrel
sen, »rødderne«, Thisted Museum, Wad- 
manns Bogtryk og alle andre, der har 
bidraget til årets lokalhistoriske ud- og 
indtryk.

Thisted, 9/6-1997 
Frank Weber
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HAVET OMKRING THV
i kulturhistoriske glimt

5 spændende foredrag fra  
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred 

Thisted Gymnasium, lokale 72, torsdage 19.00-21.30

5 . februar
Havfiskeri fra Thy og Vester Hanherred

v/forskningsprofessor Poul Holm fra Esbjerg Søfarts- og Fiskerimuseum

19.februar
De fattige strandmænd -  skudefartens historie

v/ museumschef Hanne Mathiesen, Museumscenier Hanstholm

2 9 .februar
Hanstholm Havn

v/ museumschef Hanne Mathiesen, Museumscenter Hanstholm

5. marts
Havets billeder. Kysten og havet i malerkunsten

v/ museumsinspektør Jytte Nielsen, Heltborg Museum

12. marts
Digternes hav. Kysten og havet i litteratur- og 

bevidsthedshistorisk belysning
v/ lektor Knud Holdt Andersen, Thisted Gymnasium

TFO & Åbent Gymnasium
Tilmelding senest 7 dage før første foredragsaften: 
tlf. 97 91 18 80 (dagtimer) -  tlf. 97 74 62 52 (aften)

TILBUD: 5 foredrag for kun 200,-
-  meld dig tilfør dine naboer!




