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DORTE FALCON MØLLER

Musicerende dyr på danske kalkmalerier
Forsiden a f dette årsskrift viser et kalkmaleri med en sækkepibespillende gris i 
rankeværk. Den kan ses i nordre sideskibs fjerde fag i Vestenig kirke og er malet 
1510-20. Det er et meget smukt og elegant malet kalkmaleri, men hvorfor fremstil
le et billede så fjernt fra virkelighedens verden? Dyr kan jo ikke spille!

Der er en meget gammel bi 1 ledtradition for 
musicerende dyr. I antikken repræsentere
de dyr ofte både guder og dæmoner, såle
des også i middelalderen, hvor dyrene blev 
delt op i to grupper, der symboliserede 
henholdsvis det gode og det onde. Til den 
gode side hørte løven, enhjørningen, fugl 
Føniks, panteren, hanen, pelikanen og lam
met, hvorimod slangen, svinet, ulven, hun
den, bukken, ræven, musen, bjørnen og 
aben hørte til den mørke side. Interessant 
nok er det faktisk udelukkende de dæmo
niske dyr, der musicerer.

I middelalderens illuminerede manu
skripter anbragtes mange forskellige dyr 
rundt om i initialer og i marginillustratio
ner, og dyrene boltrede sig ligeledes i den 
romanske stenskulptur Europa over. Når 
de betjener sig af musikinstumenter, hvad 
man ofte ser, forekommer det naturligvis 
for en nutidig betragter ret så mærkvær
digt. Men i middelalderen var det ikke så 
underligt, for man så på billeder på en 
anden måde, end man gør i dag. Man 
opfattede dem symbolsk. Og når dyr musi
cerede, var det naturligvis helt naturstri
digt, grotekst og urent. Derved fik billed
erne en iøjnefaldende negativ symbolik.

Dyrenes egen lyd kunne imidlertid også 
have symbolsk betydning. Så når man ser 
et dyr, der ikke spiller på et musikinstru
ment, men bare er der, kan det også i visse

sammenhænge fortolkes ud fra dyrets 
stemme. En panters brøl var et symbol for 
fred, idet panteren opfattedes som syno
nym med Kristus. Ved løvebrølet fik de 
døde liv igen, og ved hanegalet indvarsle- 
des Kristi Opstandelse. De negative dyre- 
lyde havde derimod deres rod i antikke 
Hadesforestillinger, hvor især helvedhun
den Cerberus’ hyl -  og hundehyl i det hele 
taget -  naturligvis hørte underverdenen til. 
I middelalderen havde man en udbredt 
opfattelse af, at Djævlens sang lød som 
hundehyl eller svinegrynt.

Når et dyr musicerede, overførtes dyrets 
negative symbolik almindeligvis til musik
instrumentet, og dettes eventuelle egen
symbolik kunne ikke ændre ved det for
hold. Når dyret først holdt instrumentet 
mellem poterne og spillede på det, perver
teredes det. Dette er et klart eksempel på, 
at det var sammenhængen, hele motivet set 
under et, der bestemte symbolikken, ikke 
genstandene i sig selv.

De musicerende dyr findes ofte i den 
vestlige ende af kirkerne, altså i den ret
ning, hvor natten og dæmonerne kommer 
fra. Det gælder også for grisen her i 
Vestervig. Svinet var i sig selv alene et 
symbol på utugt, og dyret var følgelig ride
dyr for Luxuria, for vellysten. Svinegryn- 
tet kunne, som nævnt, være identisk med 
djævlens sang. Og sækkepiben kunne end-
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Musicerende gris i Vrå Kirke.

videre have en egensymbolik, idet instru
mentet kunne været symbol for drukken
skaben. Men sækkepiben kunne også sym
bolisere Superbia, hovmodet, den værste 
af alle laster. Og sækkepiben kunne i spil
lemandens hånd hidse folk op til dans og 
dermed indirekte til vellyst og utugt. Men
nesket forledtes til at opføre sig som et dyr 
under den lastefulde dans. Sækkepiben var 
i sandhed svinets instrument. En sådan for
tolkning af dette specielle musicerende dyr 
ligger lige for, når man ved, at middelalde
rens præsteskab netop betragtede musik og 
dans som nogle af de midler, Satan benyt
tede sig af i sin forførelse af menneskehe
den. En gris med sækkepibe er således 
djævlens værk, en advarsel til mennesket 
om ikke at lade sig forlokke og tilskynde 
til vellyst og ukyskhed.

Grisen med sækkepibe i Vestervig kirke 
er ikke den eneste i landet. Der er også en i 
Skivholme kirke fra 1503 og en i Östra 
Vemmerlöv kirke i Skåne fra 1430-60. 
Skåne, som dengang var dansk område, 
hører naturligvis sammen med det øvrige 
Danmark i denne sammenhæng. Men grise 
spiller også på andet end sækkepibe i

dansk kalkmaleri. I Vrå kirke står der en 
glad oprejststående og dansende gris og 
spiller på luth. Den er fra samme tidspunkt 
som grisemusikanten i Vestervig, men den 
er ikke malet af samme hånd. Grisen i Vrå 
skal symbolsk opfattes lidt anderledes end 
de sækkepibespillende. Svinets symbolik 
er den sammen, men luthen har ikke som 
sækkepiben en negativ betydning, snarere 
tværtimod. Den blev almindeligvis benyt
tet som lovprisningsinstrument i englehånd 
på Maria-motiver. Her bliver den perverte
ret af grisemusikanten. Dennes grove tæer 
har næppe kunnet frembringe fine smukke 
vellyde fra instrumentet. Det har lydt falsk 
og skingert. Grisen er anbragt midt imel
lem fire medailloner, der skildrer scener 
fra Kristi lidelseshistorie. Forbilledet har 
utvivlsomt været at finde i de middelalder
lige manuskripters marginillustrationer, 
hvor Jesu sidste vandring ofte blev akkom
pagneret af djævlens hoverende repræsen
tanter som eksempelvis tungerækkende og 
hornblæsende narre. Grisen i Vrå kan føl
gelig fortolkes som en spottende kommen
tar til Kristi vandring mod Golgata.

Musicerende dyr -  og der er andre end 
grise i dansk kalkmaleri -  kan udseende
mæssigt forekommer os pudsige, tilforla
delige og fantasifulde. Men de er ikke kun 
humoristiske og sjove indfald fra datidens 
kalkmaleres side. De har derimod en 
særlig symbolsk betydning. Det udelukker 
imidlertid ikke, at kunstnerne også har 
moret sig, og at de har haft en vis tilfreds
stillelse ved at fremstille dem. For lasterne 
har altid været et godt emne og en udfor
dring for alle billedmagere og alle fortol
kere tiderne igennem.

Litteratur:
Dorthe Falcon Møller: Klang på kalk -  musiksymbo- 
lik i dansk kalkmaleri. Forlaget Falcon Kbh. 1996.
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ANNE-LOUISE HAACK OLSEN

Borgen i Sjørring
-  historien om udgravningen, der blev væk

Artiklen fortæller om Sjørring Vold- Thys største voldsted fra middelalderen -  og 
om de udgravninger, der lige efter 2. verdenskrig blev iværksat a f Nationalmuseet, 
kun for brat at blive stoppet igen.

Sjørring Vold er kendt af de fleste thyboer. 
Midt i landsdelen ligger den, placeret lige 
ved alfarvej med sin vældige midterbanke 
og de stejle volde, der nu er græsklædte og 
veltrimmede og omgives af høje, skygge
fulde træer. Sjørring Vold er i dag et idyl
lisk sted, lige velegnet til sommerens gym
nastikstævner og vinterens kælketure.

Kunne man gå tilbage til middelalderen, 
ville øjet møde et ganske anderledes syn. 
Borte er de store træer, i gravene står der 
vand, og færdselen til midterbanken går 
over høje træbroer i vest og nord. På top
pen af banken står et trætårn med 
bevæbnede vagter, og nord for voldstedet, 
hvor i dag højskolen ligger, ses en stor 
gård med mange bygninger. Luften genly
der af menneskestemmer, kaglen fra høns, 
køers brølen og lyden af hestehove. Lug
ten er stram, og det veltrimmede græs er 
veget for bar jord, hvor fluerne letter fra 
kokasser og hestepærer.

Mod vest blinker den store Sjørring Sø, 
hvis vand løber ind og fylder voldgravene. 
Mod øst løber landevejen, som den stadig 
gør det, men den nuværende indgang med 
den fine, rødmalede port er borte og hullet 
lukket. For at komme ind på midterbanken 
må man komme nordfra gennem gården og 
passere de to træbroer.

Kort over Sjørring Vold med omgivelser. Efter Antik
variske Studier, 1848. Voldstedet ligger ved den ene
ste passage mellem de to søer, Sjørring sø og Sper
ring sø. og vejforløbet, der fører her forbi, har i 
århundreder været en vigtig forbindelse mellem det 
sydlige og det nordlige Thy.
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O pm ålingen 1953.

Sjørring Vold opmål t 1953. Efter Hans Stiesdal og Vilhelm LaCour: Danske Voldsteder fra Oldtid og Middelal
der. Med raster er vist det sandsynlige forløb at de to broer, hvoraf der kun er fundet spor a f broen mellem mid
terbanken og vestvolden. Stjernen viser den nuværende indgang.

Voldstedet er anlagt på enden a f et tues ud mod søen. og kun mod nord og øst er der tale om egentlige volde. 
Højningerne mod vest og syd er resterne a f messet. som er »skåret« ud, da man gravede voldgraven. ! nordvest 
og sydvest stod graven i forbindelse med søen.

På den anden side af landevejen ligger 
den store granitkirke med de smukke søjle
portaler, men uden det hvide tårn og 
våbenhuset.

Dette lille stemningsbillede bygger til 
en vis grad på konkret viden, men i lige så

høj grad på formodninger og paralleller 
med andre fund, for den viden, vi i dag har 
om Sjørring Vold, står slet ikke i forhold til 
dens markante fremtoning. De undersøgel
ser, der har været foretaget, er først og 
fremmest opmålinger og beskrivelser,
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hvoraf de ældste stammer fra begyndelsen 
af forrige århundrede, men egentlige ud
gravninger er det meget småt med.

Udgravningen, 
der aldrig blev færdig

For lidt over 50 år siden iværksatte Natio
nalmuseet en større udgravning af voldste
det under ledelse af arkitekt C. G. Schultz, 
bl.a. kendt fra udgravningen af Aggersborg 
-  den store ringborg fra vikingetiden. 
Udgravningen af Sjørring Vold, som fore
gik sideløbende med undersøgelsen af 
Aggersborg, led dog en krank skæbne og er 
et grelt eksempel på, hvordan økonomiske 
og landspolitiske hensyn fuldstændig feje
de de videnskabelige argumenter af bordet.

Tidspunktet er midt i december 1945, 
kort efter afslutningen af 2. verdenskrig. 
For at afhjælpe den store arbejdsløshed har 
regeringen sat omfattende beskæftigelses
arbejder i værk, og på Sjørring Vold er en 
flok arbejdere i gang med skovl og trille
bør, mens tøsneen daler ned. Koldt har det 
været, men udsigten til mad på bordet har 
nok hjulpet med til at holde humøret oppe.

En optimistisk arkitekt Schultz fortæller 
til en journalist fra Thisted Amts Tidende: 
»Formålel er egentlig at få  konstateret, om 
der virkelig har ligget en Træbygning, evt. 
et Taarn, paa Højen (d.v.s. midterbanken), 
og det er der allerede udmærkede Beviser 
paa, idet man flere Steder kan se paa Jord
lagene, at der er gravet ned, sikkert for at 
faa Pæle anbragt. Ved Prøvegravninger vil 
vi forsøge at faa Klarhed over Træbygnin
gens Konstruktion. Meget tyder paa, at den 
er magen til de Forsvarsværker, der er 
aftegnet paa Bajeauxtapetet, som er fundet 
i Frankrig.« 1

Arkitekt C. G. Schultz, Nationalmuseet, bl.a. kendt fra  
undersøgelsen a f Aggersborg og a f krypten under Vor 
Frue kirke i Arhus.

Desuden har man gravet snit ind i den 
sydlige ende af voldene og fundet ud af, at 
de er »skåret« ud af det omliggende ter
ræn, da man gravede voldgraven.

Sidst, men ikke mindst, vil man under
søge, om der er sandhed i den gamle over
levering, at der nord for Sjørring Vold »fin
dis it styche jord, kaldis endnu po denne 
daugh S. Anderss kierchegaardt«, som den 
ærværdige pastor Janus Spendius skrev i 
1638-. Her har man -  som en følge af 
besættelsen -  fået et nyt spor at gå efter. 
Tyskerne, som en overgang boede i en 
barak ved volden, var nemlig ved at grave 
løbegrave stødt på skeletter, måske resterne 
af den gamle kirkegård.

Man havde en bevilling på 20.000 kr., 
og der var al mulig grund til at se resulta
terne af udgravningen i møde med forvent
ning. Det er imidlertid en frustreret og me
get utilfreds arkitekt Schultz, der den 23.
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april 1946 igen taler med en journalist, 
denne gang fra Thisted Amtsavis. Som led 
i en generel standsning af alle offentlige 
arbejder har Nationalmuseet fået besked 
på, øjeblikkeligt at standse udgravningen 
af Sjørring Vold til trods for, at arbejdet er 
i fuld gang og kun halvdelen at bevillingen 
er brugt.

Alle argumenter om, at man netop står 
for at skulle foretage de egentlige detailun
dersøgelser, der skal give resultaterne, 
preller af på myndighederne, og der er 
ikke andet for end øjeblikkeligt at gå i 
gang med at tildække de store snit, som 
møjsommeligt er gravet med håndkraft. Så 
stærkt skal det gå, at man må have 40 
mand i arbejde for at nå det inden fristens 
udløb.

Helt resultatløst har arbejdet dog ikke 
været, og Schultz fortæller: »Vi har bl.a. 
konstateret, at Græstørv har været brugt til 
Midterbankens Beklædning og at Bankens 
Sider har været betydeligt stejlere end den 
nuværende. Saa har vi paa Indgangen til 
Midt banken paa Vestsiden fundet tre Ræk
ker ca. 10 Tommers tykke Egepæle, der har 
baaret Broen, som er gaaet fra »Vestvol
den« til Midtbanken, men a f Træbroen har 
vi ikke fundet definitive Spor, men dem 
skulde vi have gravet videre efter. Endelig 
har vi faa et lokaliseret Gravpladsen, den 
saakaldte Set. Anders Kirkegaard, der 
bestaar a f flere Rækker a f Grave, der er 
beliggende i Haven i Nordsiden a f Voldene. 
Det var egentlig de Løbegrave, Tyskerne 
havde gravet, der bragte de første Spor 
frem, og vi har saa fortsat og naaede til at 
lokalisere 6-7 Grave. Disse har alle vendt i 
Retningen ø.-v. Der er fundet Skaar, der 
endnu ikke er bestemt, men kan datere 
Gravpladsen. Skaarene fra denne Grav
plads synes imidlertid ældre end selve Vol
dene. Undersøgelserne har saaledes ikke

Udsmykket bronzeplade med rester a f guldbehegning. 
Engelsk arbejde omkring 800 e. Kr. Fremstillet som 
beslag til et relikvieskrin eller et bogbind. Fundet på 
vikingetidsboplads i Sjørring. Tby. hvor det bar været 
anvendt som smykke.

været spildt, men det var jo først nu vi 
skulde til at arbejde i Detailler.« •

På journalistens spørgsmål, om man vil 
fortsætte undersøgelsen af Sjørring Vold, 
hvis der kommer bedre tider, svarer 
Schultz, at det tror han ikke. Selve jordar
bejdet har ved Sjørring Vold vist sig at 
være så omfattende, at man nok vil give sig 
i kast med et mindre voldsted næste gang. 
Man forstår godt, at tanken om at grave de 
store snit op igen næsten ikke er til at bære!

Resultaterne
Nogen resultater kom der dog, som vil 
kunne danne baggrund for et fremtidigt 
arbejde med voldstedet. Først og fremmest 
blev der på midterbanken fundet spor efter 
nedgravninger, men hverken sten eller 
tegl, så formodningen om et trætåm er 
sandsynligvis rigtig. Endvidere har man 
påvist stolperne fra en bro, som gik fra 
hovedbanken mod vestvolden, og måske
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Peter Olsen. Sjørring. var dreng. da Nationalmuseet gravede i Sjørring Vold, og han husker godt udgravninger
ne. Han star her på stedet for et a f udgravningsfelterne, i sydsiden a f midterbanken.

kan det stadig lade sig gøre at finde træ, 
der kan anvendes til årringsdatering, hvil
ket er vores bedste chance til at få en date
ring af hele voldstedet.

Det kunne også påvises, at der har 
været anvendt græstørv til at beklæde mid
terbanken, antagelig for at opnå større sta
bilitet, og her er det interessant, at der i de 
senere år i Sjørrings sydøstlige udkant er 
fundet adskillige huse tra den tidlige mid
delalder, bygget af græstørv på en måde, 
der vidner om en højt udviklet teknik.4 
Græstørv var altså ikke bare en billig 
nødløsning, men et byggemateriale, man 
var fortrolig med. Det havde været spænd
ende at se, om byggeteknikken med græs
tørv var den samme på voldene som ved 
tørvehusene.

Mindst lige så spændende havde det 
været at få mere at vide om den gravplads, 
Schultz fandt nord for volden. Ud fra 
bemærkningen, at potteskårene så ud til at 
være ældre end voldstedet, er det muligt, at

vi har at gøre med en gravplads fra vikinge
tiden. Flere steder er der nemlig i området 
nord for volden, hvor nu Sjørrings »forret- 
ningsstrøg« ligger, fundet kulturlag og spor 
af huse fra denne tid.5 En anden mulighed 
er, at der til den storgård, som volden må 
have været en del af, på et tidspunkt har 
hørt en kirke og en kirkegård. Det kan kun 
fremtidige udgravninger besvare.

Hvor gammelt
er voldstedet?

Til at besvare dette spørgsmål kan vi i øje
blikket kun holde os til udseendet, da der 
ikke er fund, som kan datere anlægget. 
Denne type forsvarsværker med volde og 
grave, der omgiver en ret lille midter
banke, hvor der kun har været plads til et 
tårn, kender man ude omkring i Europa 
allerede i lOOO-tallet. Et af de kendteste
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Sølvsmykke med et dyr omgivet a f slyngtråde. Date
ring: 1050-1150 e. Kr. Fundet i Sjørring. Thy. ved 
udgravning a f en boplads fra slutningen a f vikingeti
den og tidlig middelalder.

eksempler er borgen Dinant, som er afbil
det på Bayeaux-tapetet, der skildrer nor
mannernes erobring af England i 1066. 
Billedtæppet er antagelig fremstillet ret få 
år efter at begivenhederne fandt sted.

Så gammel er borgen i Sjørring næppe, 
men det kan ikke udelukkes, at den er 
opført så tidligt som i 1100-tallet, måske 
som en kongelig borg. Dog maner det til 
forsigtighed, at en anden borg, Eriksvolde 
på Lolland, der var blevet anset for at 
stamme fra begyndelsen at 1100-tallet og 
muligvis opført af den senere kong Erik 
Emune, efter årringsdatering af træ fra 
borgen viste sig at være opført 200 år 
senere, i midten af 1300-tallet, under Erik 
Plovpenning.6

Skriftlige kilder
Sjørring nævnes i 1231 i Kong Valdemars

Jordebog, der bl.a. rummer en fortegnelse 
over kronens ejendomme rundt om i lan
det. Her nævnes også Hillerslev og Vester
vig, men ingen af stederne står der noget 
om borge, selv om også Hillerslev kan 
opvise sit voldsted. Det er således ikke 
muligt ud fra skriftlige kilder at sige noget 
konkret om Sjørring Voldes oprindelse, 
hvor gammelt anlægget er, eller hvem der 
har bygget det -  kongen eller en lokal stor
mand.

Sjørring nævnes også i den islandske 
Knytlingesaga, hvor det indgår i den dra
matiske historie om Knud den Hellige, 
som på flugt fra de oprørske bønder i 
Vendsyssel, på vejen skulle have gjort 
ophold i kongsgården i Sjørring. Sagaen er 
imidlertid skrevet næsten 200 år efter, at 
begivenheden fandt sted, og en anden 
beretning, skrevet få år efter at Knud den 
Hellige var dræbt i Odense, nævner intet 
om, at han skulle have været i Sjørring. 
Historikerne har derfor valgt ikke at fæste 
lid til sagaen, og dermed forsvinder kongs
gården i Sjørring ud af kilderne.7

Gården
Vi kan gå ud fra, at selve voldstedet kun 
har tjent som værn og tilflugtssted, når 
fjenden stod for døren. Den egentlige gård, 
om det så har været en kongsgård eller en 
stormandsgård, har ligget nord for voldste
det, hvor der tidligere lå en gård ved navn 
Brogård, der nu er afløst af Højskolen i 
Thy. Ved en udgravning i forbindelse med 
et nybyggeri på højskolen har Thisted 
Museum her fundet spor af et hus med 
buede vægge fra overgangen mellem 
vikingetid og middelalder. Huset kan dog 
også have forbindelse med den vikinge
tidsbebyggelse, der har ligget ved søbred-
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Side af »Kong Valdemars Jordebog«. Et håndskrift, der bl.a. rummer en liste fra 1231 over Kronens ejendomme 
rundt om i landet. Stjernen står ud for »Syorændce« -  Søens Ende, den gamle form af Sjørring. Ovenover og 
nedenunder ses henholdsvis »Hyldceslef« (Hillerslev) og »Wæstævwigh« (Vestervig), og 2 linjer over Hyldceslef 
ses sånuend «Aktersburgh« (Aggersborg) -  det er dog ikke ringborgen fra vikingetiden, der her er tale om.
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den, og behøver ikke at have noget med 
borgen at gøre?

Våben i søen
En at grundene til, at Nationalmuseet net
op valgte at foretage udgravninger i 
Sjørring Vold, var, at man her mange år 
tidligere havde fundet adskillige våben fra 
overgangen mellem vikingetid og middel
alder, og også nogle fra en senere del af 
middelalderen. Det skete i 2. halvdel af 
1800-tallet, først i forbindelse med ud
tørringen af Sjørring Sø omkring 1860 og 
nogle år senere i forbindelse med udtørrin
gen af Sperring Sø, hvor man uddybede 
det lille vandløb, der løber syd om voldste
det, mellem de to søer.

Foruden våbnene fandt man 2 rækker 
store egepæle, der formentlig har båret en 
bro, hvor landevejen passerede vandløbet,

lige ved voldstedets sydøsthjøme, hvor en 
kanal stadig løber under vejen. National
museets senere direktør, Sophus Müller, 
som foretog en udgravning på stedet, 
mente, at man hermed havde fundet 
adgangen til borgen, men fundet tolkes i 
dag som en regulær vejbro, der meget vel 
kan være ældre end borgen, muligvis fra 
vikingetiden. Alt tyder nemlig på, at den 
åbning i volden, hvor den nuværende ind
gang fra landevejen er placeret, skyldes at 
man i senere tid har gravet dele at volden 
bort her. Den oprindelige indgang til vold
stedet er antagelig via en bro i nordvest
hjørnet og derfra over den pælebro på 
vestsiden af midterbanken, som arkitekt 
Schultz fandt rester af i 1946. Dette er 
ganske afgjort også den klogeste placering 
ud fra et forsvarsmæssigt synspunkt.

Våbnene, der blev fundet på søens bund 
og i vandløbet, kan ikke med sikkerhed 
knyttes til borgen. De stammer som nævnt

Pælene fra den formentlige vikingetidsbro ved Sjørring Vold. Tegnet a f J. B. Løffler i 1876. Bemærk manden, dei
star ved pælen i midten. Man ser fra voldstedet mod øst over mod Næstrupvej. I middelalderen har overgangen 
været en vejdæmning a f grus og sten".
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Bronzeplade ved afbildning af Guds Lam med korset. Fremstillet i sen nordisk vikingetid i 1000 e. Kr. Fundet i 
Sjørring. Thy. ved udgravning afen boplads fra slutningen af vikingetiden og tidlig middelalder.
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antagelig fra tiden før voldstedet blev byg
get, men de viser, at dette sted har været af 
betydning langt tilbage i tiden, hvilket 
også må være baggrunden for, at voldste
det er opført netop her.

Runestenen
Et andet tegn på stedets betydning allerede 
i vikingetiden er den runesten, der er fundet 
i Sjørring, men som i dag står i Vang kirke. 
Stenen er antagelig rejst omkring år 1000, 
mens Svend Tveskæg var konge af Dan
mark. Indskriften fortæller, at »Ase satte 
denne sten efter sin ægtefælle Ømunde, 
som var Finulvs hirdmand.« Finulv må 
have været en stormand af betydning, siden

han havde sine egne private soldater. Han -  
eller hans »førstemand« Ømunde -  kan for 
så vidt godt have boet på den store gård, 
som sikkert allerede da har ligget i 
Sjørring, selv om voldstedet nok ikke var 
bygget endnu.

Runestenen blev i 1700-tallet fundet 
»neden for Sjørring kirkegård«9, d.v.s. ikke 
langt fra den gamle landevej og broen. 
Neden for kirkegården lå tidligere en stor 
eng, som i 1848 netop hørte til Brogård, og 
hermed er vi tilbage, hvor vi begyndte: 
Ved Sjørring Vold, der heldigvis stadig lig
ger på sin plads ved den århundredgamle 
landevej, som en hilsen fra fortiden. For
håbentlig vil den en dag afsløre nogle flere 
af sine hemmeligheder.

NOTER

1. Artikel i Thisted Amts Tidende 14/12 1945. Den
ne og den følgende avisartikel er også anvendt 
ved omtalen af Sjørring Volde i værket Danske 
Voldsteder Fra Oldtid og Middelalder. Thisted 
Amt. 1957.

2. Samlinger til Jydsk Topografi og Historie, 4, rk., 
bd. Ip . 124.

3. Artikel i Thisted Amtsavis 23/4 1946.
4. Udgravningen har joumalnr. THY 3471.
5. Jour.nr. THY 2198.
6. Karen Løkkegård Poulsen: Eriksvolde -  et uaf

sluttet fæstningsværk. 1 Hikuin nr. 19. 1981.

7. Se f.eks. P. L. Hald: Sjøring Volde. I Historisk 
Aarbog for Thisted Amt, udg. af Historisk Sam
fund for Thy og Hanherred. 1921.

8. Jour.nr. THY 2198.
9. Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Rune

indskrifter, spalte 192. 1942.
10. Mogens Schou Jørgensen: Oldtidens veje i Dan

mark, p. 39. I: Braut. Nordiske vejhistoriske stu
dier, red. Jens Vellev. 1996.
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BENT WINDFELD

Folkeviser i Thy
Folkeviserne hører til »arvesølvet« i dansk litteratur. Enkelte a f dem har ifølge tra
ditionen en særlig tilknytning til Thy. Med udgangspunkt i den samlede udgave a f 
danske folkeviser, der blev påbegyndt a f Svend Grundtvig i 1853 og afsluttet i 
1976, underkaster artiklen denne visetradition en kritisk undersøgelse.

Den lærde historiker Hans Gram skrev i 
1750 i et historisk arbejde en bemærkning 
om folkeviserne som historiske kilder hvor 
han ikke viser dem nogen som helst tillid. 
Han skrev: »At Kongen har haft Børn med 
sin Konkubine Tove, tror jeg gærne. Men at 
om slige Materier ere udspredede adskil
lige Fabeler og Æventyrer, er sikkert. Hvil
ket og kendes a f den lumpne vise, som Hr. 
Peder Syv har indført udi sin Samling, 
hvor der, iblandt andre Urimeligheder, læ
ses, at Kongen, da han drog i Leding, satte 
Dronning Helvig til at tage Landene vare 
og vogte dennem vel, til han kom hjem 
igen: og udi Peder Syv s Forklaring den alt 
for latterlige Kællingesnak om Tjeneren, 
der skaffede Kongen at vide, hvad han 
tænkte paa. Udi min Barndom har jeg og- 
saa hørt sjunge en Vise om Kong Voldemar 
og Tovelille, hvoraf jeg vel erindrer mig 
Melodien og Omkvædet, men udaf alt det 
øvrige ikkun disse Ord, hvori Kongen for
klarer for Dronning Helvig, hvorfor han er 
ked a f hende: »Jeg har syv Børn med Tove, 
jeg har ingen med dig. Men Tove var Kon- 
ningens Frille.« Og at samme Ord ere ble- 
ven mig be holdne i Hukommelsen, er vel 
kommet deraf, at jeg siden et farede, hvor 
falskt dette var, efterdi Kong Voldemar jo  
havde med sin Dronning sex Børn, fra 
Anno 1341, de bleve gifte sammen, indtil 
1353. Hvilken og deslige flere Observatio

ner have betimeligen virket hos mig den 
største Foragt for Viser, og for Traditioner 
i Almindelighed uden Bevis, de maa end 
være a f aldrig saa lærde Mænd tilforn tro
ede.«'

I betragtning af hvordan folkeviserne er 
blevet overleveret til os, er det ikke så 
underligt at deres kildeværdi er tvivlsom. I 
den store samling af alle danske folkeviser 
som Svend Grundtvig begyndte i 1853, og 
som blev færdig i 1976, er der 539 viser. 
61,7% af disse viser stammer fra hånd
skrifter der er skrevet i perioden fra 1550 
til 1600 af personer med tilknytning til 
Chr. Ills og Fr. IPs hof, og 17,3% stammer 
fra perioden 1600 til 1650, men er opteg
net af personer uden forbindelse til hoffet. 
Resten stammer så fra senere tider, dels fra 
skillingstryk, dels fra indsamling af 
mundtlig overlevering. Det forbavsende er 
at der op i dette århundrede har kunnet fin
des viser i denne stil.3

De fleste forskere er overbevist om at 
viserne er ældre end den første nedskrift. 
De skulle således med hensyn til det cen
trale i deres indhold stamme fra middelal
deren, mange mener at de første blev dig
tet allerede i 1200-tallet, mens andre 
mener at man må regne med en senere 
opståen. Tilsvarende mener nogle også at 
de som helhed giver et omfattende og le
vende billede af livet i middelalderen, selv
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Træfigur fra gotisk altertavle, Sennels Kirke. Figuren 
forestiller en sørgende hinde, antagelig Jesu Moder.

Træfigur fra gotisk altertavle, Sennels Kirke. Figuren 
forestiller evangelisten Lukas med skriftrulle og baret.
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om man ikke kan tale om historisk kilde
værdi i detaljerne mens andre mener at de 
snarere som en slags romantiske fortællin
ger afspejler en senere tids forestillinger 
om den svundne tid. Under alle omstæn
digheder gør den lange og komplicerede 
overlevering det vanskeligt at vide hvad 
der oprindeligt har været i den enkelte 
vise, og hvad der er digtet til eller foran
dret i tidens løb hvor den ene sanger efter 
den anden har givet sin version af det op
rindelige digt (hvis der overhovedet har 
været et oprindeligt digt, for der kan vel 
også være tale om at forskellige tilløb til 
fortællinger i tidens løb er føjet sammen til 
en helhed i de tekster vi nu kender). De 
fleste, der i nyere tid har skrevet om folke
viserne, har derfor også forholdt sig noget 
tvivlende til deres værdi som kilder til 
middelalderens historie, men derimod 
fremhævet det almenmenneskelige i dem 
og, hvad der i denne sammenhæng nok 
nærmest er det samme, deres poetiske 
værdi. Siden romantikkens tid hvor Oeh- 
lenschläger og Grundtvig og andre såkaldte 
guldalderdigtere udtalte sig begejstret om 
folkevisernes værdi og selv bestræbte sig 
på at efterligne deres stil, har der været 
almindelig enighed om disse digtes store 
betydning for den danske litteratur, dels 
som et smukt vidnesbyrd om dens kvalitet i 
en fjern fortid hvor vi ikke har meget at 
stille op som sidestykke til de store digter
værker som vi finder i anden europæisk lit
teratur fra denne tid, og dels som en le
vende inspirationskilde for senere digtere.

Erik Sønderholm skriver i sit afsnit om 
kilderne »at såvel historiske som også -  og 
det endda i ganske særlig grad -  try devi
ser i nok så høj grad hør anskues som sym
bolistiske elskovsdigte, og ikke som folke
minder om historie og overtro«.3 Hvis det 
forholder sig sådan (hvilket jeg tror det

gør), er det klart at lokaliseringen af be
stemte folkeviser til bestemte egne i landet 
er en meget tvivlsom sag. Hvis f. eks. 
visen om Ebbe Skammelsøn skulle være 
»almen-menneskelig«, har den selvfølgelig 
ikke mere med Thy at gøre end med andre 
dele af landet, men lad os nu alligevel 
undersøge hvad materialet i Danmarks 
gamle Folkeviser (herefter forkortet DgF 
som det almindeligvis gøres) viser os om 
visernes omtale af Thy og steder i Thy.

I DgF’s bind XII er der heldigvis blandt 
forskellige andre indeks også et over sted
navne, og her kan man finde de steder 
hvor Thy og steder i Thy omtales. Men 
straks vi slår op på den første henvisning, 
står vi over for et problem som er typisk i 
folkeviseforskningen, nemlig at der er 
mange versioner af den samme vise, og 
der er en del forskel mellem dem, endda 
ofte stor forskel. Her drejer det sig om 
DgF 29: Gralver Kongesøn. Det er en ret 
forvirret historie som drejer sig om Gral
ver der beslutter at ride hen og besøge 
»stal ten S i ni Id«. På vejen møder han »den 
lede orm« og kæmper med den i tre dage 
før han endelig overvinder den. Han brin
ger nu dens hoved til Sinild som straks til
byder ham sit rige og sig selv som brud, 
men han afslår det fordi hun ikke vil lade 
sig kristne hvad der var hans betingelse for 
at han aldrig vil svige hende. Nu viser det 
sig imidlertid at han har en anden kæreste 
»i østerkongens rige«, og derhen begiver 
han sig nu. På vejen møder han en jætte 
som han overvinder efter tre dages kamp, 
og nu kan han nå frem til jomfru Blidelille 
og blive gift med hende -  hun er åbenbart 
kristen, for der stilles ingen betingelser. 
Denne vise er overleveret i flere håndskrif
ter. DgF anfører 7 forskellige versioner 
hvoraf den vigtigste er fra 1610, men i alle 
dem er der ikke tale om Thy. Det sker først
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i en optegnelse som Evald Tang Kristensen 
har gjort i 1871 hos en 71-årig enke. Her 
lyder begyndelsen til digtet således:

Der ligger en Bjærg imeld Molm og Ty, 
saa langt udi Østerlande: 
derunder saa ligger den lede Linde- 
worm,
han vil den Land lægg’ øde.

Thy nævnes her, men har åbenbart kun i 
denne gamle kones bevidsthed noget med 
visens indhold at gøre, og det skyldes vist 
nok snarere at hun, som er fra Ringkøbing 
Amt, har et vist kendskab til Thy som de 
andre optegnere ikke har haft.

I visen Ellen Ovesdatter (DgF nr. 233) 
er der tale om både Thy og Mors også i de 
ældste optegnelser, men ved nærmere 
eftertanke viser det sig dog at være en 
tvivlsom sag. Visen begynder med at to 
herrer taler om Ellen Ovesdatter: hvorfor 
er der så meget tale om hende? det er ikke 
fordi hun ejer meget guld eller meget jord, 
men på grund af hendes skønne hår (som 
vel står for skønhed i det hele taget). Den 
ene af herrerne, hr. Magnus, vil nu ride til 
»Versløffgaard« for at få fat på hende. Det 
er uklart hvor det ligger, ligesom det er 
uklart hvorfra han kommer, men da han 
kommer til Sallingsund, »da spurgte han til 
Thy«4 om Ellens fader, hr. Ove, er hjemme 
hvilket jo tyder på at han ikke har reelle 
hensigter. Han møder hende nu i kirken, 
men hun slipper fra ham ved en list og sej
ler væk over Sallingsund og råber triumfe
rende til ham

God nat hr. Magnus 
jeg bliver end mø i nat.

Jeg ved ikke om man kan kalde det det 
almenmenneskelige at en kæk og forslagen

pige undgår en forfører, men det er i alle 
fald noget som kan ske uden tilknytning til 
nogen speciel egn. Her er det interessant at 
se hvad Svend Grundtvig skrev i sin kom
mentar til visen, for han er meget optaget 
af at undersøge historisk baggrund og 
lokal tilknytning. Han skriver: »Denne 
Vise har jo vel a f Peder Syv5 faaet en Paa- 
tegning , der kunde synes at hjemle den 
Plads i den historiske Række, naar han i 
sin til den føjede »Anmerkning« siger: 
»som jeg finder i Slektebøgerne, da var 
hun Her Ove Lunges Datter a f Klavsholm: 
Og skal dette være skeet ved Aar 1386«: 
men dette Vink har jeg dog ikke vovet at 
følge, da jeg ikke har fundet det bestyrket 
enten a f Visen selv eller andre Omstændig
heder. Alle Opskrifter, undtagen Aö, lade 
Øen Mors i Limfjorden være den paatræn
gende Elskers Hjem; men i de øvrige Sted
bestemmelser hersker megen Usikkerhed. 
D og E7 lade Magnus komme fra Morsing- 
land og spørge derfra over til Thy, hvilket 
vel lod sig gjøre paa flere Punkter, da Øen 
paa tre Sider er omgiven a f Thyland, naar 
dertil regnes baade Thyholm og Vester- 
H anher red: og disse to Opskrr. lade ogsaa, 
ligesom A og C \ Ellen fra Kirken flygte 
»over Sund«: og der er da smaa og store 
Sunde nok at tænke paa. Men naar Bg 
lader Magnus komme til Sallingsund og 
der spørge over til Thy, saa er dette ikke 
godt at forst aa, eftersom dette Sund intet 
har med Thy at skaffe, men skiller Mors 
fra Salling. B siger videre, at Magnus er 
paa Vejen til »Versløvgaard«, som er 
Aages (Oves) og hans Datters Hjem: men 
nogen saadan G aard kjendes ikke. Man 
kan herved ikke vel tænke paa den gamle 
Erøslevgaard, der alt nævnes i det 14de 
Aarhundrede, thi den ligger paa Mors, 
ligesom Vejersålevgaard, som Abr.,(i tænker 
paa, og Mors var jo Magnuses og ikke
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hendes Hjemland; og dersom man vilde 
gætte paa den gamle Vesløsgaard paa 
Hannæs, saa bliver det jo Feggesund og 
ikke Sallingsund, der ligger mellem den og 
Mors. D nævner endnu Vibe Kirke som 
Begivenhedernes Skueplads, og herved 
kunde man da tænke paa Vile i Salling tæt 
ved Sundet eller maaske paa Hvidberg i 
Thy (og paa Mors).

Alle disse Steder: Mors, Thy, Sallings
und, ligge imidlertid saa langt fra Klavs
holm, der er 14 Mile fjærnet fra Salling
sund, at det ikke gaar an at sætte disse 
Punkter i nogen umiddelbar Forbindelse, 
og Syv har jo også i sin egen Text beholdt 
»Versløv gaard« som Ellens Hjemsted. 
Hertil kommer, at en Ove Lunge til Klavs
holm er ganske ubekjendt. En Ove Lunge 
til Basnæs i Sjælland kjendes ved Aar 
1446-47, og en anden Ove Lunge til Tirs
bæk levede først i 16de Aarh., medens 
Klavsholm i det 14de Aarh. tilhørte en 
Oluf Olufsen Lunge, der forekommer Aar 
1359 og 1365.«

Jeg har anført dette lange stykke for at 
vise hvor omhyggeligt og kritisk Svend 
Grundtvig arbejdede med spørgsmålet om 
overleveringens historiske baggrund, men 
samtidig også for at vise at det, der kom ud 
af det, nærmest var at der ikke er nogen 
historisk baggrund, og at stednavnene i 
visen nærmest er poetiske lokaliteter uden 
sammenhæng med den reelle verden.

Der er endnu et par stykker af samme 
slags: DgF 479: her har Anders Sørensen 
Vedel som udgav den første trykte samling 
af viserne i 1591 føjet navnet Ty ind, men 
det findes ikke i de andre opskrifter. I DgF 
187 fortælles om Karl der tages til fange 
og bliver ført til Vestervig hvor han bliver 
befriet af jomfru Mettelil, men forskellige 
detaljer og visens sammenhæng viser at 
det ikke drejer sig om Vestervig i Thy, men

om en svensk lokalitet: Vestervik i det 
nordøstlige hjørne af Småland. I DgF nr 
268 optræder navnet Vestervig også i en 
opskrift fra et håndskrift der blev påbe
gyndt i 1570 og afsluttet ca.100 år senere, 
mens det ikke forekommer i de øvrige fem 
opskrifter der kendes af visen. Den handler 
om Ellens-borrig som mod sin moders 
vilje er forelsket i hr. Tymand, og da hun 
af den grund sendes bort fra sit hjem, kom
mer hun hen til sin elskede, og både hans 
moder og han selv vil gerne have hende, så 
det ender godt uden nogen videre drama
tik. Igen står vi med en vise hvor hverken 
overleveringen eller noget træk ved selve 
visen giver den nogen videre tilknytning til 
Thy.

Kong Christoffer
og Henrik Tagesen

Når vi har arbejdet os igennem disse hen
visninger i DgFs indeks, er der kun tre 
viser tilbage, men de synes til gengæld at 
have en mere solid tilknytning til Thy. Det 
er samtidig nogle af de mest berømte fordi 
de er anerkendte for deres poetiske kvalite
ter.

Det er for det første DgF 162: Kong 
Christoffer og Henrik Tagesøn. Visen 
handler om bondeoprøret i 1441, men er 
først overleveret i Vedels trykte visesam* 
ling fra 1591 og desuden i et håndskrift fra 
1622. Mange forskere mener at den er op
stået tæt på begivenhederne fordi den viser 
en ret god forståelse af de geografiske for
hold og en hel del overensstemmelse med 
andre kilder. Det er ikke ganske klart hvad 
grunden til opstanden var, men der nævnes 
dels modstand mod et stadig mere trykken
de adelsvælde, dels loyalitet mod den af-

23



satte kong Erik af Pommern der vistnok 
stadig intrigerede for at komme tilbage på 
tronen. Visens første halvdel handler om 
kong Christoffer som er bekymret over 
bøndernes opstand og søger hjælp på tin
get. Men derefter skildres bondehæren som 
under ledelse af Henrik Tagesøn brænder 
kongsgården i Aggersborg, men derefter 
støder sammen med kongens hær -  andre 
kilder siger det var på Set Jørgensbjerg -  
og først vinder et slag, men derefter taber 
et. Her falder Henrik Tagesøn, men han 
værger sig mandigt:

Siden han kom på sin knæ at stå 
vel otte riddere slog han ihjel.

Det var Henrik Tagesøn 
så sig op mod sky:
Nu da rømmer de Morsing 
og så de forræder a f Thy.

Først da rømmer de Morsing 
og så de forræder a f Thy, 
efter da stod de Vendelbo’r, 
de ville ikke fly."

Der er ikke andre kilder end folkevisen 
som fortæller at morsingboeme og thybo
erne flygtede fra slaget; Svend Grundtvig 
mener at visens lidenskabsløse karakter 
berettiger ham til at sige: »Den har da vist 
lige saa lidt h jemme i Vendsyssel som i Thy 
eller paa Mors, men blev maaske først lagt 
afen Svend i Kongens Hær, der ingen poli
tisk Anskuelse havde, men vel Øje og 
Hjærte for Heltemod, hvor det end viste 
sig.« Denne tanke har dog ikke vundet 
nogen tilslutning, men de fleste antager at 
denne vise er digtet i Vendsyssel hvorfra 
oprøret også udsprang. Aksel Olrik skri
ver: »Sangeren er utvivlsomt på bøndernes 
side og da netop Vendelbo; man kan høre

landskabsuviljen til Morsinger og Thyboer, 
hvilke sidste -  som de nærmeste -  han har 
størst uvilje til...« I lyset af denne bedøm
melse behøver thyboer vist ikke at skamme 
sig over et dårligt ry som det ikke er bevist 
at de fortjener.

Ebbe Skammelsøn
Når vi kommer til DgF nr. 354: Ebbe 
Skammelsøn, drejer det sig om den sikkert 
mest berømte af alle folkeviser. Den prises 
af alle der har beskæftiget sig med den. I 
sin kommentar i DgF skriver Axel Olrik: 
»Denne Vise, der er blandt det ypperste, 
vor Middelalderdigtning har at opvise...«, 
og i sin litteraturhistorie skriver Oluf Friis 
at den »... betegner Højdepunktet a f den 
danske Riddervise... «

Den er overleveret i 7 forskellige 
opskrifter der varierer meget med hensyn 
til længde. Den korteste er på 36 vers, den 
længste på 71. De fleste kender den sikkert 
bedst i Axel Olriks rekonstruktion der er 
på 32 vers, og som på en beundringsvær
dig måde indgår i den levende tradition af 
stadig nye variationer over det overleve
rede stof som karakteriserer genrens liv 
gennem mange århundreder.

Handlingen er kendt: Den rige stormand 
Skammel i Thy har fem sønner, men det 
går galt for to af dem. Den ene er Ebbe 
som tjener i kongens gård (han er altså en 
slags soldat -  sikkert højtstående), og 
imens lokker hans broder Peder hans kære
ste idet han siger at Ebbe er død. Der 
arrangeres hurtigt et bryllup, men Ebbe har 
haft betydningsfulde drømme som fører til 
at han skynder sig hjem. Han kommer dog 
først på selve bryllupsdagen, d.v.s. i en tid 
hvor en skilsmisse var noget nærmest 
utænkeligt, kommer han for sent. Han vil
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»Ade lns«. Fra opførelsen af rockoperaen »Ebbe Skammel søn« i Snedsted 1996. Foto: Claus Madsen.
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Ebbe Skammelsen borer sin egen vise sunget. Agnes Slott-Møllers billedfortolkning a f visen. 
Af: Agnes Slott-Møller: Folkevise billeder. 1923.

straks ride bort, for han forudser proble
mer hvis han bliver, men hans mor holder 
ham tilbage og giver ham det ærefulde 
hverv at skænke

Skænked han den brune Mjød 
og sa a den klare Vin; 
hver Tid han til Bruden saa, 
da randt ham Taar paa Kind.12

Ebbe følger bruden til brudehuset og får her 
lejlighed til at tale med hende om hendes 
løftebrud, men hun holder sig til det fait 
accompli som brylluppet er. Nu er Peder

hendes mand, men hun vil være som en 
moder for Ebbe. Han siger at de kunne flyg
te sammen efter at han har slået Peder ihjel, 
men her svarer hun med det berømte vers

Slaar l Peder eders Broder ihjel 
siden skal / mig miste! 
saa ma a I sørge Eder selv til Død 
som vilden Fugl paa Kviste!

Det er for meget for Ebbe, han hugger 
hende ned med sit sværd og går derefter 
ind for at hente Peder med det blodige 
sværd under sit skarlagenskind. Han taler
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til broderen med en bittert ironisk tvety
dighed da han siger

Hør du Peder Skammelsøn 
du tøver alt for længe:
Bruden længes fast efter dig 
udi sin Brudeseng.

Peder, som allerede har vist sit lumske sin
delag ved at forføre sin broders fæstemø, 
viser sig nu som en fej usling da han prøver 
at købe sin sikkerhed på brudens bekost
ning ved at tilbyde Ebbe den første nat med 
hende, men forgæves, Ebbe dræber ham og 
går siden amok og sårer både faderen og 
moderen. Men så er han også fredløs og må 
»træde saa mangen Sti vild«.

Det er en kort og sluttet fortælling som 
ikke byder på sikre holdepunkter for for

tolkningen. Fra gammel tid har man særlig 
fokuseret på Adelus’ afvisning af Ebbes 
forslag om at han skulle dræbe Peder så de 
kunne flygte sammen. Olrik har fonnuleret 
denne opfattelse på en nærmest monumen
tal måde: »... disse to, Ebbe og hans Fæste
mø, begge ædle Sjæle og elskende hinan
den, staar her i den uløseligste Modsæt
ning, han er dybt og ene grebet a f sin 
Lidenskab, hun lydende en Pligtlov; med 
Klage har hun gjort ham rede for sin Stil
ling, men da han foreslaar at bryde den ved 
Frændemord, Drab paa hendes Husbond, 
da rejser hun sig som et tirret Vilddyr a f sin 
Bolig, og Ordene flyder med saarende Bra- 
ad imod ham ...« Andre har derimod hæv
det en mindre ideel, men ikke urealistisk 
opfattelse hvorefter Adelus ikke er så ædel, 
men i virkeligheden er blevet forelsket i

Agnes Slott-Møller: Ebbe Skammelsen i bryllupsgården. 1908-09. Af: Lise Svanbolm: Agnes og Marie, 1991.
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»Adehts »a Ebbe Skammelsøn«. Fra rockoperaen »Ebbe Skanintelspn« i Snedsted 1996. Foto: Claus Madsen.
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Peder og derfor har brudt sit løfte til Ebbe, 
og det er derfor hun giver det afvisende 
svar. Man kunne også tænke at Ebbes til
bud måske ikke er så tiltalende for en kvin
de der havde tænkt sig at blive gift med en 
rig mands søn og indgå i hans priviligerede 
tilværelse, for Ebbe har egentlig kun den 
fredløses usikre og æreløse tilværelse at 
byde på. Peder er almindeligvis kun opfat
tet som en skurk, men i en nyere litteratur
historie hævdes det at han er forblevet tro 
over for sit miljø, mens Ebbe har svigtet 
det ved at tjene kongen, og derfor støtter 
familien, og især moderen, ham i at lokke 
Ebbes fæstemø. Idet familien derved er 
loyal over for den klasse af adelsbønder, 
den hører til, bliver den samtidig illoyal 
over for Ebbes oprindelige ret til pigen, så 
forfatteren kan resumere: »[Visen] kan for
tolkes sotn en stor visedigters skarpsindige 
analyse a f modsigelser i klassens ideolo
gi«.'- Når man tænker over disse forskelli
ge synspunkter, kan man indse at for-ståel- 
sen af teksten til en vis -  temmelig høj -  
grad beror på hvilken forforståelse af til
værelsen læseren kommer med.

Visen blev meget populær og er udbredt 
over store dele af Skandinavien, særlig i 
Sverige hvor man også udpeger mange ste
der til at være Ebbe Skammelsøns hjem
sted. Der er så også blevet digtet videre på 
den. En version fortæller at Ebbe til bod 
for det rasende myrderi lod lænker sætte 
på foden og om livet, men at de faldt af 
ham af sig selv efter lang tid hvilket blev 
fortolket som et tegn på at Gud havde tilgi
vet ham. En anden fortæller at han flakker 
hvileløs om indtil han hører sin vise sunget 
og først derefter får fred i graven.

Spørgsmålet er nu hvilken tilknytning 
visen har til Thy? Axel Olrik har gjort et 
stort og grundigt arbejde for at udrede 
dette, og han kommer til det resultat at

digtet stammer fra tiden mellem 1263 og 
1300, men hans argumenter for dette er 
siden blevet kritiseret, og man har formo
det en væsentlig senere affattelse, omkring 
1500; imidlertid synes der at være enighed 
om at visen virkelig bygger på stof fra 
Thy. Olrik skriver: »... det er sikkert en 
romantisk, en a f en Digter formet Vise. 
Intet i den tyder paa et Stof hvis Enkelthe
der tilhørte den virkelige Verden ...alle dis
se Personers Optræden bestemmes a f fint 
gennemført æstetiske Hensyn; for det vir
kelige Livs Tilfældigheder er her ikke 
Plads.... Paa den anden Side er der ikke 
Tvivl om, at Digteren vil give sit Værk en 
udpræget Hjemstedskarakter: han nævner 
den Egn, der er Skueplads, .... og han ind
fører med det samme et Personnavn, der er 
ejendommeligt for de vestligste og nordlig
ste Egne a f Jylland .... [Visen] maa bygge 
paa et stedligt Fortidsminde fra en eller 
anden Egn i Ty; et folkesagn maa have 
udført den første Formning af Stoffet til 
Brug for Visens Sanger.« Det er sikkert det 
længste man kommer i retning af at under
søge visens forhold til virkeligheden. Vi 
har ingen beviser, men en lang række vid
nesbyrd om at sagnet har knyttet Ebbe 
Skammelsøns historie til gården Norden
toft i Thy.

Liden Kirsten
Problemet om den såkaldte bagvedlig
gende virkelighed har været endnu mere 
påtrængende i DgF nr. 126 om Kong Val
demar og hans søster fordi det her handler 
om historiske personer. Derved er der flere 
kilder at undersøge, og resultatet bliver af 
større betydning.

Visen fortæller om kong Valdemar, som 
regerede fra 1157 til 1182, og som siden

29



Lilien Kirstens grav. illustreret Tidende, I860.

blev kaldt den Store, og hans dronning 
Sofie. Hun vil gerne have at kongen tillader 
at hendes broder, Buris, gifter sig med kon
gens søster, Kirsten. Men kongen afviser 
det, for Buris er en hestetyv, og kongen har i 
det hele planer om at give hende til en mere 
betydelig ægtemand. Dronningen slår nu i 
bordet og siger: »Gud lad mig leve og hævne 
det ord.«'* Kongen advarer hende mod at 
forråde Liden Kirsten og drager så i leding. 
Da kongen er borte, truer Sofie sin broder 
Buris til at lægge an på Kirsten for at forføre 
hende skønt han først afviser det af frygt for 
følgerne. Han forsøger sig forgæves i tre 
måneder og meddeler så søsteren at han ikke 
har haft held med sig. Hun skriver da runer

som han skal kaste for Kirsten, og de får da 
også det forønskede resultat

Når andre jomfruer de ganger i eng 
så ganger Liden Kirsten med Buris til 
seng.

Efter ni måneder føder Kirsten en datter, og 
netop på den samme dag vender kongen 
hjem fra krigen. Han savner sin søster ved 
modtagelsen, men da han spørger efter 
hende, siger dronning Sofie at hun har født 
et barn. Kongen befaler at hun skal hentes 
og sender først fem og siden ni svende efter 
hende. Hun er nok klar over at det vil gå 
galt og beder de hjælpende kvinder at

30



sørge for barnet og få det døbt. Da Kirsten 
kommer til kongen, forlanger han at hun 
skal synge og danse med femten riddere, 
og skønt hun må være udmattet efter 
fødslen, klarer hun disse anstrengelser så 
kongen kan bebrejde dronningen at hun 
har villet skade Liden Kirsten med en 
løgn. Da klemmer Sofie mælk ud af Kir
stens bryst, og kongen er overbevist

Kongen han blev så rød som et blod. 
Liden Kirsten blev så sort som jord 
Den herre blegned under rosenkind,
»Nu har al min glæde fået ende.«

Kirsten beder om nåde, men kongen er 
ubøjelig, for han har lige aftalt et fordel
agtigt giftermål for sin søster med »kon
gens søn a f Engeland,« og dronningen vil 
heller ikke bede for »en slegfredkvinde«, 
så kongen pisker hende til døde med ni 
læderpiske. Kirsten forsøger at skjule sig 
under dronningens kjole, men hun sparker 
hende ud så hun igen kan blive ramt af 
pisken. Dronning Sofie er skildret som et 
monster af ondskab, for da kongen spør
ger om hvor Kirsten skal begraves, så 
siger hun: på gaden i Ribe så hun kan ride 
hen over hendes grav hver dag. Det vil 
kongen dog ikke være med til, så han 
bestemmer at hun skal begraves i klosteret 
i Vestervig som også skal arve hendes 
guld. Boris bliver straffet på en tilsva
rende barbarisk måde idet hans højre 
hånd, hans højre arm, hans ene fod og 
hans højre øje skal tages fra ham. Han bli
ver også sendt til Vestervig hvor han står 
lænket i klosterporten, men lidt senere 
siger visen godt nok at han er på sin gård 
og hver dag går til graven, lænket med en 
lænke der er syv mile lang.

Hvis man ser bort fra spørgsmålet om 
visens historiske sandhed er det jo en højst

underlig fortælling, der ligesom bygger på 
at der er en for stærk binding mellem kon
gen og hans søster således at dronningen 
bliver skinsyg og derfor sætter den skræk
kelige intrige i gang som ender med at Kir
sten dræbes. Det hjælper hende jo ganske 
vist ikke til at få mere udelt opmærksom
hed fra kongen, for efter afstraffelsen af 
liden Kirsten siger han

Sofie, forlad dig derpå
jeg bliver dig aldrig a f hjertet god.

Desuden bliver hendes egen broder, der 
har været hendes redskab i den morderiske 
affære, også straffet på det grusomste. 
Visen er desuden et vidnesbyrd om en tid 
hvor en kvindes kyskhed var af allerstørste 
betydning for slægten fordi hun ved et 
godt parti kunne forøge dens magt og 
anseelse mens åbenbart selv en konge ikke 
kunne bære den vanære der fulgte med at 
hun skulle have et »slegfredbarn«.

Denne vise er vidt udbredt i hele Skan
dinavien og er også kendt i Tyskland, så 
derfor er et vigtigt spørgsmål: er det en 
dansk vise som har bredt sig til de andre 
lande og der til dels har fået andre navne 
på de optrædende personer, eller er det en 
udenlandsk vise som den hjemlige tradi
tion har forsynet med navne fra den dan
ske historie? Svend Grundtvig, som helli
ger denne vise en endog særlig lang under
søgelse, konkluderer at det er en dansk 
vise der har bredt sig til de andre lande, og 
der synes at være enighed om at dette er en 
korrekt konklusion.

Visen er den eneste kilde til denne for
tælling om Valdemar den Stores grusom
hed mod sin søster, men Svend Grundtvig 
antager dog at der ligger »en væsentlig 
sand Beretning« til grund for den, og lige
ledes at der ikke er grund til at tvivle på at
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Herregarden Vestervig Kloster pd Resen Atlas fra omkring 1680. Kortet vender mod syd. Ä; Klosterkirke. B: 
Liden Kirsten grav. C: Degnens hus. D. Ny klosterhave. E: Ny ladegårds grundvold og tærskeplads. F: Herre
gardens nye bygninger. G: Gamle ladegård. H: Gande sognekirke. I: Skt. Thøgers kilde. K: Tingsted. L: Præste
gård. M: Stuehus. (Bogstavet NI mangler på kortet, men omtales i Resens tekst). N: Kålhave.

Liden Kirsten ligger begravet i Vestervig, 
»... saa længe intet andet Sted kan gjøre 
Fordring paa at besidde hendes Grav«. 
Axel Olrik skriver derimod efter en endnu 
mere indgående undersøgelse af de histori
ske formodninger som kilderne tillader at 
man opstiller, og han er betydelig mere 
skeptisk. For det første skriver han at 
visens hovedperson »Liden Kirsten er saa

flygtigt kendt, at der blot rejses nye Vanske
ligheder, men ikke vindes Klarhed ved 
Sammenligning a f Historie og Digt«. Tra
ditionen om at Liden Kirsten ligger begra
vet under den store ligsten nord for kirken 
er først optegnet i Anna Krabbes vise- 
håndskrift fra 1615, mens begivenhederne 
fandt sted omkring 1160. Dette er ganske 
vist den tid som ligstenen stammer fra, men
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Dobbel Wavstenens indskrift i tre gengivelser.

da graven først blev åbnet i 1610 var der 
ikke én, men to lig, og fornyede under
søgelser i 1875 og 1962 har vist, at det var 
liget af en kvinde og en mand. 1 sin bog om 
Vestervig Kirke (1990) resumerer Henrik 
Bolt-Jørgensen resultatet således: »Den 
ældste grav rummede liget a f en velskabt 
kvinde paa mellem 30 og 50 dr. I den få  år 
yngre grav lå liget a f en mand på omkring 
50 år, som var præget a f stærkt fysisk for
fald«. Desuden ved man at de rester af en 
nu udvisket indskrift på stenen som man 
tidligere har været i stand til at læse, har 
lydt: »... cum fratre sororem dispar habet 
tumulus...«, dvs. »...en adskilt grav rummer 
en søster med en broder...« Måske skulle 
man tro at dette afgjorde sagen, for Liden 
Kirsten og Buris var jo netop ikke søs
kende, men i middelalderen kunne man

betegne mænd og kvinder der havde til
knytning til klostret som brødre og søstre. 
Så hvis de for eksempel havde været for
vist til klostret, kunne det passe -  men 
Liden Kirsten var jo blevet dræbt af kon
gen og kun begravet i Vestervig, så hun kan 
vel næppe siges at have haft tilknytning til 
klostret? Dertil kommer nu uklarheden om 
Buris’ identitet. Der kan være tale om to, 
nemlig en Buris, der var Valdemars broder
søn, og en Burisleif, der var dronningens 
halvbroder. Den første stiftede et kloster i 
Tvis i 1164 og blev fængslet i 1167 på 
grund af oprørske planer. De ældste kilder 
siger nu at han blev fængslet, men senere 
kilder siger dels at han blev druknet og dels 
at han blev blindet og lemlæstet. Langt 
senere i begyndelsen af det 16. årh. var der 
et sagn i Tvis om at han var blevet lænket
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sådan at han kunne gå fra klostret til kir
ken. Efter Olriks mening er det dette sagn 
der er blevet blandet sammen med visen 
om Liden Kirsten og Buris, og han slutter 
sin gennemgang med denne bemærkning; 
»Der findes intet virkelig gammelt og selvs
tændigt sagn om, at Buris har været fængs
let i Vestervig kloster. Der findes slet intet 
sagn om at han skulde være jordet i samme 
grav som liden Kirsten«.15

Arvesølvet
Det er tydeligt at undersøgelsen af en 
såkaldt »virkelighed bag viserne« kun fø
rer ud i bundløse dyb af gætterier, og der
for skulle man hellere koncentrere sig om 
at forstå viserne som digtning og forsøge 
at gribe deres indhold med tanke og fø
lelse, så man forstod den alvor det har, i

stedet for at støtte sig til den tanke at deres 
alvor skulle bestå i at de begivenheder der 
skildres, er gået sådan til i alle detaljer og 
på det og det sted. De gamle forskere ville 
gerne føre viserne så langt tilbage som 
muligt og tilskrive dem en vis autoritet. 
Dette skete af nationale grunde, for at 
skabe en stor og gammel dansk historie, 
men deres egen samvittighedsfulde forsk
ning ydede allerede et stærkt bidrag til at 
få en mere nøgtern og kritisk opfattelse 
frem. Danmark er vel også lige stort (eller 
småt) hvadenten de gamle digte er digtede 
af adelsdamer i 1500-tallet eller af omvan
drende markedssangere eller hvem det nu 
har været. Hvad vi har grund til at være 
stolte over, er at de gamle digte er bevaret i 
så stort et tal og er blevet fremlagt så over
skueligt og studeret så grundigt at de nu 
for altid danner det kostbare arvesølv i 
vores litteratur.

NOTER

1. Fra Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen: Illu
streret dansk Litteraturhistorie, 1929, bd. 1. s. 
169.

2. Denne udregning findes i Danmarks Gamle Fol
keviser bd. XII, s. 401, og skyldes Erik Sønder
holm.

3. Danmarks Gamle Folkeviser, bd. XII, s. 299.
4. Jeg har normaliseret retskrivningen, som er ret 

vild i de gamle optegnelser.
5. Peder Syv udgav en stor trykt visesamling i 1695.
6. Med store fede bogstaver betegnes de forskellige 

opskrifter. A er en opskrift fra 1584.
7. D og E stammer fra ca. 1670.
8. C stammer fra 1622.

9. B stammer fra 1590.
10. Her er tale om Abrahamson som sammen med 

Nyerup og Rahbek udgav en visesamling 1812- 
14.

11. Retskrivningen er normaliseret.
12. Jeg gengiver Olriks rekonstruktion fra DgF VI, s. 

205.
13. Dan.sk Litteraturhistorie I, s. 537. Gyldendal 

1984.
14. Jeg har normaliseret retskrivningen i dette og de 

følgende citater fra avisen.
15. Gennemgangen af disse problemer bygger på 

Olriks betragtninger som de findes i DgF X s. 
266.
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ROBERT MOGENSEN

Thisted’s byplan i middelalderen
/ 1524 fik Thisted bekræftet sin købstadsstatus. Dette må betyde, at Thisted har 
rødder langt tilbage i middelalderen. Der er dog ikke mange arkæologiske vidnes
byrd om denne periode. Kigger man på Thisteds byplan er det alligevel muligt at 
nærme sig det middelalderlige Thisted.

Den store bygningsperiode
Den store by bygningsperiode i Danmark 
finder sted i første halvdel af middelalde
ren. Nærmere betegnet i tidsrummet fra ca. 
1050-1250.

1 denne periode grundlagdes hovedpar
ten af vores købstæder. Købstadsdannelsen 
skal først og fremmest ses som et politisk 
og økonomisk anliggende, som et instru
ment i kampen med de store handelssam
fund syd for grænsen. Handlen skulle med 
andre ord styrkes gennem en monopolise
ring i de enkelte handelsoplande i kongeri
get.

For handel var det, det drejede sig om. 
Købstædernes speciale var, som navnet 
antyder, et sted, hvor man købte eller 
handlede.

Det, at en by eller et bysamfund fik 
købstadsstatus indebar, at kongen tilkendte 
byen særlige handelsfortrin som afgiftsop
krævning, egne retsregler og egen admini
stration.

Købstædernes gestalt
To forhold karakteriserede købstædernes 
fysiske placering i landskabet. De skulle 
ligge nogenlunde centralt i forhold til 
deres handelsopland, og de skulle ligge

ved vandet, som var den primære færd
selsåre indtil langt op mod vor egen tid.

Udover beliggenheden i landskabet 
havde købstæderne en række andre fælle
stræk, som vi nikker genkendende til, når vi 
hører om dem:

Hovedindfaldsvejene krydsedes altid i 
et centralt punkt i byen, hvor samfundets 
religiøse, politiske og økonomiske byg
værker havde deres placering. Kirke, 
rådhus og torv ligger således stort set altid 
grupperet ganske tæt ved byens centrum. 
Fra dette center var der altid en gade, der 
førte ned til havnen, byens ladeplads. Mid
delalderkøbstaden var normalt ikke særlig 
stor. Der boede som regel mellem 1000- 
2000 indbyggere.

Byen var således overskuelig og relativt 
velordnet. Der var et fysisk hieraki i byens 
udformning, som gjorde, at man altid var i 
stand til at orientere sig, uagtet at gaderne, 
som oftest var krogede og kringlede, ikke 
levnede mange muligheder for lange og 
ubrudte kig.

Sådan så det generelle »formskema« så 
nogenlunde ud for middelalderbyen i Dan
mark. Men hvordan så det så ud i Thisted?

Ja, umiddelbart passer formskemaet 
meget godt. I byens absolutte centrum lig
ger Store Torv, og klos op ad dette er Bin- 
desbølls gamle rådhus fra 1853 placeret. 
Og før det, lå der på det samme sted et tid-
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Kort over de middelalderlige købstæder i Danmark. Efter A. Andrén: Den urbana scenen. Lund 1985.

ligere opført rådhus. Bag om, og vest for 
rådhuset ligger så lidt oppe ad bakken. 
Thisted’s store og flotte kirke med det 
karakteristiske tårn med de 4 gavle, hvor 
der i gavltagenes krydspunkt er placeret en 
tagrytter eller et spir.

Men der er bare det ved det, at sådan så 
Thisted ikke ud i middelalderen. Thisted 
hører nemlig ikke med i den første køb
stadsbølge i den store bybygningsperiode 
fra den tidligere middelalder. Byen fik som 
bekendt først sin købstadsstatus på plads i 
1524, altså ca. 300 år efter de fleste af lan
dets øvrige købstæder.

Thisted i middelalderen
Thisted var i middelalderen en ganske 
beskeden by, nærmest en landsby. De bety
dende byer i middelalderens Thy var 
Vestervig, Sjørring og Hillerslev. Byerne 
med de store kirker, klostre og borganlæg.

Thisted lå og trykkede sig nede ved 
stranden og gav i sine små og dårligt 
opførte bygninger husly for mellem 500- 
600 indbyggere. Kirken lå som i alle andre 
landsbyer på en bakke uden for byen. Før 
den nuværende store kirke -  som rejstes 
nogenlunde på samme tid, som byen fik
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købstadsprivilegier -  lå der på det samme 
sted en romansk granitkirke med skib, kor 
og apsis. Rester af denne tidligere kirke 
kan i dag bl.a. ses på den nuværende kir
kes korgavl, hvor en række billedsten med 
udhuggede hoveder og plantedele er ind
muret.

At den lille landsby Thisted skulle gå 
hen og få købstadsrettigheder, var ingen
lunde nogen selvfølge. Op igennem den 
sene middelalder var det således ganske 
usikkert, hvilken af de 2 ladepladser, Thi
sted eller Hovsør, der ville løbe med privi
legierne.

Hvordan så landsbyen Thisted så ud, 
hvor stor var den, og hvor lå den helt 
præcist?

Det er der lidt forskellige meninger om. 
Min mening er, at Thisted i middelalderen 
først og fremmest grupperede sig omkring 
Storegade. Her lå de store gårde. Nede ved 
stranden lå de mere beskedne huse, langs 
med det, vi i dag kalder Gryde Torv. Bebo
erne ernærede sig ved en kombination af 
landbrug, fiskeri, småhandel og småhånd
værk.

Byens nordlige og østlige afgrænsning 
udgjordes af Thisted Bæk, som kunne for-

Tegning a f Thisted Havn med hyprofi! ag kirke.
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ceres to steder: Ved Storegades østlige 
ende, der hvor Håndværker Torv og Kors
gade i dag mødes lå den store bro. Ved 
vejen mellem byen og kirken -  hvor nu
værende Torvegade og Brogade i dag løber 
ud i Nytorv, lå den lille bro.

Inden for dette geografiske område skal 
Thisteds oprindelige bebyggelse efter min 
mening lokaliseres.

Byen omkring Storegade
Bebyggelsen grupperede sig som nævnt 
først og fremmest omkring Storegade. 
Gaden lå i de højeste punkter på en grus
banke, som i tidernes løb var udvasket fra 
de omliggende morænebakker.

Et godt gammelt ord siger, at en by 
opleves med fødderne. Dette gælder også 
Thisted. Færdes man på Storegade, får 
man en præcis fornemmelse af grusban
kens eller bygrundens profil. Fra ladeplad
sen eller »havnen« nede ved bækkens 
udløb i stranden, nogenlunde hvor Hånd
værker Torv er beliggende i dag, bevæger 
man sig opad gennem middelalderbyen 
frem til dens vestlige udkant ved det 
nuværende Store Torv. Stopper man op 
der, hvor Havnestræde skærer Storegade 
og ser mod henholdsvis havnen og Nyt
orv, ser man, at terrænet falder jævnt ned 
til stranden mod syd og bækken mod 
nord. På denne banke lå middelalderens 
Thisted.

Store Torv lå udenfor byen, men har 
måske i den sene middelalder fungeret 
som en slags markedsplads eller fælled, 
svarende til de pladser, vi kender i dag, 
hvor sommerens tivoli og cirkus slår sine 
telte op.

Den måde, hvorpå Store Torv er føjet til 
byen, minder i øvrigt en hel del om den

langt senere tilføjelse af Rådhuspladsen til 
det middelalderlige København.

Storegade, som spænder mellem det nu
værende Store Torv og Håndværker 
Torv/Havnen, udgør altså den allerældste 
del af Thisted. Det er således den akse, 
hvorom hele byen efterfølgende har udvik
let sig.

Langs Storegade lå de store gårde. Den 
bedste beliggenhed var mod syd med bag
haven solvendt og ned mod stranden. På et 
tidspunkt er der fra de større gårde udstyk
ket nogle mindre ejendomme langs stran
den, hvorfra beboerne ernærede sig med 
fiskeri og fjordhandel.

På nordsiden af Storegade var ejendom
mene også rimeligt store, men beliggenhe
den var klart dårligere end på den anden 
side af gaden.

Længst mod nord, nede ved bækken ved 
de nuværende Vinkelstræde og Strømgade, 
lå de mindste og fattigste ejendomme.

Bylegemet, hvis man kan kalde det 
sådan, var foruden den øst-vest gående Sto
regade gennemkrydset af de nord-syd gå
ende slipper, de nuværende Havnestræde og

Resens allas Danicas 0.1675.
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Tegning a f Østergade.
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Skolestræde. Sådanne smalle tværgående 
slipper ses i mange middelalderlige havne
byer, som har haft en relativ bred havne
front, som f.eks. Lemvig og Nakskov.

Den efterfølgende
udvikling

I den sene middelalder udvikledes byens 
form yderligere. Byen fortættedes, fordi 
befolkningstallet voksede til ca. 1000 - 
1200 indbyggere. Den oprindelige lande
vejsby med tilhørende strandbebyggelse 
antog nu karakter af en egentlig karréud
formet by. Karréstrukturen er tydelig 
aflæselig på Resens kort over Thisted fra 
1675, hvor foruden Storegade og Gryde 
Torv, Havnestræde og Skolestræde er tyde
ligt aftegnet.

I overgangen fra middelalderen til 
1500-tallet er Thisted som anført inde i en 
driftig periode. Den gamle kirke rives ned 
og i stedet opføres den nuværende store 
bykirke, byen får købstadsstruktur og -ret
tigheder og indbyggertallet stiger til 
omkring 1600.

Byen kan ikke længere udvikles inden
for de gamle rammer, der er kun enkelte 
byggegrunde tilbage på de sumpede area
ler i byens nordlige del nede ved bækken. 
Og de er ikke så attraktive. Og her står vi 
så ved tærsklen til et bemærkelsesværdigt 
nyt byafsnit. Der etableres på ca. 150 år en 
ny bydel, som er på cirka samme størrelse 
som den gamle middelalderby.

Det nye byafsnit placeres nord og øst 
for bækken langs de gamle udfaldsveje. 
Nørregade mod Skinnerup og Klitmøller 
og Østerbakken mod Aalborg. Og her er 
det så, at byen foretager et bemærkelses

værdigt byplanmæssigt anlæg. De 2 
udfaldsveje forbindes nemlig med Øster
gade, der i et smukt krumt forløb forbinder 
Nørregade ved Nytorv med Østerbakken. 
Her etableres så at sige den første omtarts- 
vej udenfor den gamle bydel. Det var altså 
ikke nødvendigt at skulle passere åen og 
køre gennem byen for at komme fra nord 
mod øst.

Den udstrækning og status byen får her 
i slutningen at 1600-tallet, forbliver den 
samme bortset fra, at byen kravler op ad 
bakken ved kirken langs Vestergade - ind
til Aggertangen gennembrydes i begyndel
sen at 1800-tallet. Fra dette tidspunkt og 
de næste 75 år oplever Thisted en glim
rende fremgang baseret på den store sejl
skibstrafik og den nyanlagte havn. Byen 
smyger nu for alvor det landlige præg at 
sig og bliver i egentlig forstand en rigtig 
købstad, hvor bylivet baseres på handel, 
håndværk og industri.

Byens form
-  det stumme sprog

Fra dette tidspunkt taler middelalderens 
Thisted kun til os gennem sit stumme 
sprog i form af den indre by’s struktur med 
sine veje, gader, pladser og torve, store og 
små matrikler.

Et stumt sprog, javel -  men alligevel 
ikke mere stumt end vi daglig glædes ved 
den gamle by’s oplevelsesrigdom og varia
tion. Og hvis vi kradser lidt i byens over
flade, kan det ske, at vi tillige fornemmer 
lidt af de menneskers liv og færden, de 
forestillinger og tanker, som har medvirket 
til at give byen den fonn, vi kender i dag.
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Magisk rod på museet
Overskriften hentyder ikke til ordenssansen på Thisted Museum, men derimod til 
en usædvanlig genstand, som i 1955 blev indleveret på museet. Redaktionen har 
bedt artiklens forfatter kigge nærmere på sagen.

I 1937 blev der i et martørvslag syd for 
Lodbjerg Fyr fundet en lille træfigur, nær
mere betegnet som en særpræget dukke til
dannet af en fra naturens side særformet 
trærod -  på dukken sad der tøjrester.

Genstanden blev nogle år senere indle
veret til Thisted Museum og indført i pro
tokollen som »Alrune af Ellerod?« Der er 
vist ingen grund til at tvivle på, at det er en 
alrunedukke = dragedukke eller galge
mand, men uægte når den ikke er af alru
nerod. Alrunen Mandragora officinalis er 
af Natskyggefamilien og har sit hjem i 
middelhavsegnene. Det er plantens rod 
med dens til tider menneskelignende form, 
der må bære skylden for, at alrunen gen
nem årtusinder fik den store udbredelse 
som trylleurt.

Troen på den magiske kraft har i alle 
tilfælde haft tag i jøderne. Den jødiske 
historieskriver Josephus (37-ca-100) skri
ver i »Jødekrigens Historie«: »Planten 
frembringer en vidunderlig rod. At trække 
den op af jorden er meget svært, man må 
først hælde urin eller blodflod fra en 
kvinde over planten, og alligevel må man 
ikke trække den op med hånden, for så er 
man død. Man skal tage en sort hund og 
binde den til planten, så den trækker den 
op, og det bliver dens død.«

Når så man havde roden, var der ingen 
grænse for den jordiske lykke, den bragte 
sin ejer. Den gav held i spil, i kærlighed,

åbnede det golde skød, gav manden forny
et virilitet, ja alt hvad man syntes attråvær
dig. I forskellige lande har der været for
skellige former for opgravning af alrune, 
men altid med en sort hund.

De ældste beretninger, vi har om alru
nen, er i første Mosebog 30. kapitel vers 
14, hvor Lea for alrunefrugter tilkøber sig 
en nat ved Jakob og føder ham en søn. 
Alrunen er også omtalt i Højsangen 7. 
kapitel vers 13. I nogle af de store græske,

Museumsnummer C 553. Thisted Museum.
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En a’gte alrunerod i hånden på artiklens forfatter.

antikke bygninger ser man vægmalerier og 
relieffer, hvor alrunen er afbildet.

I 1500-tallet udarter alrunetroen sig til 
en hel mani. Omvandrende handelsmænd, 
såkaldte landstrygere (bissekræmmere) 
solgte både frø og alrune, dels rodstykker 
tilskåret som små dukker, de såkaldte 
dragemænd eller dragedukker. Den store 
efterspørgsel gjorde, at der skete mange 
forfalskninger, tilskåret af andre planterød
der. Ja selv tørrede tudser blev solgt som 
alrune. I England udstedte man ligefrem 
en lov rettet mod den slags bedrageri.

Ved hjælp af dragedukken kunne man 
få alle sine ønsker opfyldt: rigdom, kærlig

hed, hævn, høre hvad andre talte om; 
konerne brugte dragedukker for at få held 
med smør og mælk.

Alrunens frugter kaldes kærlighedsæb
ler, frugtbarhedsæbler, disse bruges især til 
begær, kærlighed og mod ufrugtbarhed.

Når ens begær var gået så vidt, at man 
havde alrunen, så havde man også bekym
ringer. Det var farligt at beholde alrunen, 
hvis man døde, for så var ejeren sikker på 
helvede. Kaste den bort kunne man ikke, 
for den ville straks vende tilbage; brænde 
kunne den ikke, den eneste udvej var at 
sælge den til en mindre pris, end man 
havde givet for den.

På museer rundt i landet findes så at 
sige ingen magiske ting lavet af alrune. 
Var familien klar over, at afdøde ejede 
noget sådant, har man nok givet det med i 
graven, man ville ikke arve det.

En plante, der som alrunen har optaget 
sindene meget gennem tiderne, findes gan
ske naturligt også omtalt mange steder i 
litteraturen. Af danske forfattere kan næv
nes Oehlenschläger, H. C. Andersen, Thit 
Jensen, B. S. Ingemann, Albert Dam, Poul 
Ørum m.fl.

Alrunen her på Thisted Museum er en 
stor sjældenhed, selv om den ikke er ægte. 
Om den er købt af en omvandrende han
delsmand for en ægte, eller man har fundet 
et stykke særpræget rod og antaget det for 
en alrune, ved vi ikke; ej heller ved vi, om 
man har gravet den ned ude på heden for 
at skaffe sig af med den. Det kan heller 
ikke afvises, at man har haft den gemt der
ude for at dyrke alrunetroen i det skjulte.

Hvorledes så med alrunetroen i 90’- 
eme? I visse kredse trives den endog mere, 
end vi regner med. Man er villig til at be
tale 2.500 kr. for en veludviklet alrunerod 
til bl.a. at lave dragedukker og andre magi
ske amuletter af.
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CARSTEN HUMLUM

Noter til J. P. Jacobsen’s virke som botaniker
J. P. Jacobsens forfatterskab er meget synligt i både dansk og europæisk litteratur
historisk forskning. Denne artikel sætter fokus på den unge videnskabsmand bag 
digteren. I de første år a f 1870'erne undersøgte Jacobsen i sommermånederne 
algeforekomsten i et betragteligt antal vandhuller, dels i Thy, dels spredt ud over 
Jylland og Nordsjælland. Resultatet blev en guldmedaljeafhandling i 1874.

J. P. Jacobsen er naturligt nok mest berømt 
for sit forfatterskab, men en dygtig botani
ker (biolog) har han også været. Han læste 
biologi på Københavns Universitet, hvor 
han startede med kemi og zoologi i 1867. 
Senere oversatte han C. Darwin’s berømte 
»Arternes Oprindelse« (udgivet på dansk 
1872) (Darwin 1872), men vandt også en 
guldmedalje i en prisopgave stillet af 
Københavns Universitet. Prisopgaven lød: 
»Der ønskes en critisk Undersøgelse a f 
alle i en større naturlig begrændset Del a f 
Danmark forekommende Arter a f Familien 
Desmidiaciae.« (Sørensen og Nielsen 
1997).

Hans besvarelse »Aperçu systématique 
et critique sur le Desmidiacées du Dane
mark« (Jacobsen 1874) omhandlede denne 
specielle familie af ferskvandsalger 
(Desmidiaceae), der ofte er forekommende 
i næringsfattige (oligotrofe) eller brunvan- 
dede (dystrofe) søer og moser. Familiens 
forekomst i næringsfattigt ferskvand er så 
typisk i Danmark, at den bliver brugt i en 
kvotient (Nygaards algekvotient eller 
Compound Quotient (Nygaard 1976)) til at 
vise, om et ferskvands område er nærings
fattigt eller beriget med næringsioner.

J. P. Jacobsen’s egen (cand. phil. J. P. 
Jacobsen) beskrivelse af arbejdet, givet 
som et meget kortfattet resumé i Botanisk

Tidsskrift, 2. række 4 bd.; p. 224 (Anonym 
1874) , viser ham som en beskeden mand: 
» -. Kun det nordøstlige Sjælland og 
Nørrejylland er undersøgt og heraf da 
navnlig Thy. Arbejdet er da heller ikke 
synderlig andet end en lokalflora for den
ne egn. - «.

En senere botaniker (lektor Tyge Chri
stensen) giver følgende beskrivelse af 
afhandlingen: »- er stadig den eneste over
sigt over vore repræsentanter for denne 
algegruppe. -« (Christensen 1990).

Fig. 1 viser de lokaliteter J. P. Jacobsen 
har besøgt og hvor han har fundet desmi- 
diaceer. Dette må naturligvis være det 
mindste antal lokaliteter, han har besøgt, 
da man må gå udfra, at mange af de vand
huller. han har besøgt, ikke har indeholdt 
desmidiaceer. Man ser, at store dele af 
Danmark (især Jylland) er besøgt. Men 
man ser også, at fundstederne især ligger i 
Vestdanmark og i Nordsjælland, hvilket 
ganske godt svarer til, hvor man har de 
næringsfattige/brunvandede søer/moser.

Som det tydeligt ses på kortet, er den 
største koncentration af fundsteder i Thy. 
Dette skyldes nok hans tilknytning til 
egnen -  det har simpelthen været det lette
ste at komme rundt til de vandhuller. 
Infrastrukturen (transportmulighederne) 
har ikke været de samme som i dag. (Se
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Figur I : Kort over lokaliteter hvor J. P. Jacobsen 
fandt desmidiaceer (tg samtidig er der angivet jern
baner fungerende pr. for 1872.

fig. I for udbredelsen af jernbanerne i 
1872). Anden mulighed for transport end 
jernbane har været pr. hestevogn, hest og 
apostlenes heste. Vejene har været af en 
helt anden beskaffenhed end de nuværen
de asfaltveje. Det har været grus- og jord
veje af forskellig kvalitet.

De større veje har været grusveje lavet 
efter den engelske ingeniør Mac Adams 
metode (makadamiseret) fra 1820 (Top- 
søe-Jensen 1966), hvor der i bunden er 
lagt et lag skærver (20-25 cm tykt lag) og 
ovenpå grus, der tromles og vandes ned 
mellem skærverne. Altså noget lig en 
nuværende almindelig dansk grusvej. 
Anlæg af disse veje blev fra 1830’eme til 
1860’eme sat i gang i Århus - ,  Randers -, 
Viborg -, Ringkøbing -, Ribe -, Aalborg -, 
Hjørring - og Thisted Amter.

De mindre veje har været hjulspor af 
ringere kvalitet. Jens Baggesen beskriver 
en sådan skovvej i et rimbrev fra 1787:

Jeg hjulspor oftere dog skuet har;
Men a Id ri gen i mine Lives Dage
Saae jeg til slige Hjulspor Mage:
Jordbunden de saa dybt igiennemskar.
At (for den rene Sandhed Dem at sige)
Jeg svimled, ved i Furen ned at kige.
(efter Topsøe-Jensen 1966)

Hvis man vil have et stemningsbillede 
af rejselivets glæder i midten af det 19. 
århundrede, følger, hvordan nogle engel
ske journalister oplevede deres rejse fra 
Hjerting (ved det nuværende Esbjerg) til 
Snoghøj (færgested over Lillebælt) i april 
måned 1851 (efter Topsøe-Jensen 1966):

Rejsevognene var en slags char-a-banc 
uden fjedre. De så ikke lovende ud, men 
de rejsende sprang modigt op, og turen 
begyndte. »Når læseren tænker sig en lang 
trækasse, hvis sider går skråt opad, så den 
ligner en pram, og ovenpå disse anbragt 
et par age stole uden fjedre, så har han en 
forestilling om den slags rejsevogne, som 
først mødte vore øjne i Jylland«.

Man kørte nu a f sted mod Varde ad 
sandede hjulspor over den sorte hede, 
hele tiden stærkt generet a f en bidende 
østenvind. I Varde traf man omfattende 
forholdsregler mod kulden på den videre 
færd mod Kolding. Alle de rejsende ind
købte store mængder a f strømper og hals
tørklæder og trak tykke strømper uden på 
støvler og benklæder. Også hænder og 
arme blev pakket ind i tørklæder og hvad 
man ellers havde, og således formummede 
fortsatte man østpå i andre vogne, som 
dog ikke var bedre end de første.

Vejen fandt de rejsende under al kritik 
forfærdelig: »Få veje kan være siettere
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end den, vi kørte fra Varde til Endrup og 
gennem Estrup. Mens vi det ene øjeblik 
truedes med at vælte til den ene side, 
afløstes denne forhindring pludselig a f et 
dybt hul, som foranledigede en lignende 
slingring til den modsatte side.« Det hav
de taget 4 timer at køre de 16 engelske mil 
fra Estrup til Kolding. Inden Kolding kom 
de på en brolagt vej, »over hvilken vi for 
på en måde, så det var et under, at rygra
den holdt«. 1 Kolding kom de over i luk
kede vogne, og kl. 3 om morgenen nåede 
de færgestedet ved Snoghøj.

Så selvom J. P. Jacobsen’s rejse i Jyl
land foregik om sommeren, og han sand

Figur 2: Tegninger a f desmidiaceer tegnet a f J. P. 
Jacobsen til hans giddmedaljeafhandling.
1: C los ter i inn Lens nob. Var. Major. 2: Closterimn 
moniliferum (Bory) fonna Kûtzingiana. 3: Closterimn 
Dianae Ehrenb. (forskellige former). 4: Closterimn 
Archerianmn Cleve.

Figur 3: Tegninger a f desmidiaceer tegnet a f J. P. 
Jacobsen til hans guldmedaljeafliandling.
1: Micrasterias denticulata Ralfs. 17: Cosmarium 
qvasillus Lundell. 27: Xanthidium fasciculatum 
Ehrenb. 28: Xanthidium octocorne (Ehrenb.).

synligvis har benyttet tog de steder, hvor 
der var jernbane (se fig. 1 for sammenfald 
at jernbane og undersøgte lokaliteter), er 
selve rejsen en større præstation efter nuti
dens målestok.

Hvis man ser hans afhandling igennem, 
finder man, at det sted, hvor han har fun
det flest forskellige arter, er i moserne i 
Sjørring Skov (J. P. Jacobsen kaldte den 
»Sjørring Mose«). Her fandt han 82 for
skellige arter af Desmidiaceer fordelt på 
20 slægter. Nogle af disse arter er vist på 
fig. 2 og fig. 3. En habil tegner har han 
også været.

1 km

Figur 4: Nies trup Skov i 1994. Stjernerne angiver de 
tre musehuller J. P. Jacobsen undersøgte.

Da J. P. Jacobsen vandrede rundt i 
Sjørring Mose, var der endnu ikke plantet 
træer, så det har været hedemoser, han har 
undersøgt. Sjørring Skov blev tilplantet i 
1899. Fig. 4 viser Sjørring Skov efter Kort 
& Matrikelstyrelsens kort (1:25.000) fra 
1994 og fig. 5 viser det samme udsnit fra 
1844.

Lektor Tyge Christensen var i 1989 i 
Sjørring Skov og undersøgte de samme 
søer/mosehuller og genfandt 17 af de 20 
slægter J. P Jacobsen fandt (Christensen 
1990). Vandhullerne er nok ganske lang-
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De tre mosehuller J. P. Jacobsen undersøgte er »usikkert« angivet på kort over Næstrup i 1844.

somt ved at vokse til med Sphagnum (tør
vemos), men man har indimellem gravet 
tørv i dem -  huller efter tørvegravning kan 
stadig ses -  så de er blevet holdt kunstigt 
åbne.
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EMMANUEL PRYTZ

Tilbageblik på livet i Aarup
og Hillerslev præstegårde

Ved Hillerslev Kirkes sydmur finder man to gravsten, der alene ved deres place
ring skiller sig ud fra kirkegårdens almindelige orden. Under dem hviler pastor 
Peter Christian Prytz (født 1807) og hans hustru Anna Elina (1814-1906). P. C. 
Prytz var sognepræst i Torslev-Øster Svenstrup i Hanherred fra 1841 til 1858 og i 
Hiller si ev-Kaastrup fra 1858 til sin død i 1877.

Parrets næstældste søn -  a f en søskendeflok på seks -  Emmanuel Prytz har i 
1900 som ny tiltrådt kommandør for 10. Regiment i Aalborg sat sig til at skrive 
erindringer om sin opvækst. Han tegner et nuanceret og kærligt portræt a f foræl
drene. For den moderne læser bliver det samtidig et kulturhistorisk indblik i livet i 
nordvestjyske præstegårde ved midten a f forrige århundrede.

Emmanuel Prytz håndskrift befinder sig i Det Kongelige Bibliotek. Følgende 
fremstilling hviler på et uddrag, der blev foretaget a f Rise Elina Prytz i 1955. Kaj 
Larsen, Brørup, har gjort redaktionen opmærksom på manuskriptet, der i et vist 
omfang er blevet tilpasset nudansk.

Aarup Præstegård. Hvor jeg elsker det navn. 
Der er ingen plet på jorden, som står for mig 
i så skønt et lys. En gammeldags præstegård 
med magre jorder ved østkanten af en hede, 
der gik fra Vesterland til Haverslev og Bej- 
strup sognes muldjorder og fra præstegårds
markerne næsten 2 mil mod vest. Heden var, 
med sine bakker, småmoser, høje lyng, mos, 
blåbær, rævlinger, tyttebær og hugorme, det 
frieste og dejligste og mest spændende, der 
gaves på jorden, og den er det endnu den 
dag i dag. Nordvest for præstegården og på 
dens marker ligger nogle store kæmpehøje, 
som nu er fredet mindesmærke; de ligger 
højt, og man ser derfra ud over den store 
hede mod vest og udover Limfjorden og 
Øland med sin forunderlige, eventyrlige, 
næsten skrækindjagende skov. Tæt ved 
præstegården ligger et par bondegårde, men 
ellers er omegnen de frie marker.

Jeg blev født her den 27. april 1846, 
som næstældste søn af en ret stor børne
flok. Min far var en forunderlig alvorlig og 
mild mand med stor evne til at omgås børn 
og sætte sig ind i deres tankegang. Der var 
noget stolt, og som det blev sagt ved hans 
grav, noget kongeligt over ham; men over
for de små og svage var han mild. Mor var 
et usædvanligt klart og godt hoved, som 
styrede den store præstegårdsbedrift med 
dygtighed og dog fik tid til at lære os børn 
at læse. Min ældste bror, Theodor, var en 
kæk dreng, men noget melankolsk, og 
havde et langsomt nemme. Han og jeg, der 
var to år yngre, men lige så stor som han 
og tykkere, færdedes altid sammen. Vi var 
fulde af vildskab, og fars ridepisk spillede 
ofte på vore rygge. De prygl, Theodor og 
jeg fik, var altid velfortjente og straffen 
afpasset efter forseelsen. Vi var til stadig-
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Den majestætiske pastor Pryt:, der medens han røg
tede sit kald i Hillerslev-Kastrup sogne (1858-/877) 
levede a f »Guds nåde og store mellemmadder«.

hed på hesteryg: men også dette skaffede 
os prygl, nemlig når vi red i for stærke 
gangarter. Vi blev brugt til at ride ærinder i 
sognet, og så snart vi var ude af syne fra 
præstegården, satte vi fart på og kom i 
strygende galop til vort bestemmelsessted. 
På en for os uforklarlig måde kom far efter 
det. Jeg har ofte i 9-10 års alderen redet til 
mølle med en sæk kom, og engang red jeg 
med 2 skinker, en på hver side af hesten, 
til en røgmand på Øland.

Bondedrengene i omegnen havde vi 
intet med at gøre: de var tunge og klodsede 
og passede ikke til vor opfindsomhed og 
vildskab. Dog dannede en rask fisker
dreng, Jørgen i Attrup, en undtagelse, men 
vor forbindelse med ham strakte sig kun til

fartøjer. Han havde på en eller anden måde 
fået en dejlig tremaster, som min bror 
Theodor og jeg gerne ville have. Theodor 
havde til sin fødselsdag fået en bog »Ver
densmarkedet« af Marie Bojesen, og jeg 
var den lykkelige ejer af 3 mark. For disse 
to klenodier købte vi tremasteren af Jørgen 
og glædede os i nogen tid over den stolte 
sejler. Da opdagede min far handelen, og 
der blev forhør i sagen, hvis udfald blev, at 
tremasteren skulle leveres tilbage til Jør
gen, som ligeledes skulle tilbagelevere 
»Verdensmarkedet«, men beholde tremar
ken. Slukørede vandrede vi afsted til At
trup med skibet og fik bogen tilbage, og 
det blev således mig, der kom til at betale 
gildet. Forresten kan min tremark ikke 
have været mig så overordentlig dyrebar, 
da jeg undertiden havde brugt den til at slå 
smut med over Gåsedammen og hver gang 
glædet mig over at se den springe over på 
modsatte bred.

Vinteren var dog vor bedste tid: vi løb 
på skøjter, og hvad der var endnu bedre, 
kælkede ned ad de høje Alsbjerg-bakker, 
ofte så vildt, at vi styrtede ned ad brin
kerne og blodet flød. Om sommeren drev 
vi skibsfart efter en større målestok på 
Gåsedammen. Far hjalp os selv med at 
bygge skibene og rigge dem.

Med min bror Holger stod jeg på en 
anden fod end med Theodor. Theodor og 
jeg var rede til alle slags spilopper og u- 
lovligheder. Sådanne løjer var Holger al
drig med til. Han var en underlig ilter 
dreng, der holdt sig noget tilbage fra os to 
andre, og som havde den for os ikke beha
gelige egenskab, at han nøjagtig og punkt
lig adlød fars bud og forskrifter, som 
stedse kaldte ham »min lydige søn«. Deri
mod kunne han være drilagtig nok, ikke 
mod os ældre, men mod vor yngre søster, 
Helene, der var en arrig top og let at drille.
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Kunne jeg således ikke have den samme 
drengeagtige sport med Holger som med 
Theodor, så havde vi dog meget fornøjelse 
af hinanden. Han var en meget begavet 
dreng, overraskede således forældrene ved 
at kunne læse rent indenad uden at have 
fået undervisning i stavning. Af breve fra 
far til mor fra 1850-51 ser jeg, at jeg også 
havde lært mig selv at læse. Holger havde 
hørt på, at mor underviste os andre og på 
dette grundlag selv fundet ud af hele syste
met. Men han havde også ligesom jeg en 
frodig fantasi og ved dens hjælp skabte vi 
os en hel hær af væsner, som vi herskede 
over og førte til kamp mod en mægtig 
fjendtlig konge »Skipper Hansen«, en 
mand, som vi må have hørt de voksne tale 
ufordelagtigt om. Myrerne var vore ven
ner, der bragte bud imellem os og udspej- 
dede fjenden. Vi holdt derfor alle myretuer 
i ære og gav myrerne lækkerier som døde 
fugle og mus og sommetider fedtebrød. 
Når vi stiftede bekendtskab med folk, som 
vi hørte var slemme, ansatte vi dem straks 
som underkonger under »Skipper Han
sen«. Et par store kampesten, der stak op 
af marken, spillede også en rolle, idet vi 
ved at lægge øret til kunne høre, hvad 
myrerne sagde. Efter at jeg, som senere 
skal omtales, flyttede til Kollerup præste
gård, førte vi brevveksling om disse sager.

Vi havde en vogterdreng, der hed 
Johan; det var en godmodig fyr og vistnok 
ret påpasselig; men han var begærlig og 
stjal penge fra far. Da det blev opdaget og 
han var gået til bekendelse, tog far ham ind 
på studerekammeret, talte alvorligt til ham 
om det 7de bud, og sagde, at nu skulle han 
indprente dette bud således i ham, at han 
aldrig i livet skulle glemme det; han gav 
ham så 7 hårde slag af ridepisken over ryg
gen, så drengen hylede i vilden sky. Efter 
mange års forløb, da far var blevet præst i

Hillerslev, kom der en køn ung mand ind 
på hans studerekammer for at hilse på 
ham. Det var Johan Vogterdreng; han var 
nu bosiddende i Amerika og en holden 
mand; han var på besøg i sin hjemstavn i 
Torslev og var nu rejst til Thy for at hilse 
på præsten og takke ham, fordi han havde 
lært ham det 7de bud så grundigt, at han 
ikke nogensinde mere havde overtrådt det.

Opdragelse
og undervisning

Jeg ville gerne give et så klart billede som 
muligt af livet i præstegården, men her er 
det meste udvisket i min erindring. Vi 
drenge holdt mest af at færdes ude i det fri, 
enten sammen eller med folkene. Næsten 
hver dag talte far med os i studerekamme
ret, og disse samtaler har gjort et varigt 
indtryk på mig. Han havde et højt sind, og 
alt hvad han sagde, var præget af holdning 
og fyndighed. Han skæmtede ofte og vek
slede replikker med os drenge; hans skæmt 
var krydret, og jeg har aldrig hørt ham for
tælle en dårlig vittighed eller komme med 
tom eller indholdsløs tale. Han havde en 
stor gave til at katekisere, og det var en 
stor fornøjelse at følge med ham i én af 
skolerne, hvor han snart bragte liv i børne
ne og fik deres øjne til at stråle af forstå
else; selv de værste dødbidere kunne han 
lokke et svar ud af. Hans prædiken tror jeg 
ikke var så god, mens hans foredrag uden
for kirken derimod var livlige og ofte ånd
fulde. Når han ikke gik omkring i sognet 
for at se til syge og ulykkelige, var han for 
det meste på studerekammeret, og når vi 
børn trådte ind til ham, var han altid mild 
og god imod os og villig til at høre på og 
hjælpe os med vore små sager. Ved målti-
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Gravminde ved Hillerslev Kirkes svdmur. Anna Elina Prytz (f. Garben) 1814-1906 Peter Christian Prytz 
(1807-1877).

deme var der altid på grund af fars væsen 
og natur en vis festivitas bredt ud over det 
hele. Han selv var så langt, som det var 
muligt, fra at spise med sjælen, og når han 
mærkede, at en af os var vel stærkt fordy
bet i nydelsen af maden, der for resten 
altid bestod af tarvelige retter, havde han 
altid et eller andet ærinde til vedkom
mende, som straks skulle udføres, og som 
kunne vare så længe, at maden var taget af 
bordet, inden ærindet var fuldført. Den 
sultne synder måtte så ty til mor, der 
trøstede ham med en tyk mellemmad fra 
spisekammeret.

Da vi voksede til, kneb det med at få os 
undervist. Far var dengang stærkt påvirket 
af Søren Kierkegård og mente en tid, at det 
var bedst for os at blive håndværkere eller 
bønder. Mor havde altid travlt med at styre 
det store hus, men havde en stærk drift til 
at få os til bogen og fik altid tid til først at

lære os at læse og regne, og siden lærte 
hun os tysk. Da vor uvornhed voksede 
med os selv, antog far en huslærer Klitgård 
-  en ganske tarvelig fyr, som havde læst til 
seminarist. Han skulle læse de sædvanlige 
almueskolefag med os, og mor læste tysk 
med ham og os drenge; men da vi var let
tere til at lære end han, og da han i det hele 
taget var ganske uduelig, blev han afskedi
get. Derefter kom Theodor og jeg til at gå i 
Svenstrup landsbyskole; men da det viste 
sig, at det meste vi opnåede dér, var, at vi 
begge fik utøj, var den skolegang forbi.

Far sagde du til bønderne og forholdet 
var i det hele taget ganske patriarkalsk. De 
kom hyppigt i præstegården for at tale med 
far; men når de begyndte at fortælle om 
deres verdslige sager, brød han altid af. 
Mor var meget god mod de fattige, og vi to 
ældste drenge blev ofte sendt af sted med 
en ler-hankekrukke med sødsuppe eller
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sødmælk til Grejs’s kone »Græde-Mette«, 
der boede i Torslev, til Niels Andersens 
kone på heden, eller til den gamle svage 
Kurve-Jakob ved Kongevejen. Det var 
altid en fornøjelse for os at gå disse ærin
der, og de havde nok den virkning at vænne 
os til at tænke på andre; måske var det også 
behageligt for os at optræde som velgørere. 
Når far mærkede, at det kneb for os at få 
tiden til at gå, havde han forskellige arbej
der til os, at hakke kartofler og skære top
pen af dem til svinefoder, at fælde træer, at 
hugge grenene af dem og sortere dem, at 
rydde ukrudt og lign. Havde vi forset os i 
mindre ting og ikke fortjent højere straf, 
blev vi sat til at »pille søm«. Far havde en 
stor flad kasse med mange rum, i hvilke 
søm af mange forskellige slags var blandet 
sammen. Hele indholdet blev hældt ud på 
gulvet og vi skulle så sortere dem efter 
længde og art. Så snart vi var alene, gik 
arbejdet under latter og kommers; men 
færdigt måtte det være.

Det blev efterhånden klart for far, at vi 
ikke passede rigtig til at blive håndvær
kere, og da mor stadig trængte på for at få 
os i skole, blev det ordnet således, at Theo
dor blev sat i Aalborg Latinskole, og jeg 
kom over til nabopræsten i Kollerup. Læ
rerinden dér hed Petra Lund og var et sjæl
dent fint og yndigt menneske. Hun var 
kærlig imod mig, og jeg fik fra hende en 
påvirkning i god retning, som jeg ikke kan 
være hende taknemlig nok for. Det var en 
stor trøst for mig at have tante Petra. Jeg 
tænker med glæde tilbage på skoletimerne, 
men jeg led af hjemvé og stod tit ude i det 
østre hjørne af haven og græd af længsel 
efter hjemmet.

Jeg var vistnok i Kollerup i l'A år, og 
skolegangen dér var til stor nytte for mig. 
Imens havde Theodor været i Aalborg, 
men det var ikke gået ham videre godt der.

Da tog mine forældre en stor beslutning, 
som har været til uberegnelig gavn for os 
børn, og som vi ikke kan være nok tak
nemlige for. De besluttede, at mor skulle 
flytte til Aalborg med børnene og far blive 
alene tilbage i præstegården. Mor har 
senere fortalt mig, at hun og far drøftede 
sagen med biskop Kierkegård, som billige
de deres forehavende. Efter sommerferien 
1858 kørte to store flyttelæs fra Aarup 
præstegård til Aalborg med bohave til en 
lejlighed og med børnene anbragt hist og 
her på læsset på små bekvemme pladser, 
som far med sin kærlige omhu og sit gode 
håndelag havde indrettet til os. Jeg var 
dengang 12 år gammel og drog fornøjet 
bort, ikke anende at hjemmet skulle brydes 
op og flyttes til Thy.

Der begyndte nu et nyt afsnit i mine 
brødres og mit liv; vi fik en regelmæssig 
ordnet skolegang og et mål at stræbe efter 
hver dag og hvert skoleår. Vi havde fra vor 
kære, utrættelige mors side en daglig kon
trol, der ikke mærkedes som kontrol, men 
snarere som en påskønnelse og spore. Mor 
havde gode skolekundskaber i de moderne 
sprog og var fast i grammatikken. Men det 
frie og herlige liv var forbi, og Aarup 
præstegård stod for mig som et tabt paradis.

Præst og sognebørn
Mine iagttagelser med hensyn til forholdet 
mellem os og sognefolkene er kun få; far 
var stejl og tit skarp i sine udtalelser, men 
det var også flere gange nødvendigt. Jeg 
kan huske, at mormonerne spillede en stor 
rolle på egnen, og at de gjorde mange 
proselytter. Der blev holdt mange møder, 
hvor det gik uhyggeligt til, og hvor min far 
havde besvær med at holde deres uhygge
lige forkæmpere stangen. Møderne varede
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til langt ud på natten, og mor var tit æng-. 
stelig. Det var en urolig og noget under
fundig befolkning, hvis onde instinkter det 
ikke var vanskelig at vække. Far var vann 
og så hverken til højre eller venstre og har 
vistnok stødt adskillige af sognefolkene, 
som under den tidligere præst havde ført 
det store ord. Sognets onde ånd var en sko
lelærer i Torslev, som på alle måder mod
arbejdede far og intrigerede imod ham. Far 
har måske nok været noget uforsigtig, 
måske som formand for sogneforstander- 
skabet handlet egenmægtig; i hvert fald 
blev der samlet en mængde underskrifter 
på en ansøgning til regeringen om at få 
ham fjernet. Skolelæreren var sjælen i dette 
foretagende; men så vidt jeg kunne forstå, 
var klagerne så overdrevne og urimelige, at 
de ganske gendrev sig selv. Efterhånden 
som de unge, der var blevet konfirmeret af 
far voksede op, blev forholdet så godt, 
som det kunne være, og jeg har senere 
hørt, at han på mange unge har haft den 
samme udmærkede indflydelse som på 
sine børn. Da jeg i 1898 besøgte Aarup 
præstegård, sagde den daværende sogne
præst, Dall, der nu er førstepræst ved Ste- 
fanskirken på Nørrebro i København, og 
som er en alvorlig mand af indre missions 
retning, at han mærkede talrige spor af fars 
gerning, og på mange måder havde erfaret, 
at far havde været en nidkær præst.

Bønderne var vistnok (også) vankun
dige. Jeg blev undertiden sendt med breve 
fra min far, der var formand i sognefor- 
standerskabet, som det dengang hed, til et 
medlem af den samme forsamling, vistnok 
en af de mere fremtrædende bønder. Hver 
gang jeg kom med sådan et brev, skrevet 
med fars smukke og tydelige håndskrift, 
sagde manden: »Løs den løsning, a ka itt' 
løs den«, og jeg måtte så læse brevet op 
for ham.

En af vore naboer, der ejede en af Aa- 
rupgårdene, var en stridbar og ondskabs
fuld mand; far var sagtmodig overfor ham 
og fandt sig i, at han tog vore kreaturer i 
hus, når de kom på hans mark. Folk sagde, 
at han undertiden om natten hentede dem 
inde på præstegårdsmarken. Han var meget 
begærlig og forlangte altid løsepenge, hvad 
der ellers ikke var skik mellem naboer på 
egnen der, og jeg tror nok, han havde en 
ganske god biindtægt deraf. Denne nabo 
var i det hele taget et fint juridisk hoved, 
der tilfredsstillede ikke alene sin begærlig
hed, men også sin ondskabsfuldhed ved 
alle lovlige og ulovlige midler, hvor han 
troede han kunne gøre det -  en slags hove
der som vistnok kun findes i så fuldkom
men en form i den del af landet. Juristeri og 
processyge var et almindeligt træk hos bøn
derne og var vistnok en arv fra fortiden, da 
de lå i kamp på livet med de hårde halse 
der ejede herregården Kokkedal.

Med sogneforstanderskabet, havde han 
mange stridigheder og fortrædeligheder, 
mest i anledning af de fattige. Der var intet 
fattighus i pastoratet, og den hjælp de fatti
ge fik, bestod dels i, at de gik på omgang 
mellem bønderne, der skulle give dem kost 
og tag over hovedet, dels i at de fattige 
familier forblev samlet i et jordløst hus, 
som de enten selv kunne eje, eller som 
sognet lejede til dem og modtog sit under
hold i rug. Dette kom blev pålignet bøn
derne efter deres gårdes hartkorn og sam
ledes i en dynge på præstegårdens loft. 
Sogneforstanderskabet ville dels ligne for 
lidt på bønderne, dels uddele for små por
tioner, og deres gerrighed var så stor, at far 
dels egenmægtig uddelte komet, dels dertil 
måtte tage af sit eget.

En af de klager, som den tidligere 
omtalte adresse indeholdt, gik ud på, at 
han ødslede med sognets kom til de fat-
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tige; men han havde en så god grund at stå 
på, at klagen faldt magtesløs til jorden. Et 
andet stridsemne var skolerne; hvad der 
skulle anskaffes til dem og til lærernes 
underhold, og skolemulkteme, som bøn
derne var meget uvillige og fra tidligere tid 
ikke vant til at betale. Jeg tror dog nok, at 
far også i denne henseende fik sin vilje 
igennem. Mange af disse vanskeligheder 
forstod jeg næppe den gang, men har siden 
hørt far tale derom.

Der blev af og til holdt præstekonvent 
hjemme, men derom husker jeg ikke me
get. Derimod står biskop P. Chr. Kierke- 
gårds besøg i præstegården meget tydeligt 
for mig i enkelte træk. Jeg kan således 
huske, at biskoppen endte en meget livlig 
disput med mor med at sige: »Ja der tog 
fru Prytz mine høns«. Han var meget ven
lig mod os børn og eksperimenterede med 
vore svar, dog på en sådan måde, at vi 
bevarede vor frejdighed. Jeg kan huske, at 
han vistnok tog Kristian på knæet, mens vi 
andre stod om ham, trak en sølvæske med 
sukkergodt op af lommen og gav drengen 
af det, samtidig med at han så sig om mel
lem os og vistnok iagttog vor lyst til også 
at få et stykke sukker. Pludselig byder han 
mig af dåsen, og far siger så: »Er du også 
sådan en slikmund?« »Det kom De godt 
fra« sagde biskoppen og tog selv et stykke, 
og han og mine forældre lo så hjerteligt af 
spøgen, mens vi børn ærbødigt hørte til.

Søskendeflok
I det hele taget var vort forhold til far 
præget af ærbødighed; vi var bange for 
ham, ikke så meget for at blive straffede, 
som for at blive grebet i at sige noget 
betydningsløst eller vrøvleagtigt; vi tog 
derfor vor tunge i agt; men vi elskede ham

højt og beundrede ham som det første på 
jorden. Havde vi gjort noget galt, kunne 
det aldrig falde os ind at komme ind til 
ham og skrifte, dertil var vi for sunde og 
tilfældene af lovovertrædelser for hyppige. 
Men når en forbrydelse blev opdaget og vi 
blev udspurgt, løj vi aldrig, selv om en 
løgn kunne redde os, men sagde åbenlyst 
sandheden.

Den af sig selv opståede ærbødighed for 
far bevarede vi imod ham, så længe han 
levede, også efter at vi var blevet gifte 
mænd. Vi kunne nok diskutere med ham, 
men sagde ham altid imod på en høflig og 
ærbødig måde, og vi havde en fin fornem
melse af, når det punkt kom, at vi ikke 
måtte sige ham imod, men tie stille. Hele 
den frie og overlegne måde, hvorpå far 
behandlede os, har fra vor barndom væn
net os til at beherske vore tunger og tænke 
over, hvad vi sagde. »Eufemei« (ordret: 
»Tal vel eller vær tavs«) var et tilråd, som 
tit lød til os fra fars læber. Han var mandig 
og behersket og havde en fin sans for, 
hvad der var ret og menneskelig skønt. Vi 
var lykkelige børn, at vi havde sådan en 
far og ven at se op til. Gud velsigne ham i 
hans grav.

Om mine søskende delte min store 
kærlighed til Aarup Præstegård og naturen 
der omkring, ved jeg ikke. Theodor var et 
kærligt menneske og hængte lige så stærkt 
som jeg ved hjemmet; men det var måske 
mest det rent personlige, der bandt ham. 
Theodor døde som ung, ugift mand. Han 
var skibsbygger og døde i Skotland. Hol
ger var fyrig og jeg ved, at han elskede 
haven, måske mest sin egen lille del af 
den, og at han med liv og varme delte de 
ovenfor omtalte til selve naturen knyttede 
fantasier med mig. Holger blev oberstløjt
nant i rytteriet.

Af mine andre søskende har jeg forbi-
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gående nævnt Kristian. Kaldte far Holger 
sin lydige søn, så kaldte han Kristian sin 
fromme søn. Jeg blev kaldt »min kåde 
søn«. Jeg husker Kristian som en lille 
spædlemmet, bleg dreng med stort hoved 
og tyk mave. Han gik altid og småsnakke
de med sig selv og havde sine egne lege, 
som vi andre ikke blev indviet i. Den 
gamle røgter »Grejs« holdt af os alle, mest 
af Kristian, og han gengældte hans følelser. 
De gik altid og rokkede sammen med hin
anden i hånden. Engang da han var meget 
lille, vistnok 2-3 år, blev han borte og der 
blev røre i lejren. Vi søgte alle vegne... og 
kaldte på ham med høje råb, men forgæves. 
-  Endelig fandt Holger ham i jordbærrene, 
hvor han ganske roligt sad og huggede u- 
modne jordbær i sig. Han er nu professor i 
fysik.

Så var der vor eneste søster Helene, 
som var et par år yngre end Kristian. Hun 
var ligeså vild og gal som sine to ældste 
brødre; hun løb altid ude med korte skørter 
og kasket og holdt mest af at være sammen 
med køeme, som hun hujende som en rig
tig »hjordedreng« drev ud af og ind i stal
den, når de skulle vandes om vinteren. Hun 
kom altid galt af sted og fik talrige buler og 
stød på hele sin krop. Når mor ville holde 
hende tilbage fra vore vilde og raske lege, 
tiggede og bad hun, om hun ikke »måtte gå 
med de andre drenge«. Hun var vittig og 
kæphøj fra hun var en ganske lille pige. 
Helene blev skovriderkone på Petersværft, 
gift med Carl Thymann.

Og Carl var den yngste af os alle. Han 
var kun 'A år gammel, da vi flyttede til 
Aalborg. Carl blev skovbrugsprofessor ved 
landbohøjskolen.

Vi børns forhold til folkene var højst for
skelligt. Theodor var værdig og tilbagehol
dende overfor dem, men hørte dog med 
glæde på spøgelseshistorierne. Holger og

jeg var store grinebidere, vi snakkede og lo 
altid med dem, vrængede ad deres dialekt 
og var i det hele taget gode kammerater 
med dem. Jeg skulle altid fortælle dem 
historier fra de bøger jeg læste, mest Holger 
Danskes eventyr og Mallings store og gode 
handlinger, og måtte også tale tysk for dem. 
Alt dette skete med løjer og latter og erhver
vede mig tilnavnet »Villa Sludderbovs«.

Aalborg og Hillerslev
Da vi kom til Aalborg, flyttede vi ind i en 
fireværelses lejlighed på Østerbro, i køb
mand Bergs Gård. Holger og jeg blev prø
vede på latinskolen og kom ind i henholds
vis 1ste og 2den klasse. Nu gik det rask i 
gang med læsningen, og Holger og jeg sad 
snart blandt de øverste i klassen.

Vi brødre var egentlig ikke bondeagtige 
af væsen, men vi var ganske ualmindelig 
stive og generte blandt fremmede, især 
voksne. Der var flere familier i byen som 
tog sig af os, og som beundrede mor for 
hendes sjældne evner og energi.

Vi havde det meget småt med udkommet 
og levede tarveligt. Det gik på tur mellem 
os at læse bordbøn, og den der havde læst 
fik først mad og havde lov til at vælge først 
af det bare smørrebrød, vi fik til te og som 
bestod af rugbrød med et stykke franskbrød 
på. Det kneb næsten altid for mor at få 
penge. Far var blevet præst i Hillerslev og 
Kåstrup, men måtte betale det halve af ti
ende og offer i pension til formanden, pa
stor Obel. Det var en stor præstegård på 12 
tdr. hartkorn, som i de tider kunne have 
ernæret familien. Men den var dårligt for- 
pagtet bort til en mand, Jens Larsen, som 
først havde Aarup præstegård i forpagtning, 
men da far blev flyttet til Hillerslev, over
tog præstegården her.
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Hillerslev præstegård i begyndelsen a f det 20. århundrede.

Jens Larsen var doven og upålidelig, han 
spillede hasard i Thisted og han og konen 
drak. Allerede det første år betalte han ikke 
hele sin afgift og efterhånden betalte han 
mindre og mindre og til sidst intet. Han 
blev selv fattigere og fattigere, den store og 
gode besætning, som han havde modtaget 
ved forpagtningens tiltrædelse og skulle af
levere lige så god ved fratrædelsen, vogne 
og avlsredskaber, alt dette havde han solgt, 
og når vi kom hjem i julen, stod hans kom 
endnu ude og ragede med toppen op af sne
en. Vi talte indtrængende med far om at 
jage ham væk og fortalte, hvad vi havde 
hørt; men far sagde hver gang til os: »Bag
talelse, lille børn, kender l ikke lignelsen 
om den gaddbundne tjener?« Selvom det 
var strengt nok for mor især at måtte savne 
indtægterne af den store gård, følte vi børn 
dog ingen som helst bitterhed mod far, og 
vi lærte i hvert fald, at penge ikke er det 
vigtigste i livet. Når vor kære mor talte der

om med sorg og bekymring, trøstede vi 
hende det bedste vi formåede, og i sit hjerte 
tror jeg ikke hun tog det nær.

I det hele taget gav flytningen til Aal
borg anledning til meget omtale både den
gang og senere. Da det gik os så godt i 
skolen, var der mange, der beundrede mor. 
Men mange andre misbilligede mors hand
ling, hvilket jeg dog først langt senere fik 
at vide; især gjorde det mor ondt, at det i 
1877 blev fortalt hende, at nogen havde 
sagt, at det blot var trang til verden og til 
fornøjelser, der fik hende til at flytte til 
Aalborg. Du stakkels kære, arbejdsomme 
og utrættelige mor; den verden du levede 
og åndede i, var dine børns uskyldige ver
den, og de fornøjelser du havde, var at se 
vor fremgang i skolen og vor lydighed 
mod dig og far.

For mor var opholdet i Aalborg en stor 
glæde og hun kunne med stolthed se hen 
til resultatet af sit arbejde. Men far? Han
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Døbefonten i Hillerslev Kirke.

elskede os børn højt og vort selskab var 
ham en kilde til glæde og forfriskelse. Det 
har sikkert været ham et tungt savn ikke at 
have os hos sig. Dertil kom, at hans 
særhed medførte, at han ingen fremmede 
kvinder ville have til at hygge om sig. Her
af fulgte, at i de 8 år, han var alene, levede 
han af kold kost. Hillerslev præstegård var 
gammel og forfalden, og forpligtelsen hvi
lede på far, at han skulle bygge den om. 
Han søgte imidlertid at trække tiden ud, 
men den gamle gård var så forfalden, at 
der måtte sættes stivere til den {»Hushol
dere« kaldte far dem) -  12 til hver side af 
stuehuset.

Provst Paludan-Müllers frue i Thisted 
havde fået dette at vide og lavede den vit
tighed om præsten i Hillerslev, at han »hav

de 24 husholdere, men kunne dog ikke få en 
ret varm mad«. Med denne begavede, noget 
litterært vigtige dame stod far på en mor
som polemisk fod og disputterne endte altid 
med, at provstinden blev vred. Hun var en 
ivrig beundrer af Goethe, og når samtalen 
drejede sig om ham, endte den med at far 
sagde, at Goethe var »en djævel«. Det 
morede hende at harcelere far for hans 
levemåde, og da hun ikke kunne bringe 
ham ud af ligevægt, udspillede hun sin sid
ste trumf ved at spørge »men Gud, pastor 
Prytz, hvad lever De da af?« og da far sagt
modig svarede hende »af Guds nåde og sto
re mellemmadder« blev hun så vred, at hun 
ikke kunne finde ord. Men hun blev snart 
god igen, og både provsten og hans kone 
holdt meget af far, der tit i provstegården 
nød den hygge, han savnede hjemme.

Længtes han efter os og følte savnet, så 
blev dette noget lindret for ham fra vore be
søg i Hillerslev i ferierne. Det var os drenge 
der tog hjem, mor kunne ikke så godt, dels 
for de små børns skyld, dels fordi huset 
ikke var udstyret således, at en husmor kun
ne være tilfreds med det. Men ferierne i 
Hillerslev præstegård, hvor var de dejlige, 
og hvor far og vi alle var glade som børn. 
Vi tog om sommeren med dampskib til Thi
sted, og fars Mikkel var så inde med vogn 
efter os.

Til at varte os op, bære brændsel og 
vand og gøre stuerne rene, havde far for det 
meste en arbejdsmand. Den værste af dem 
alle var Mikkel med tilnavnet »Sejtræk«, et 
øgenavn han havde fået, fordi han i mange 
år havde bygget på et hus, inden det var 
færdigt. Han forstod på en så snedig måde 
at gå far under øjne, at han antog Mikkel 
som forpagter af præstegårdstoften, en 7 -  
8 tdr. land god muldjord, der lå tæt om
kring præstegården, mens hovedjorden lå 
samlet et stykke borte. Der blev så skrevet
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en kontrakt, som var ganske i Mikkels 
favør, og hvori far forpagtede ham toften 
på embedstid, mod at han skulle levere et 
vist mål mælk og køre et vist antal mil. Da 
Mikkel således havde sat sig fast i præste
gården, vendte han det lådne ud og far blev 
meget forbavset derover. Han gjorde sig 
uvillig til at udføre kørslerne og havde to 
så usle ralliker, at ingen kunne være be
kendt at køre med dem.

Når vi kom hjem til far, levede vi ganske 
som han, dvs. af kold kost, te og kaffe. 
Kosten bestod af rugbrød, smør, røget fåre- 
lår eller lybsk pølse og ost, og når vi var 
hjemme i ferierne desuden så mange æg, vi 
ville have. Vi færdedes meget i luften, dels 
med far i sognet, dels på jagt med Anders 
Poulsen i den store mose, der strækker sig 
fra Limfjorden næsten ud til Vesterhavet.

Fra Hillerslev præstegård gik der hyp
pige sendinger til Aalborg og omvendt. Far 
havde på en auktion købt nogle gode sæl- 
skinds-mantelsække, solide og til at spænde 
sammen med stærke remme. Men da han 
var så overordentlig omhyggelig med alt, 
hvad han pakkede ind, så var han ikke til
freds med den lukning alene, men svøbte 
dem ind i talrige bugter af svinehårsreb. Da 
de tit passerede frem og tilbage, lærte ma
troserne på dampskibet dem snart at kende 
og en dag hørte jeg matroserne, der tumlede 
med dem, råbe: »Der er et par a f pastor 
Prytz's svøbelsesbørn«. Jeg fortalte far det, 
og han morede sig kosteligt derover.

I skolen fik vi alle fripladser, som den 
gang ikke var så sjældne som nu, og des
uden Nissens legat og stipendier. Så vidt 
jeg husker, blev det halve udbetalt straks, 
og den anden halvdel sat ind til os, til vi 
blev studenter og tog filosofikum. Den 
halvdel vi fik udbetalt, holdt mor strengt på 
skulle sættes i sparekassen, og kun en gang 
modtog hun vort tilbud om at tage noget ud

Prædikestolen i Hillerslev Kirke.

af sparekassen og låne hende, da hun var 
ganske blottet for penge; men det blev 
straks sat ind igen. Da jeg blev student, 
havde jeg opsparet og fik udbetalt så meget, 
at jeg kunne leve deraf i København; og da 
jeg tog filosofikum, fik jeg et ikke ringe 
beløb udbetalt.

Krigen i 1864
I krigens tid var vi hjemme i Hillerslev i 
en ferie. Far var meget ivrig for at holde 
stemningen oppe mellem folk; han holdt 
foredrag om krigen og ivrede stærkt imod 
de rygter som beskyldte de danske genera
ler for forræderi. Han fik en 8 skillings 
subskription sat i gang til bedste for solda
ternes i hjemmet efterladte, og der kom
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meget ind. Da Als var faldet og der var 
tale om fred, var far blandt de ivrigste til at 
samle underskrifter på en adresse, hvori 
jyderne bad kongen fortsætte krigen, hvis 
byrder de var villige til at bære, og ikke 
afstå Slesvig. Så vidt jeg husker, kom der 
70.000 underskrifter på adressen, som 
imidlertid ingen betydning fik, fordi de 
ledende personligheder i København gan
ske havde tabt modet og råbte på fred for 
enhver pris, selv Slesvigs afståelse.

Far tog sig fredsslutningen meget nær; 
men den knækkede ikke hans mod; tvært
imod, han holdt nu hyppige fædrelandske 
foredrag i skolerne og under åben himmel, 
sommetider i en gård, hvor der lå en syg, 
som gennem det åbne vindue kunne høre 
på talen. Samtidig hermed fik han folk til 
at synge fædrelandske sange. Det var for
underligt at se, hvorledes han med sit ung
dommelige, fyrrige sind indenfor sin kreds 
kæmpede for folkets oprejsning. Og jeg 
tror også, det står i forbindelse hermed, at 
han på så smuk en måde tog imod Holgers 
og min beslutning om at blive officerer -  
han som havde glædet sig til, at Holger 
skulle blive skolemand, jeg præst og 
kapellan hos ham på hans gamle dage.

Eftermæle
I de sidste år af 1870erne var fars helbred 
blevet vaklende, og jeg tror, han fik et 
knæk i de år han boede alene i Hillerslev 
præstegård. I de sidste dage af 1876 blev 
han stærkt forkølet, og da han ikke ville 
opgive de hyppige gudstjenester i juleda
gene, blev han ved til fods at arbejde sig 
gennem den dybe sne, der af snestormen 
var føget ned på vejen, og bagefter holde 
gudstjeneste i den kolde Kåstrup kirke, an
grebet af lungebetændelse. Denne udvik

lede sig hurtigt, og i begyndelsen af 1877, 
vistnok den 13. januar døde han.

I præstegården var der under fars syg
dom og død kun mor og Helene til stede; 
vi 4 sønner opholdt os i København og fik, 
da sne og is fyldte alle færdselsveje, kun 
langsomt efterretninger om hans sygdom. 
Vi tog sammen den sidste sørgelige rejse 
til hjemmet i præstegården. Den livsalige 
fryd, som hans store opofrende kærlighed 
og hans spillende liv, hans ædle sind og 
hans forunderlig rørende barnlige renhed 
havde været for os igennem vort liv i 
hjemmet, var nu taget fra os.

Begravelsen var meget stor; kirken var 
stuvende fuld, og folk stod ude i våbenhu
set og på kirkegården. Onkel Carl forret
tede jordpåkastelsen, og foruden ham talte 
pastor Heiberg i Hunstrup og pastor Buch- 
waldt i Ræhr. Heiberg sagde i sin tale, som 
jeg har en afskrift af, at far var en kongelig 
tjener, men den konge, han tjente, var Gud; 
at far i sandhed var en fornem mand, det 
mærkede man på hans ord, og det så man 
på hans skikkelse.

I 1898 rejste jeg i sommerferien til Thy 
og Østerhanherred for at se de steder, hvor 
jeg i min barndom og ungdom havde fær
dedes. Min bror Kristian og min søn Knud 
var med mig. Fra Aggersund gik vi til fods 
vest om Aarup præstegård til kæmpehøjen 
der ligger nord for, og som i min barndom, 
var vi brødres yndede legeplads. Mens 
Knud og jeg stod deroppe, kom en fattig 
mand, vistnok en husmand hen til os; min 
far havde konfirmeret ham og han fortalte 
mig adskilligt. Det var en glæde for mig at 
mærke, at erindringen om min far endnu 
var så levende efter så mange års forløb.

I 1906 foretog jeg (fra Aalborg) de sæd
vanlige mønstringsrejser, til hest og med 
adjudant og hestepasser over Skinnerup til 
Hillerslev. Sognepræsten H. Hilden Peter-
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Provst Heinrik Hilden-Petersen, Hillerslev-Kdstrup 
1899-1922, som oberst Emmanuel Pryt: besøgte 
under sin mønstringsrejse i Thy 1906.

sen fortalte mange smukke træk, som tra
ditionen i sognet havde bevaret om min 
kære afdøde far.

Engang besøgte han således en gammel 
syg kone, hvem distriktslægen havde set til 
og efterladt en recept. Det var blevet sent 
på aftenen, og hun kunne ikke få medicinen 
hentet den lange vej fra Thisted. Far sagde 
da, at han ville hente den, og da den gamle 
kone indvendte, at det var sent og ikke godt 
for præsten at gå den lange vej alene, sva
rede far: »Jeg går ikke alene«, »Ih, går æ 
præjst itt' alene; hvem kan det da veer der 
går med ham?« spurgte konen. »Vor Herre 
går med mig« sagde min far, og efter 3 
timers natlig vandring (1 mil til Thisted og 
tilbage) bragte han medicinen.

I det ensomme liv far førte hjemme i 
præstegården mens mor boede i Aalborg 
med os børn, har han vistnok tit lidt af 
længsel og humøret været ringe. Pastor 
Petersen fortalte, at en mand ved navn Jens 
således kom til ham i en eller anden anled
ning og fandt ham mørk ihu og ordknap og 
uvillig til at tale med ham. Så rejste Jens 
sig pludselig, afbrød forhandlingerne og 
sagde: »Og så vil jeg sige præsten tak for, 
at han ikke har gjort mig fortræd«. Far var 
afvæbnet og sagde til ham: »Nå nå! Jens 
Thøger sen, ikke hidsig! Sæt dig ned og lad 
os tale om sagen«, og var nu mild og ven
lig, som han plejede at være.

Far var en stiv logiker og en behændig 
dialektiker, og pastor Petersen sagde om 
ham, at han var ikke så lidt af en jurist. En 
mand kom således til ham og fortalte, at 
han skulle ind til amtsstuen i Thisted og 
have en attest, og den sagde man kostede 
en rigsdaler. Det plejede man altid at give 
for den. Nu var denne afgift oprindelig 
uretmæssig, men var i tidens løb blevet ind
ført til bedste for vedkommende sportelløn
nede embedsmand. Far gav så det råd, at 
Jens når han havde fået attesten, skulle sige 
farvel og tak og gå sin vej; og når han så, 
hvad der rimeligvis ville ske, blev holdt til
bage og affordret en rigsdaler, skulle han 
blot svare ganske kort: »Den der har sendt 
mig siger, at det koster ingenting«. Således 
gjorde manden, og man blev på amtsstuen 
så forbløffede over denne hos en bonde 
dengang usædvanlige, sikre optræden, at 
man lod ham gå uantastet.

Det glædede mig meget at høre alle 
disse træk fra min fars præstegerning, der 
sikkert har været til velsignelse for mange, 
og som endnu efter 30 års forløb er bevaret 
i frisk minde i menigheden. Der var navn
lig én egenskab hos far der gjorde, at hans 
personlighed fik så stærk og god en virk-
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ning på hans omgivelser, og det var foru
den det friske barnlige sind og det kærlige 
hjerte, den faste tro, han havde på det 
godes overmagt i livet over det onde, og 
den iver og lyst hvormed han søgte at 
bekæmpe det onde, overalt hvor han 
mødte det. Jeg kan huske, at han en gang, 
da han kom hjem fra en af sine lange sog
nevandringer med et træt men dog frejdigt 
og glad udtryk sagde til mig, da jeg 
spurgte ham, hvor han havde været henne, 
»Jeg har været ude på jagt efter djævelen«. 
Hermed stemmer det også, at salmen 
»Uforsagt, vær på vagt« var en af hans 
yndlingssalmer.

Da jeg gik til ro i præstegården, og jeg 
så op mod kirken, der tonede højt mod den 
lyse sommematshimmel, og ved hvis fod 
mine dyrebare forældre nu slumrer efter et 
arbejdsomt liv fyldt af kamp og opofrende 
kærlighed, så velsignede jeg deres minde 
og følte dybere end nogensinde før tak
nemlighed imod dem. Jeg mindedes med 
vemod og fred i sindet den velsignede 
følelse af glæde over barndoms- og ung
domshjemmet, som greb mig, når jeg som 
dreng og som ung mand kom hjem til 
præstegården i ferierne, og hvor far var 
den gladeste af os alle.
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AKSEL KIRK

Bedstefars regnskabsbog
Her i årbogen bragte vi i 1996 en artikel, hvor Aksel Kirk fortalte om sin bedste
fars liv. I denne artikel suppleres beretningen med oplysninger om de økonomiske 
forhold, som de tegner sig i bedstefaderens regnskabsbog.

Min bedstefar levede i Heltborg 1836- 
1909, hvorfra han har efterladt sig dagbo
gen 1866-1906 og regnskabsbog 1881- 
1906. Ud fra disse har jeg skrevet en del 
artikler om ham. Til denne artikel har jeg 
taget en del tal fra regnskabsbogen, der 
fortæller om de økonomiske vilkår, som 
var grundlaget for livet dengang. Bogen 
vidner om den fattigdom, som herskede 
helt til efter århundredskiftet, da det takket 
være andelsbevægelsen begyndte at blive 
bedre tider for både bonde og arbejder.

Bedstefar sparede på papiret. Han 
kunne ofte på en enkelt linje få plads til 
flere poster, selv om de kun havde det til 
fælles, at de blev skrevet ind samme dag. 
Posterne på hver linje blev så lagt samme 
og ført ud i talkolonnen i højre side. Når 
der her i artiklen vises uddrag fra regn
skabsbogen, er sammentællingen for hver 
linje fastholdt, selv om det kommer til at 
fylde flere linjer i disse korte spalter.

Billede a f mine bedstefora'ldre i 1906, li^c efter at 
han havde skrevet de sidste notater i dagbogen og i 
regnskabsbogen. Sammen med dem er deres ældste 
barnebarn, Jens Kirk, der blev født 21. januar 1903 
og opkaldt efter bedstefar.

Drengen var søn a f deres ældste søn, Niels Kirk, 
der var uddannet kommis. Sammen med sin kone 
startede ban en forretning i Hurup. Efter bedstefars 
død flyttede de til Århus, men Jens ville blive hjemme 
i Heltborg hos sin bedstemor, hvor han voksede op. 
Som voksen udvandrede han til Amerika (se det andet 
billede i artiklen).

I alt er der 134 regnskabsblade, der er 
tæt beskrevet på 23 eller 24 linjer. Bed
stedfars stavemåde er så vidt muligt fast
holdt, hvis den ikke er til hinder for for
ståelsen. Der er dog brugt »å«, og navne
ordene er ikke skrevet med stort. Alting 
blev vejet i pund, og bedstefar brugte altid 
det velkendte pundtegn. Af praktiske årsa
ger er ordet skrevet helt ud her i artiklen.
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Aret 1881
Noget af det første, der skrives om i regn
skabsbogen, er min fars fødsel i 1881. Alle 
priser er angivet i kroner og øre:

9.1. til Visby jordemoder
for hendes forretning her 4,00

5.2. 5 kr. til præsten,
4 kr. til degnen (barnedåb) 9,00

23.2. skrædderløn for 
en frakke 4 kr 
for et par bukser 1,20 kr. 5,20

10.3. et par nye støvler 
til min kone 8,50 
et par til min søn 3,50 12,00

12.3. min kones kirkegang, 
til præsten 2 kr. 
til degnen 1 kr. 3,00

Præst og degn havde faktisk ikke nogen 
fast løn. De modtog mindre ydelser, det 
meste kaldet småredsel, der var regnet ud 
efter hartkorn. Det kunne betales enten i 
penge eller naturalier.

Når en kone havde født, hed det sig efter 
gammel skik, at hun var uren. Dermed 
kunne hun ikke starte sin kirkegang, før 
hun var introduceret. Bedstefar skrev altid i 
dagbogen: »Hun gjorde sin kirkegang og 
blev indledt«. Det foregik på den måde, at 
hun et par måneder efter fødslen skulle 
møde lige til gudstjenestens start ifølge 
med en anden kvinde (f.eks. mor eller 
søster). Da stod præsten i våbenhuset og 
bød velkommen, så var det problem løst. 
Dette gamle ritual ophørte omkring år 
1900.

Der var selvfølgelig også indtægter i 
1881. For eksempel kan nævnes:

10.4. solgt 1 td. havre 8 kr.
6 skp. kartofler 3 kr. 11,00

11.6. 1 solgt bærende 
kvie *127,50
1 års kvie 75 kr 202,50

14.6. solgt 16 2/io pund
uld-1,10 kr. 17,82

Senere på året kan vi f.eks. finde føl
gende udgifter i regnskabsbogen:

13.7. l'/i pund kalvekjød
å 25 øre 1,88

10.11. 1/2 års kommuneskat 14,46
afsmedien 1,08 kr. 15,54

23.12. dagløn til en tærsker
3172 dag -40 øre 12,60

hele året til min svigermor
for høsten 3,00

En tærsker er benævnelsen på den dag
lejer, som tærskede kornet med plejl.

1881 var et af bedstefars bedste år. Han 
solgte 134'/2 pund hjemmekærnet smør for 
101,51 kr. og 27'/: snese æg for 18,68 kr. 
Han må have ført et særskilt regnskab i 
smedjen og derefter ført nettoresultatet ind 
i hovedbogen. Fortjeneste i smedjen var 
318,56 kr. og årets samlede indtægt 
1252,31 kr. De samlede udgifter blev 
opgjort til 918,44 kr.

Min bedstefar fik 12 kr. om året for at 
bestyre det lokale bibliotek. Det blev 
oprettet i 1827 som et af de første bibliote
ker i Thy af lærer Anders Søndergård Lar
sen. Han bestyrede bogsamlingen indtil sin 
død i 1863, og femten år senere blev arbej
det overtaget af min bedstefar.

Året 1882

I 1982 finder vi bl.a. følgende udgifter i 
regnskabsbogen:
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17.1. en skrivebog
til dagbog 1,50

26.3. brandpenge af bygnin
ger 2,70 af smedien 30 øre 3,00

9.4. højtidsoffer til præst
og degn (i påsken) 1,50

16.5. græsset af landevejs
grøfter foran vor ejendom 1,66
april første halvårlige 
kongelig skat m.m. 32,65

1.6. betalt 1/2 års renter 19,00
4.7. 2 stk. jernbanebilletter 3,20

15.10. småredsel til læreren 0,24
et par 5 ugers grise 21 kr. 
tyrepenge for to køer 1,50 22,50

hele året
til syge og trængende 13,50

Den 4. juli var min bedstemors fødsels
dag. Hun blev 33 år, og som det ses, blev 
dagen fejret med en tur til Thisted. Det var 
sikkert første gang, hun kørte med tog. 
Banen var jo helt ny, og den 23. maj havde 
min bedstefar skrevet i sin dagbog, at han 
om formiddagen havde været i Hurup for 
at se kongetoget. Billetten til Thisted blev 
dog dækket ind af indtægter for uld, idet 
han i juni solgte uld for 19 kr.

At der blev indkøbt to grise i oktober, 
hænger sammen med, at der et par dage 
forinden blev solgt et fedesvin for 67,40 kr. 
Den vejede 205 pund til en pris å 33 øre 
pundet, idet der fragik 25 øre i vejepenge. I 
september solgte han en fed bede (kastreret 
vædder) på 154 pund for 43,12 kr.

Året 1883
Bedstefar nævner af og til, at han har givet 
1 kr. for at få 1 td. byg pillet til gryn. 
Andre gange blev der pillet flere tønder. 
Noget af det gik sikkert til de fattige, som

fik en pose gryn og tit en pot mælk, hvis 
de kom til mine bedsteforældre. Jeg har 
hørt mange ældre fortælle, at i de dårlige 
tider før århundredskiftet havde de fattige 
svært ved at få mad på bordet.

De fattige blev imidlertid betænkt med 
andet end mad. I 1883 gav han således 
15,50 kr. til syge og trængende og i kir
kens blok. Der optræder flere af den slags 
poster i regnskabet, men der er kun medta
get eksempler her.

Af regnskabet i juni fremgår, hvordan 
han industrielt fik lavet æltetørv:

90 kubikfavne tørvejord
å l  77: øre 15,75
1 pøtkarl i 2 dage, 3 kr.
1 jævner i 2 dage, 1,20 4,20
1 skyder i 1 dag, 1 kr. 
en kone for at hjælpe mig 
at stakke tørv, 0,65 1,65

I 1883 fik min bedstefar udført dræ
ningsarbejde. Dertil købte han 500 stk. halv
anden tommer drænrør for 11,00 kr. Rørene 
skulle selvfølgelig ikke graves lige langt 
ned, så der var forskellige priser for drænar
bejdet. 74 favne blev betalt med 17 øre pr. 
favn, 13 favne med 21 øre pr. favn og 11 
favne med 23 øre pr. favn -  i alt 17,84 kr.

Udgifterne til fisk beløb sig for hele året 
til 17,80 kr., mens der blev købt æbler og 
pærer for 2,40 kr. Det kostede 2 kr. at være 
med til en hædersgave til pastor Leth. Af 
indtægter kan nævnes salget af en kalveko 
til 190 kr., et kalveskind til 3 kr. og 1472 
pund uld til i alt 15,95 kr.

Året 1884
Den 6. januar døde min oldefar, og det gav 
en udgift på 10 kr. til præsten for ligtalen, og
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degnen fik 8 kr. Desuden blev der købt 10 
stk. trykte ligvers til i alt 5 kr., og det ko
stede 4 kr. at få tre af dem i glas og ramme.

Den 22. maj står der i regnskabet, at der 
er indkøbt et apparat for 30 kr. Bedstefar 
blev som de fleste smede tunghør, og for 
at afhjælpe det kunne de købe en tragt. Det 
har nok særlig været i kirken, der var brug 
for den. Af andre udgifter var der f.eks.:

februar tærskeløn i 18 dage
siden jul å 50 øre 9,00

19.3. brandkontingent, byg
ninger 3 kr, af løsøre 4 kr. 7,00

16.6. 8 pund uld
spunden i Thisted 4,00

Oktober
reparation på heste
tøj 30 øre, 1 ligkrands 1 kr. 1,30

6.11 præstekvægtiende og
småredsel til præst og degn 1,98 
vinduer kittet m.m. 0,35
30 pund ost å 15 øre 4,50

På indtægtssiden var der igen uld, to får 
og et svin. Desuden blev der solgt 1 tønde 
vikkehavre for 14 kr. I april er der noteret i 
regnskabsbogen, at der blev solgt rajgræs- 
frø for 4,20 kr. Et lispund (8 kg.) indbragte 
3,20 kr., mens et halvt lispund kun ind
bragte 1 kr. (det har nok været det, han fe
jede op til sidst). Jeg tænker, at græsmarken 
forhen har været en slags naturgræs. Nu er 
der så kommet rajgræs, og han har prøvet 
lidt frøavl - måske er det tærsket med plejl.

Året 1885

I november købte bedstefar 78 tdr. hvillier 
â 75 øre, i alt 58,50 kr. »Hvillier« var en 
benævnelsen for kalk, der kom til at be
tyde meget for planteavlen. Selv om han

skrev »til gjødning«, så var der ikke tale 
om egentlig gødning; men kalken gjorde 
jorden mere sund, så der blev udløst en del 
næringsstoffer som mangan m.fl. Både for 
roeavl og kløveravl, som nu også begyndte 
at komme frem, var det en betingelse, at 
jorden ikke manglede kalk.

Af andre udgiftsposter i 1885 kan man 
bl.a. se, at der blev købt lyng til den store 
bageovn:

9.1. findeløn af min tegnebog 2,00
15.1. et par træskostøvler

1 almanak 16 øre, 
en lærebog 35 øre,

6,00

1 katekismus 16 øre 0,67
31.3. 4 pund hvide kløver

frø 4 kr. 1 læs lyng 4,50 8,50
7.6. 4 gæslinger 7 kr. 6 pund 

oxekjød 2 kr. 1 kost 80 øre 9,80
juli 7 læs skudtørv 14 kr.

1 læs hedetørv 4 kr. 18,00
21.7. købt et lam 12 kr.

'/: flaske smørelse til 
hestetøj 52 øre 12,52

16.8. et par støvler til Ane 3,75 
reparation af hestetøj 50 øre 4,25

27.10. 1 ny pumpe med rør 
nedlagt i stalden 39,00

Den 11. juni er der indført en indtægt 
på 10,50 kr. Beløbet betegnes som landgil
de, selv om vi i dag vil kalde det termin. 
Det var 10 kr. fra Rasmus og 0,50 kr. fra 
A. Kr. Jensen. De 10 kr. var fra Heltborg 
mølle, som i 1878 blev opført på min olde
fars grund. Det resterende beløb var ter
min for den jordlod, hvor min bedstefar 
havde sin første smedje liggende.

I 1885 byggede bedstefar ny kostald til 
4-6 køer og et tilsvarende antal ungkreatu
rer. Desuden var der to svinestier og heste
stald til to heste. Udgifterne var:
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tømmer 298 kr. 32 øre
for steen 99 kr. 71 øre 398,03
søm og spigre 15,53 
kalk 12,50 28,03
jern 5 kr. kul 1 kr.
tækker 16 kr. pikker 10 kr. 32,00
tømmerarbejde 48 kr. 72 ø. 
muurarbejde 24,50 73,22
det gamle nedtaget og 
murerne oppasset 20,00
dagløn til forskjellige 14,25 
cement 5 kr. 19,25
glas og maling 6 kr.
sime snoet 5 kr. 60 øre 11,60

De kontante udgifter til kostalden beløb 
sig til 582,13 kr. Men omkostningerne var 
reelt større, og dem blev der også sat tal 
på. Der var øgede kostudgifter, og de sæt
tes til 118 dage å 65 øre, i alt 76,70 kr. 
Stråene til taget var af egen avl, og de 
opgøres til 10 lispund å 12 kr, i alt 120 kr. 
Året efter blev der bygget nyt stuehus, og 
regningen findes i årbogen 1996.

Den sidste dag i året har min bedstefar 
indført 96 kr., som han har modtaget for 
smedearbejde - i en parentes er der tilføjet 
(nettoindtægt 58 kr.). Vi må gå ud fra, at 
der er tale om det pengebeløb, han i årets 
løb har modtaget for smedearbejde. Men 
man skal nok være varsom med at konklu
dere, at det er den samlede fortjeneste. 
Både tilgodehavender og modydelser i 
form af naturalier er ikke medtaget i den 
bevarede regnskabsbog.

Året 1886
I begyndelsen af marts solgte bedstefar 20 
lispund havrehalm og en tilsvarende 
mængde rughalm til en samlet pris af 8,50 
kr. Prisen for 1 lispund rughalm var 20

øre, mens havrehalm indbragt 2'/: øre 
mere.

Dette års svin vejede 177 pund og ind
bragte 44 kr., og en ung ko uden kalv blev 
solgt for 114 kr. Smør, mælk og fløde gav 
i årets løb en indtægt på 85,38 kr., mens 
hvervet som sognefoged gav en indtjening 
på 104,11 kr. Af de mindre indtægter var 
salg af hestehår for 65 øre. Af udgiftspo
ster kan fremhæves:

3.2 tvist og farvereg-
ning 11,60 - væverløn 4,25 15,85

25.4 højtidsoffer (påske) 1 kr.
1 par 5 ugers grise 26 kr. 27,00

20.11 en bager og 
høkerregning 14,60

2.12 2 får bedækket
(drikkepenge 50 øre) 
spindeløn 2 kr. 2,50

hele året
frimærker 4,60
papir, konvolutter,
blok, penne 1,65 6,25
købt fisk 16,55
brød bagt 4,88
hvedebrød 4,05 25,48
gav bort til syge og 
trængende og i blokken 10,70
til en soldat 4 kr.
til sygvogter Torps kone 3 kr. 7,00
given bort til børn 7,35
til missionen 4 kr. 11,35

Året 1887
I 1887 begyndte bønderne at levere mælk 
til det nybyggede mejeri i Villerslev. Min 
bedstefars første afregning for februar 
måned indbragte 18,68 kr. Juni måned var 
naturligvis bedre og gav en betaling på 
27,28 kr. Posterne på udgiftssiden var bl.a.:
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12.2 præstetiende 12,70 
et sæt nyt hestetøj 10 kr. 22.70

28.2 3 pund oxekjød 1 kr. 
skolebøger 40 øre
1 lysestage 30 øre 1,70

4.3 1 td. rug 10 kr.
46 tdr. hvillier 34,50 44,50

29.5 højtidsoffer 1 kr.
1 flag 6 kr.
gartnerregning 25 øre 7,25

11.6 4 skind til min blæsebælg 10,00
til sadelmageren for at 
sætte dem på 3,00

25.12 højtidsoffer 
til præst og degn 1,00

Den 6. januar er der i regnskabsbogen 
indført et lægehonorar på 10 kr. Samme 
dag skrev han i sin dagbog: »Om natten 
blev min kone meget syg med stærke smer
ter i mave og underliv, mellem kl. 2 og 4 
måtte jeg have hentet læge, det var brok«.

Den 29. januar var bedstefar og bed
stemor i Ydby, hvor hun fik taget mål til et 
brokbind hos en bandagist, der var kom
met fra Vejle for at holde konsultation. 
Bindet kom nogle dage efter og kostede 15 
kr. plus 16 øre i fragt. Bedstemor kom til 
at gå med brokbind i 50 år, og først i 1937 
blev hun opereret på Vestervig sygehus. 
Efter operationen lå hun en uge på sygehu
set, men hun forlod sygehuset til fods og 
gik de 7 km til Hurup, hvor hendes ældste 
datter boede -  da var hun 87 år gammel!

Året 1888

100-året for stavnsbåndets løsning kan 
aflæses i regnskabsbogen. Bedstefar købte 
nemlig et mindeblad for 2 kr. og gav 50 
øre for at få det sat i glas og ramme. De 
øvrige udgifter var eksemplevis:

4.1. et par støvler forsålet 3 kr.
dagvognspenge 70 øre 3,70

8.1. 1 mælkespand repare
ret 75 ø. 1 hjulbør rep. 50 ø. 1,25 
1 par træsko 1,50
1 par støvler repareret 50 øre 2,00

9.3. 4 pund oxekjød 1 kr.
1 skoleatlas 50 øre
2 skrivebøger 20 øre 1,70

23.3. til husflidsforeningen 1 kr.
for Niels' undervisning 1 kr. 2,00

18.5. 5 stk. tallerkener 0,50
1 farveregning 27 øre 0,77

29.7. til jordemoderen
ved min kones nedkomst 5,00

26.8 i anledning af
min kones kirkegang 4,00

18.11 lægehonorar 3 kr.
et brokbind 6 kr. 9,00

3.12 småredsel til deg
nen 19 øre, tyrepenge 1,50 1,69

Året 1889

Merglingen af jorden fortsatte, og i januar 
blev der købt 31 tdr. »hvillier eller kalk
mergel« til en pris af 23,25 kr.

Bedstefar avlede flere kartofler, end 
familien kunne spise. I april solgte han 
således 1 td. kartofler for 3,20 kr., og i 
november solgte han 3 tønder for 9 kr. I 
november blev der også solgt 20 pund kal
vekød for 3,20 kr. Der var desuden ind
tægter ved at sælge halm til tækning. I 
april solgte han for 51.53 kr., nemlig 3 læs 
rugtag for 36 kr., 2 traver rugtag for 8 kr. 
og 2 traver havretag for 7,53 kr. (en trave 
bestod af 60 neg). Årets udgifter var bl.a.:

10.1. 1 sold til en rense
maskine 1,50
2 skrivebøger 20 øre 1,70
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febr. 1 par ny skafter
til træskostøvler 2,00

29.3. til husflidsskolen for
materiale til Niels 1,10

11.6. 500 pund hvedeklid 25,50
frøregning 23,95 49,45
5 tdr. byg pillet 5 kr.
hesteforeningen 0,93 5,93

2.9. (Hurup marked) 3 bil
letter 85 øre, uldtøj 3,40 4,25

8.9. 5 pund smør 4 kr.
pigens halvårlige løn 15 kr. 19,00 

hele året
en malerregning 1,70 
-  en lommekniv 25 øre 1,95

Året 1890

Tjenestepigen må på én eller anden måde 
være kommet til skade, så hun måtte køres 
til Nors og behandles af den kloge kone, 
Stine Kusk. Bedstefar betalte 2 kr. »for 
hende hos Madam Kusk« og 4 kr. til vogn
befordring.

Dyrenes sygdom kunne også koste rede 
penge. Den 1. juni er der f.eks. indført en 
dyrlægeregning på 6,40 kr.

Af andre udgifter kan nævnes 50 øre til 
kirkens opvarmning for 1989-90. Bed
stemor brugte selvfølgelig også penge:

10.8. en jernbanebillet (bænkvogn)
for min kone til Thisted 0,85 
en billet til festpaldsen 0,50 
30 pund ost å 16 øre 4,80 5,30

31.10. et par franske
træsko til min kone 2,25

Når det understreges, at bedstemor kørte 
med »bænkvogn«, så skyldes det, at billet
prisen kun var den halve. Ved særlige lej
ligheder med pres på togtrafikken blev der

brugt kreaturvogn, hvori der var indsat 
bænke.

Året 1891

I januar måned blev der leveret mælk for 
22,17 kr., men det var ikke lutter fortjene
ste, idet der kom mælk tilbage fra mejeriet 
for 3,94 kr. I samme måned er der noteret 
en indtægt på 8,70 kr. for 29 sæt træskobe
slag. Det var en leverance til en købmand.

Årets store begivenhed var sikkert, at 
der i september blev købt to heste til en 
samlet værdi af 412,50 kr. samt nyt heste
tøj for 20 kr. Af andre udgifter nævner 
regnskabsbogen bl.a.:

2.5. dagløn til 2 tækkere 5,50
til 2 syere 3,35 8,85

22.5. dagløn til P. Kr.
for at fylde gjødning 1,00
for at sprede gjødning 
og klippe får 0,85

18.6. en spinderegning 3,50 
for at vinde tvist 1 kr. 4,50

22.8. 4 pund ål a 40 ø. 1,60
5 pund smør å 80 øre, 4 kr. 5,60

18.12. ’/: års kommune
skat 21,65 - småredsel 
til læreren 21 øre 21,86

Kongelig skat et helt år 64,56

Året 1892

Den 3. juni noterede bedstefar, at der var 
solgt to får til en samlet pris af 39 kr. Regn
skabsbogen kan også fortælle, at han købte 
200 pund hvedeklid til en pris af 12,50 kr. 
Det kostede desuden 27,30 kr. at have Hans 
til at tærske i 42 dage, altså en dagløn på 65 
øre. Af andre udgifter noterede han f.eks.:
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14.4. et par nye sko 
til Niels 7 kr.
hans ur repareret 1,50 8,50

22.4. Niels’ konfirmation,
offer til præst og degn 4,00

6.5. en manufakturregning 9,24
-  8 pund flormel 96 øre 10,20

I 1892 havde bedstefar en fast løn som 
sognefoged på 60 kr. Han blev sognefoged 
i 1884, og indtægterne ved det kunne vari
ere fra år til år, fordi han fik honorar for 
forskellige ting. I 1892 tjente han således 
14 kr. ved at påtegne skudsmålsbøger. Han 
fik 25 øre for hver påtegning, som alle tje
nestefolk skulle have, når de flyttede fra et 
sogn til et andet.

Som sognefoged havde han samme år 
en indtægt på 2 kr. for at læse 5 bekendt
gørelser ved kirkestævne. Før avisernes tid 
blev alle bekendtgørelser om møder og 
generalforsamlinger m.v. bekendtgjort på 
denne måde. Da bedstefar var sognefoged, 
var der aviser, men det var dyrere at an
noncere her. Mon ikke også, det satte lidt 
kulør på kirkegangen, når sognefogeden 
efter gudstjenesten stod på sin bestemte 
position og oplæste bekendtgørelserne. 
Men som det ses af beløbets størrelse, så 
var det en skik på retur.

Der var imidlertid flere indtægter som 
sognefoged i 1892. Ved en registrerings
forretning fik han 5,00 kr. og som vidne 
ved 2 auktioner 2,75 kr. Opkrævning af

Jens Kirk fotograferet sammen med sin familie i Minnesota. USA. Han voksede op hos sin bedstemor i Helt
borg. men emigrerede i 1923 og blev gift i begyndelsen a f 1930'erne. Han arbejdede i mange år som formand 
på et slagteri. Sønnen Bill og den yngste datter besøgte i begyndelsen a f 1980’erne Thy. hvor jeg havde fo r
nøjelsen a f at vise dem rundt.
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kongelig skat (efter fradrag) gav en ind
tægt på 57,00 kr. I alt opgav bedstefar ind
tægterne som sognefoged til 140,75 kr.

Han havde også en indtægt på 6 kr. for 
at lægge lokaler til kommunens lister. Som 
stævningsmand tjente han 7,23 kr. samt 
1,65 kr. ved pengeforsendelser.

For at syne 2 lig fik han 2 kr. Denne 
indtægt fik han i sin egenskab af ligsyns
mand, et hverv der ikke automatisk fulgte 
embedet som sognefoged.

Sammentællingen for hele året 1892 
udviser en indtægt på 926,93 kr. og en 
udgift på 971,70 kr.

Året 1893

Bedstefar var afholdsmand. Derfor kan 
man d. 23. januar finde en morsom udgift 
på 1 kr. »til vor tærsker for afsavn af bræn
devin«. Regnskabsbogen udviser i maj en 
udgift på 40 øre for at få sået gulerødder 
og turnips. Der har nok været én, der har 
købt en lille såmaskine, som han tog ud 
med. Det var den spæde start på maskin
stationernes virke.

I 1893 er der for første gang indført en 
udgift til margarine, nemlig 2 pund til en 
samlet pris af 1,10 kr. Maragrinen var et 
resultat af et målbevidst arbejde på at 
frembringe en erstatning for smør, som 
ikke kunne klare efterspørgslen fra den sti
gende bybefolkning i de europæiske lande. 
Det var en franskmand, som var den store 
drivkraft i dette arbejde.

Året bød f.eks. også på disse udgifter:

1.5. en bagerregning 1 kr. 
en kjep 50 øre,
400 planter 70 øre 2,20

juli en dyrlægeregning 2 kr.
1500 favne sime snoet 3 kr. 5,00

august til husflidsskolen
for Andreas i vinter 2,22

2.9. til hesteforeningen 
for små heste 4,05

11.10. betalt en regning til køb
mand Læginds 
konkursbo 41,90

2.11. offer for min kone 
og mig ved et bryllup 3,00

Året 1894

Den 1. september er der indført en indtægt 
på 172,50 kr. for salg af en kvie på halvan
det år (120 kr.) og en kalv på 10 måneder 
(52,50 kr.). Af udgifter kan nævnes:

7.1 8 pund oxekjød 1,20
1 riskage 25 øre 
en skomagerregning 50 øre 1,95

7.2 dagløn til en tærsker
i 18 dage 9,00

marts et lommeur til Andreas 2,50 
'A skp. ærter 65 øre 3,15

juli for at kjøre i Jens 
Præstegårds kjærskifte 0,30

oktober til fortæring
i 3 dage ved hestetaxation 3,00

19.11. en bibel 1 kr. et par 
briller med huus 60 øre 1,60

18.12. kjøbmandsvarer til juul, 
i Hurup og Villerslev 19,88

Året 1895

Mælken indbragte i juni og juli henholds
vis 38,40 kr. og 31,33 kr. Et svin på 179 
pund blev solgt for 22 øre pundet, i alt 
39,38 kr. (derfra gik 25 øre i vejepenge). 
Et kalveskind indbragte 2,25 kr. Udgif
terne var bl.a.:
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19.4. Andreas offer til præst
og degn (konfirmation) 4,00
fjel, tømmer m.m. 4 kr.
to grise 20 kr. 24,00

32.7. til børnenes sommer
udflugt 75 øre
4 td. sand 1 kr. 1,75

2.11. tærskeværket 8 kr.
dagløn ved samme 10 kr. 18,00

Året 1896

Som det fremgår ovenfor, så blev der 
tærsket med maskine i 1895. Et aktiesel
skab havde købt en amerikansk maskine 
med en lille dampmaskine som trækkraft 
(den var ikke selvkørende).

Selv om der nu blev tærsket med ma
skine, så er der i januar 1896 indført en 
udgift på 4 kr. til en tærsker i 5 dage, fordi 
man fortsatte med at plejltærske. Grunden 
var, at der jo næsten hvert år skulle tækkes 
et stykke tag; og det hændte jo, at de ikke 
havde rør nok, så der måtte suppleres med 
rughalm. Til at binde med blev der også 
brugt snoet rughalm (simer), og halmen 
blev ødelagt, hvis det kom igennem slag
lerne på en maskine. I begyndelsen af 
1900-tallet kom der tækkegam.

Det første halve år indbragte salg af æg 
et beløb på 25,40 kr.

Prisen på 3 tolvpunds rugbrød var i 
januar 1,59 kr. Peter Kjær i Ginnerup var 
egnens kloge mand, og han fik i marts 2 
kr. for behandling. På udgiftssiden skal i 
øvrigt bemærkes:

10.2. 1 avertissementment 1 kr.
hestefedt 1 kr. 2,00

17.2. offer til redningshjælp i
Århus for forførte unge piger 2,00

1.3. offer ved barnedåb 1 kr.

ny kasse til svinekørsel 4 kr. 5,00
15.3. et nyt klædeskab til Niels 25,00

20.10. arbejdsløn ved tærske
værk 7*A time 9,00

Året 1897

Priserne var heller ikke dengang helt sta
bile. Således indbragte et svin i 1896 kun 
16lA øre pr. pund, mens prisen her i 1897 
var 28'A øre pr. pund. Året efter var pund
prisen 27 øre.

Af udgifter kan nævnes:

19.4. Anes offer til præst
og lærer (konfirmation) 4,00

21.8. betalt P. Bjerregård
for markfrø fra frøkontoret 11,38

16.11. til missionshuset 5 kr.
lægehonorar 2 kr. 7,00

Året 1898

I 1897 begyndte bedstefar at levere mælk 
til et nybygget mejeri i Hurup. Det kunne 
betale sig for ham, fremgår det af regnska
bet for 1898. I oktober fik han nemlig 
udbetalt et overskud på 15,26 kr. (ö'A % af 
246,01 kr.). Året efter, i 1899, fik han 
udbetalt 46,94 kr. i overskud.

Al mælken blev imidlertid ikke altid 
leveret på mejeriet. Således blev der en 
måned solgt mælk for 7,76 kr. til købmand 
Olsen og for 3,76 kr. til Niels Larsen. Af 
udgifter var der bl.a.:

9.1. gav Andreas til 
fødselsdagsgave 2 kr.
100 pund rugklid 4 kr. 6,00

2.2. børnenes bidrag til
lærerens fødselsdagsgave 0,50
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11.3. ’/: års kommuneskat 23,91
til kirkens opvarmning 39 ø.
1 skrædderregning 2 kr. 2,39

3.5. bedækningspenge for 4 køer 6,00

Året 1899

Eksempler på udgifter:

20.1. 1 malerregning 75 øre
uldtøj for 4 kr. 4,75
gav til missionshuset 5,00

7.3. 100 pund bomulds
frøkager 5,30 pr. 100 pund 
100 pund solsikkekager
5,90 pr. 100 pund 11,20

10.3. 4 pund margarine 1,60
3 gode gamle hjul 4 kr. 5,60

4.4. 140 pund cement 2,80
2 skp. kalk 80 øre 3,60

juni 10 snese hedetørv 2,50
en ny pisk 85 øre 3,35

august 1 husandagtsbog
af pastor Madsen 5,00
pigerne fotograferet 6 kr.
4 ’A pund lammekjød 1,70 7,70

26.8. 200 pund majs, 200 pund
byg, 200 pund havre 29,34
2 skp. kul 90 øre
en ny rive 50 øre 1,40

23.9. 4000 skudtørv 21,60
2 grise 17 kr. 2 grise 12 kr.
4 skp. kalk 1,50 52,10

15.12. en ny transportspand 7,22
offer til hedningemissionen 1,00

Året 1900
For hele året udviser regnskabsbogen sam
lede indtægter for 1410,54 kr. og udgifter 
for 1385,46 kr.

Bedstefar angiver nu slagtevægten for 
fedesvinet, nemlig 123 pund. Grisen ind
bragte 48,17 kr., og det er tilføjet, at den 
havde en levendevægt på 166 pund. Han 
solgte et får for 37 kr., men købte til 
gengæld 2 lam for 36 kr.

Blandt udgifterne var:

9.1. en sparekassebog til
Andreas (indsat) 25,00

25.1. gav til missionshuset 5 kr.
en pauli bønnebog 1 kr 6,00

3.5. 16 pund vikker 1,28
1 pund kålrabifrø 15 øre 1,43

15.9. en salmebog til Hanne 2,25 
-  hendes offer til 
præst og degn 4 kr. - hendes 
uhr rengjort 2 kr. (konf.) 8,25

okt. 2 brøstnåle til Hanne
og Mette (de to yngste børn) 3,00

15.12. smårenter til læreren 23 øre
kongekvægtiende 28 øre 0,61

Året 1901

Bedstefar var sognefoged fra 1884 til 
1904. Da han blev sognefoged, blev sme
dearbejdet delvist lagt på hylden. Han fort
satte dog med at sko sine egne heste, selv 
om han i 1901 var gået over til at købe 
søm. Således var der i april en udgift på 1 
kr. til 2 skp. smedekul og 17 øre til 50 
hesteskosøm.

I september solgte han en kalveko for 
207,50 kr. og i oktober et svin efter slagtet 
vægt for 52,84 kr.

Udgifterne var bl.a.:

18.2. gav til missionshuset 5 kr.
købt en kane 13 kr. 18,00

13.3. 2 bøger indbunden 1,00
29.4. gav til missionshuset
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Uddrag fra bedstefars regnskabsbøger 1899.
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i Villerslev 1,50 
en ligkrands 50 øre 2,00

6.6. renter for ’/? år 60 kr.
et par sko til Mette 4,25 64,25

10.7. tyrepenge af
4 køer 6,25 en riskurv 1 kr. 7,25

7.8. til Vestergårds karl.
mistede sit tøj ved ildebrand 2,00

8.10. 8 pund smør 8,12
skummet mælk 3,76 11,88

15.10. en barberkniv slebet 0,35

Året 1902

Den 27. januar skriver bedstefar i regn-

Året 1903
Eksempler på udgifter:

skabsbogen: »Betalt vor søn 1 købmands
regning 18,27 kr.« Mine bedsteforældre 
havde en søn, der flyttede hjem, hvor han 
hjalp til og bl.a. drev noget vognmands- 
kørsel med hestevogn. Indtægterne herfra 
blev også indført i bogen. I 1902 blev der 
tjent 300 kr. med hestene.

I oktober blev der udbetalt et årsover
skud på 56,75 kr. for mælken.

Som eksempler på udgifter kan frem
drages:

25.2 gav vores 3 døtre
til udstilling i Hurup 1,50

25.3 2 fåregrimer, 2 grimer 
til kalve 45 øre
100 stk. hesteskosøm 35 øre 0,80
til Peter Kjær 2,50
gav en rekrut til rejsen 2 kr. 4,50

august 10 pund margarine
5,40 - 6 par thekopper 1,50 6,90

dec, kongekvægtiende til
præsten 27 ø., vejgræs 25 ø. 0,52 
en komode til Mette 26,00
betalt vor søn Niels 100,00

9.1, til Andreas til hans 
fødselsdag 50,00

7.4. billede af kongen 
og dronningen 1,15

23.5. dagvognspenge 1 kr. 
reb for 2 kr. 3,00

juli 7 pund kalvekjød 1,50
oxekjød 1 kr. 2,50

28.11. for tøj til vores 3 døtre 36,00

Året 1904
Årets indtægter er opgjort til 1749,43 kr.
og udgifterne til 1414,26 kr. Af enkelte
udgifter kan nævnes:

1.1. bidrag til nyt orgel
til kirken 3,00

26.1. 8 pund smør 7,52
520 pund sk. mælk 4,16 11,68

3.2. for tærskning i
7 ’A time a 1,50 petro
leum i 7 ‘A time a 1,45 21,39

18.6. et sæt klæde syet 
til mig 9 kr.
foder, sysager m.m. 5 kr. 14,00

4.7. mit bidrag til 1 gave
til vor moders fødselsdag 3,00

11.12. ’A års renter 70 kr.
en billet til foredrag 15 øre 70,15

17.12. til missionshusets juletræ 4,00
gav trængende 2,90 
gav børn 1,60 4,50

Året 1905

Fra den 12. marts til 8. april blev der leve
ret 1391 pund mælk, som blev afregnet
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med 49 kr. Selv om bedstefar ikke længere 
var sognefoged, så fortsatte han som lig
synsmand. I oktober blev der således ind
ført en indtægt på 3 kr. for gennem det 
seneste halve år at have synet 3 lig.

I januar købtes 100 pund bomuldsfrøka
ger for 6 kr. og 100 pund solsikkekager for 
6,15 kr. Midt i 1880’eme begyndte bøn
derne at få øjnene op for, hvad den rigtige 
fodring betød for mælkeydelsen. Markerne 
blev merglet, og der blev avlet bedre 
græsarter (særlig kløver), roer m.v. For 
bedstefars vedkommende betød det, at 
mælken gav en indtægtsstigning på cirka 
400 % i de år, han førte regnskabsbog.

Til slut følger her nogle af de sidste 
udgifter i regnskabsbogen:

24.1. i anledning af lille Jens
Kirks fødselsdag (barnebarn) 1,00

15.2. 4 nye stole 12 kr. tvist
og manufakturvarer 11 kr. 23,00

nov. 3 pund humle 2,10
5 pund margarine 2,50 4,60

20.12. en skomagerregning 1 kr.
-  reb til 4 skagler 1,50 2,50

24.12. gav børn og trængende 4,20
-  barberet 0,20 4,40

hele året
4 stk grise 49 kr.
5000 stk. tørv 28,75 77,75

På væggen over mit skrivebord har jeg 
et mindedigt over bedstefar. Det fortæller 
bl.a., at det gik stærkt tilbage for ham de to 
sidste år. Han døde 9. november 1909 efter 
en fantastisk livsgeming. En stor hjælp 
havde han i bedstemor, som døde 21. ja
nuar 1943 efter 34 år som enke.
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NIELS PETER GRAVESEN

Bam i Nors Havreland
N. P. Gravesen var praktiserende læge i Sdr. Kongerslev fra 1908 til 1949. Mens 
han endnu var læge, påbegyndte han en selvbiografi, men på grund a f svigtende 
helbred fik han ikke fuldført opgaven. Han døde den 13. september 1954. Vi har 
fået lov til at bringe den del a f selvbiografien, der vedrører opvæksten i Thy. Der 
er kun foretaget ganske få  ændringer, bl.a. indsat overskrifter -  desuden skrev 
Grave sen »fa r« og »mo'r« for at markere dialektudtalen, men det er udeladt her.

Jeg er født den 18. Septbr. 1881 i Nors 
Havreland, udtales paa Egnen som Noos 
Havlan (altsaa med langt o). Hvoraf Nav
net Noos kommer, ved jeg ikke; men »e 
Havlan« er en Udmark til Byen, hvor der 
formodentlig har været dyrket væsentlig 
Havre i gamle Dage. Det ligger paa det 
sydlige Affald af Højdedraget »Venbjerg«, 
paa hvis Nordside Byen Noos ligger i 
bunden af en gammel Bugt fra Vesterha
vet. En Rest derfra er Noos Sø, der en
gang har gaaet helt ind til Byen. Noos lig
ger en Mil Nord for Thisted, ca. 1/2 Fjer
dingvej vest for Landevejen fra Thisted til 
Hanstholm.

Dér i Noos Havlan havde mine Foræl
dre et Husmandssted paa 10 Tdr. Bygsæ
deland â 10.000 Alen2, d.v.s. ca. 7 Tdr. 
efter det uden for Thy gældende Maal, alt
saa ikke noget stort Sted. Ejendommen er 
selvfølgelig engang udstykket fra en Gaard 
nede i Byen. Et Stykke Jord lige syd for 
mit Hjem dreves endnu i min Barndom 
som »Havlan« til en Gaard i Noos By. 
Dets Areal var ca. 4 gange saa stort som 
vor Mark, hvad jo kunne tyde paa, at Gaar- 
denes Havlan (Udmark) har været ret 
store. Der var enkelte andre Gaarde, som 
endnu ikke havde solgt deres Havlan fra -  
hvilket for Resten ogsaa var Tilfældet for 
Hillerslevs og Kjeldstrups Vedkommende.

Jordens Bonitet var vel middel; jeg tæn
ker, at der vel var 1/2 Td. Hartkorn. Krea
turholdet var som Regel to Køer og under
tiden en Kalv eller to. Havde vi en gang 
imellem tre Køer, var vi overordentlig 
stolte, navnlig da vi Børn. Endvidere som 
Regel en Gris, maaske undertiden to -  og 
endelig ca. 10 Høns. Faar mindes jeg ikke, 
vi havde. Og dog -  vi havde en Uldsaks, 
hvilket kunne tyde paa, at mine Forældre 
engang har holdt Faar. Det var jo ikke 
nogen stor besætning, og da Køernes 
Ydelser ikke var som nu, men langt rin
gere, gav det jo ikke stor Indtægt. Far var 
da ogsaa henvist til at gaa paa Dagleje en 
del af Tiden, i Høst- og Høbjergningstid, i 
Tørvetiden o.s.v. Om Vinteren som 
Tærskemand - for 35-50 Øre + Kosten !!! 
Ja, det var egentlig en haarrejsende Beta
ling, naar man tænker paa, at et Pund Rug
brød kostede 7-8 Øre, og at vi -  naar vi alle 
var hjemme om Vinteren -  kunde spise ca. 
12 Pund Rugbrød pr. dag. Om Sommeren 
var Daglønnen 1,00-1,50 Kr., og var det en 
meget streng Dag f. Eks. om Høsten, kunde 
den stige til 5 Mark = 1.65 Kr. I de senere 
Aar, mens vi boede paa Landet, var min 
Far Tækkemand. Daglønnen husker jeg 
ikke, men den har vel nok været en 10-25 
Øre højere end for almindeligt Landar
bejde.
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En Industri, vi i Halvfemserne drev, var 
Snoning af Simer d.v.s. Reb af Rughalm -  
brugtes til Tækning og til at binde Kornet 
til Tonege med om Høsten. Thi inden det 
blev kørt hjem, blev Negene bundet sam
men to og to til »Tonnige« d.v.s. Tonege, 
velsagtens fordi man ikke stolede paa den 
første Binding med Vister fra selve Kornet. 
Jeg har som Dreng snoet mange, mange 
Favne Simer. Disse blev solgt dels paa 
Egnen og dels til Købmanden i Thisted. 
Prisen var vistnok 45-50 Øre for 100 
Favne. Man kunde sagtens sno 100 Favne 
pr. Dag.

Egnen var dengang meget konservativ, 
men sidst i Firserne og i begyndelsen af 
Halvfemserne begyndte Andelsbevægelsen 
dog at komme ind. Der blev bygget An
delsmejeri i Hillerslev og Brugsforening i 
Thisted, beregnet for store Omraader.

Ja, Indtægten fra saadan en Bedrift var 
lille, og jeg undres tidt paa nu, hvordan vi 
fik Føde og Klæder. Men vi Børn var vel
nærede og savnede ikke noget; vi fik Brød 
og Kartofler nok, lidt Mælkemad, en lille 
smule Flæsk -  ja og hvad behøvede vi saa 
andet? Men jeg tvivler ikke paa, at Far og 
Mor tidt har været bekymret for, hvordan 
de skulde skaffe Føden til Flokken -  7 ialt, 
hvoraf 6 Drenge; der havde været 10, men 
de tre var døde som smaa. Dog var vi 
aldrig hjemme saa mange paa een gang, da 
der er en Aldersforskel paa 19 Aar mellem 
den ældste og den yngste.

Tiderne var imidlertid daarlige for 
Landbruget, dér sidst i Firserne og i Halv
femserne, hvorfor det kneb mere og mere 
for Far og Mor med at holde den gaaende. 
I 1898 om Foraaret solgte de Ejendommen 
og flyttede til Thisted, hvor Far saa 
begyndte som Arbejdsmand -  i sit 46. Aar. 
Men da var jeg kommet hjemmefra. Mit 
Barndomshjem er derfor »Hytten« i Noos

Havlan; der levede jeg min lykkelige 
Barndomstid. Ejendommen blev solgt, 
Huset revet ned. Det eneste Minde, der er 
om det, er en Hyld, som stod ved det nor
døstre Hjørne af Huset. Det kan endnu 
stikke mig i Hjertet, at jeg ikke engang har 
et Billede af det gamle Hjem. Thi, hvor 
man end kommer hen i Verden, og hvorle
des man end har det, saa er det dog det 
Sted, man har følt sig allermest lykkelig -  
i Barndommens sorgløse Dage.

Men hvem var da mine forældre? Min 
far hed Lars Jespersen Gravesen, maaske 
egentlig ogsaa Kilsgaard. I Kirkebogen i 
Landsarkivet i Viborg staar kun Gravesen; 
men da han var død og skulde begraves, 
oplyste Præsten, at han i dennes Kirkebog 
kaldtes Lars Jespersen Gravesen Kilsgaard; 
og dette er maaske hans rigtige Navn, men 
det har han selv aldrig vidst, og vi Børn er 
kun døbt Gravesen -  og holder selvfølgelig 
stadig fast derved.

Far var født 8.8. 1852 i Kilsgaard i 
Kjeldstrup i Hillerslev Sogn, som Søn af 
Gaardejer Graves Thomsen og hustru Ka
ren Marie Bunch fra Enggaarden i samme 
by. Kilsgaard har været i Familiens Besid
delse -  som Selveje og Fæste -  i mindst 
200 Aar, ikke fra Far til Søn o.s.v men 
skiftende: Far til Søn til Datter o.s.v.

Mor var født 9.5.1852 i Hillerslev Hav
reland, udtales »Helsle eller Helleste Hav
lan« som datter af Husmand Peder Peder
sen Bjerregaard og Hustru Karen Mar
grethe Pedersen. Hendes Far døde meget 
tidligt. Mor kom derfor i Hjemmet hos 
Grd. Peder Jensby i Hillerslev, da hun var 
et Par Aar. Peder Jensby var af Familen, 
hvorledes husker jeg ikke.

Far og Mor var Næst-Næstsøskende- 
børn, men forøvrigt krydser deres Stam
tavler hinanden een Gang til længere til
bage -  idet Far langt tilbage ogsaa var af
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Sådan så et husmandssted i Nors ud i N. P. Gravesens barndom. Her er det Lækjærvej 27.

Bjerregaard-Familien. Til denne Familie 
hørte forøvrigt ogsaa afdøde Statsminister 
Niels Neergaard, idet hans Fars Mor hed 
Johanne Bjerregaard og var fra Nors, hvor 
Bjerregaardene boede -  dels i Nors og dels 
i Hinding i Nors Sogn. Morfar var grenet 
fra længere tilbage, den gren af slægten var 
kommet til Hillerslev Sogn. Alle mine For- 
fædre og -  mødre har været Bønder, Gaard- 
ejere og Husmænd, Selvejere og Fæstere, et 
Par Stykker har ejet flere Gaarde, én ejede 
en Ryttergaard i Homum.

Gravesen-Navnet stammer fra Vesløs, 
hvorfra Gravesen Nielsen udvandrede til 
Hillerslev i Begyndelsen af 17-Hundrede. 
løvrigt har Slægterne boet i Nors-Tved 
Sogn, Hillerslev S., Hjardemaal S. og Sen- 
nels og Skinnerup Sogne. Vi kan føre nogle 
af Stamtræerne tilbage til Slutningen af 16- 
Hundredeme. Blandt Slægtsnavnene fin
des: Bjerregaard, Bunch, Hare eller Haar, 
Vestergaard, Overgaard, Smed, Bojsen og 
altsaa Gravesen og Kilsgaard; maaske er 
der flere, det er ikke let at udrede, da der

allerede i ottende Led er 256, man skal 
have rede paa -  og det er langt fra lykkedes 
endnu.

Far og Mor har sikkert kendt hinanden 
som Børn, ialtfald som unge Mennesker. 
Mor kom til at tjene i Kilsgaard, hvor hun 
og den 3. ældste Søn altsaa gik hen og for
elskede sig i hinanden. Efter et gammelt 
Fotografi at dømme har Mor været en 
smuk Pige, saa man kan godt forstaa, at 
Far fik et godt Øje til hende. De blev gift 
24. 2.1876 i en Alder af 23 Aar.

Om det var »til Maade«, at Gaard- 
mandssønnen giftede sig med Tjenestepi
gen, ved jeg ikke; jeg har aldrig hørt noget 
desangaaende. Ialtfald fik han en klog, 
dygtig og god Kone.

Far fik i arv 4000 kr. -  ifølge den Tids 
Forhold vel ikke saa lille en Sum -  herfor 
købtes og betaltes saa nævnte lille Ejen
dom i Noos Havlan. Huset havde da alle
rede staaet i en Del Aar. Far og Mor byg
gede et Aar »Bindinger« til, ellers gjordes 
der vist ingen Forandringer.
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Lejligheden var ikke stor, d.v.s. der var 
fire Værelser, men de to -  »Storstuen«, der 
kun brugtes til at have Dragkiste o. lign. 
staaende i, samt »Nørkammeret«, »e Nar
kamme«, fordi det laa ud til Nord. Tilsam
men havde de samme Størrelse som Dag
ligstue og Sovekammer -  disse to Stuer 
var adskilt fra de andre ved »Gangen«, 
Forstuen og Spisekammeret, der laa i 
Fortsættelse af »Gangen«. Stuernes Højde 
har vel været knap 3 Alen. Sovekammeret, 
der tillige var Opholdsstue, har nok maalt 
5 x 5  Alen. For at komme derind skulde 
man passere Dagligstuen, der vel havde en 
lignende Størrelse.

Der var kun Kakkelovn i Sovekamme
ret. Her stod i den ene Side to faste Senge 
- Fars og Mors Seng, vel 3 Alen lang, og 
saa Børnenes Seng, vel 2 Alen lang. Der 
kunde godt ligge 3-4 Børn i en saadan 
Seng, to i hver Ende; man vænnede sig til 
ikke at sparke hinanden alt for meget. Det 
mindste Barn laa i Vuggen eller hos Foræl
drene. Da Flokken blev lovlig stor og Indi
viderne for lange -  vi var store og velvoks
ne allesammen, de fleste af os naaede Gar- 
dermaalet som voksne -  da blev der lavet 
en Kanapé, der stod under Vinduerne, vin
kelret paa Sengene. Det er et uhyre prak
tisk Møbel, der bruges som Bænk om 
Dagen og som Seng om Natten. Deri kun
de ialtfald ligge to af de store Børn. Jeg 
mener, at jeg kan huske, at der i mine 
første Bamdomsaar var Gardiner for de to 
Senge. Endvidere var der i Stuen et lille 
Bord, en Skammel og et Par Træstole. Ja, 
det var hele Møblementet. Dog maa jeg 
ikke glemme Klokken. Det var i de første 
Aar et gammelt, ottekantet Skibsur. Det 
blev imidlertid saa aparte, at det kun vilde 
gaa, naar det laa paa Sengen -  saa faldt 
Hjulene vel bedst sammen! Det blev derfor 
endelig afskediget, og vi fik en anden lille

Klokke med Perpendikkel. Den eksisterer 
endnu.

Endvidere var der en Petroleumslampe, 
der hang over Bordet. Det var en lille Lam
pe med 10 Liniers-Brænder og som Skærm 
en Plade af Metal . Endvidere brugtes der 
Tællepraase til at gaa i Køkken o.s.v. med.

I Dagligstuen var der fast Bænk langs 
Kort- og Langsiden, foran den et Langbord 
og foran det igen en lang Skammel. 
Væggene var i begge Stuer hvidkalkede, 
ingen Gardiner for Vinduerne. I Vinduerne 
ingen Blomster, før jeg var kommet paa 
Realskole. Jeg kom da hjem med et Skud af 
en »Evighedsblomst«, som blev plantet i en 
Blikdaase og trivedes udmærket. Vi fik da 
Blod paa Tanden -  Mor og jeg -  og siden 
kom der mange Blomster i Vinduerne. End
videre fandtes et lille Køkken med Bage
ovn, et lille Bryggers med Gruekedel.

Ja, efter Nutidsforhold synes et saadant 
Hjem maaske nok fattigt og trist; men saa
dan var Husmandshjem den Gang, og vi 
henlevede et lykkeligt Barndomsliv i den 
gamle Hytte. Hvor var det hyggeligt, naar 
om Vinteren f. Eks der blev »hyllet for 
Vinduerne«, Lampen tændt og for Resten 
som Reglen flyttet lidt nærmere til Kakkel
ovnen, tillige med Bord, Stole og Bænke. 
Saa sparedes der jo paa Varmen. Den ene
ste Aften, Mor var betænkelig ved at flytte 
Lampen, var Nytaarsaften. Thi der var en 
gammel Regel, der sagde, at hvis man flyt
tede Lampen Nytaarsaften, vilde det volde 
Ulykke. Naa, hun gjorde det alligevel. Hun 
var en klog og oplyst Kone, der ikke troede 
paa Trolde, Nisser, Varsler og Spaadomme 
-  og dog sad der alligevel inderst inde en 
lille Rest af Overtroen tilbage -  Hvad der 
jo forøvrigt gør i nogle Mennesker endnu. 
Der skal nok gaa et Slægtled endnu, inden 
Overtroen helt forsvinder -  ja, og saa alli
gevel? Den Slags sidder dybt i Sindet.
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Ja, saadan en Aften var hyggelig! Mor 
syede, lappede gammelt Tøj, strikkede 
eller stoppede Strømper, spandt maaske -  
der er altid nok for en Husmandskone at 
lave om Aftenen. De smaa Børn var selv
følgelig lagt i Seng, men vi større Børn 
læste Lektier til Skolen -  skønt det kom vi 
nu nemt over, men Mor sikrede sig altid, at 
vi kunde dem! -  læste »Ugens Nyheder«, 
som var kommet til Gang.

Om Dagen var der jo ogsaa nok at tage 
sig til baade med at hjælpe Mor i Huset, 
med at passe Køerne, luge Roer osv. osv. 
Foruden jo Skolegangen. Men desuden fik 
vi baade Tid og Lov til at lege med hinan
den. Legetøj havde vi ikke noget af, men 
naar Fantasien tages til Hjælp, kan man 
ved Hjælp af Sten bygge Huse og Gaarde, 
besætte dem med Køer og Heste, der skal 
ud paa Græs, fodres, vandes o.s.v. En Bold 
til Langbold kunde vi selv lave, ligesom en 
Slynge til at slynge Sten langt bort med.

Far var Morgenmand, var altid meget 
tidligt oppe om Morgenen og vilde derfor 
gerne -  efter en Dags tidt haardt Arbejde -  
have sig en lille Lur om Aftenen paa »So
faen«, d.v.s. paa Sengen, da en Genstand 
som en Sofa selvfølgelig ikke fandtes i 
Huset. Mor vilde gerne sidde lidt længere 
om Aftenen og saa maaske ligge en halv 
Times tid længere om Morgenen. Om 
Aftenen var der selvfølgelig ogsaa mest 
Ro for hende til at sidde med Sy- og Strik
ketøj o.s.v. Symaskine fandtes ikke, alt 
syedes i Haanden. Ja, hvor maa Mor 
egentlig have haft meget at bestille -  Mad
lavning, Rengøring, Pasning af Børnene, 
Vask, Bagning, Brygning, Lapning af Tøj, 
Stopning af Strømper, Strikning af samme 
foruden, at hun saa af og til om Sommeren 
jo maatte hjælpe til ude i Marken. En Hus
mandskone havde i de Tider sin Timesed
del godt besat!!

Søskende
I dette Hjem fandtes i Aarenes Løb 10 
Børn, hvoraf de 3 døde som ganske smaa, 
medens de 7 lever endnu. Jeg skal nævne 
dem alle.

1: Graves Thomsen Gravesen, f. 19/12- 
1877. Tjente som Dreng og Karl i en 
halv Snes Aar, gav sig derefter til at 
læse til »Degn« og har siden 1902 været 
Lærer, først i Hjerm og derefter siden 
1914 Enelære i Ørding vestre Skole paa 
Mors. Tog sin Afsked fra 1. Septbr. i 
Aar.

2: Karl Martin Gravesen, f. 19/7-1879. 
Tjente ligeledes i en del Aar som Dreng 
og Karl, kom derefter i Smedelære og 
har nu i mange Aar boet som Smedeme
ster i Thisted.

3: Mig selv, altsaa f. 18/9-1881.

4: Kristen Bunch Gravesen, f. 4/3-1884. 
Tjente som Dreng indtil Konfirma
tionsalderen. Derefter i Købmandslære 
og har nu i mange Aar haft dels en 
Købmandsforretning og dels en Foder
stofforretning i Holsted St.

5: Karoline Kristine Gravesen, f. 18/3- 
1887. Blev i Hjemmet for at hjælpe 
Mor, senere fordi hun som ung Pige var 
lettere angrebet af Lungetuberculose. 
Var paa Sanatorie og kom sig godt, men 
blev fremdeles i Hjemmet. Hun har i 
mange Aar været Husbestyrerinde for 
min Broder, Smeden i Thisted. Sammen 
med dem boede mine Forældre, dog 
døde Far allerede i 1924 - ude paa Lan
det i Skovsted, hvor min Bror i nogle 
faa Aar havde en Landejendom. Mor
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døde i 1932 i Thisted. Nu bor min 
Søster og Bror altsaa sammen, og vi 
andre betragter jo stadig deres Hjem 
som »vort Hjem«.

6: Frederik Nikolaj Gravesen, f. 7/2-1891. 
Gik i Skole i Thisted, hvortil mine 
Forældre var flyttet i 1898. Efter Kon
firmationen i Købmandslære i Thisted. 
Senere paa Handelsskole i Aalborg, og 
efter en fin Handelseksamen blev han 
straks ansat i det da eksisterende »Sibi
riske Kompagni«. Rejste til Sibirien 
vistnok i 1912 og arbejdede for Kom
pagniet i 20 Aar, indtil det gik i Stykker 
i Begyndelsen af Trediverne. Han havde 
efterhaanden opnaaet en god Stilling, 
sidst i Harbin, men blev jo saa sat paa 
Gaden ved Likvidationen eller Fallitten. 
Han kom hjem og har nu en lille Grossi
stforretning i Nykøbing Mors. -  Men 
det er jo ikke den Storhandel, han efter
haanden var vænnet til. Han er gift med 
en Russerinde.

7: Theodor Johan Gravesen, f. 3/10-1896. 
Efter Konfirmationen i Karetmagerlære 
og bor nu i Thisted som Karetmager 
med Værksted i egen Ejendom, hvor 
hans Kone tillige driver en større Sy
stue.

Det ses, at ingen af os er endt som Land
arbejder, Husmand eller lignende, saaledes 
som Far begyndte -  og det kan vi takke 
vor gode Forældre for. Navnlig Mor sagde 
altid: »I skal se at faa noget lært, for alt 
andet kan tages fra Jer, men det I har lært, 
det I har i Hovedet, er der ingen, der kan 
tage fra Jer.« Det er jo ogsaa sandt og vist, 
og det har vi rettet os efter, og vore Foræl
dre har ogsaa gjort, hvad de kunde, for at 
det skulde gaa saaledes.

Skolen
Men tilbage til det gamle Hjem i Noos 
Havlan. -  Foruden at være i Hjemmet gik 
vi ogsaa i Skole. Denne laa et par hun
drede Meter vest for vort Hjem, saa vi 
havde ikke langt til Skole. Vi kom altid 
tidlig i Skole, i 6 Aars Alderen. Men før vi 
kom i Skole, holdt Mor paa, at vi skulde 
have lært at kende Bogstaverne, stave og 
eventuelt læse saa smaat. Vi fik derfor en 
ABC i god Tid, og Mor var vor første 
Lærer eller Lærerinde, og det var hun flink 
til. Selvfølgelig fik vi ogsaa en Tavle og 
Griffel og lærte Tallene, baade at kende 
dem og skrive dem.

Jeg formoder, at jeg kom i Skole om 
Foraaret 1888, da jeg var 61/? Aar gi., 
maaske i Efteraaret 1887, det husker jeg 
ikke saa nøje. Jeg tror næsten det sidste, 
for jeg mener, jeg gik i Skole, da vi 
begyndte at skrive Aarstallet med 3 Otte
taller, det syntes man var saa morsomt og 
interessant.

Skolen kaldtes for Nors Biskole, og jeg 
tror ikke, at den var ret gammel. I tidligere 
Tider maa Børnene have gaaet den lange 
Vej ned til Skolen i Nors By ca. 2 km læn
gere borte.

Skolestuen -  der var kun een -  var et 
Rum paa ca. 10 Alen i kvadrat, nogenlunde 
højt til Loftet efter den Tids Forhold. 3 Fag 
Vinduer ud til hver Side, ingen i Gavlen. 
Foran Gavlvæggen tronede Katedret. I den 
anden Ende af Rummet stod Kakkelovnen, 
som ikke kunde varme ret meget, saa der 
tidt var koldt om Vinteren. Paa hver sin 
Side af den en Dør -  dels ud til Forgangen, 
dels ind til Degnens Lejlighed, der bestod 
af et Køkken og to smaa Stuer.

Skolebordene var Skraaborde, der stod 
fastgjort op til Ydervæggene hele Stuen 
rundt, undtagen langs Kakkelovnsvæggen,
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og saa der hvor Katedret stod. Foran Bor
det stod Bænke eller Rygstød. Naar vi 
skulde skrive eller regne, vendte vi altsaa 
mod Lyset, havde Ryggen ind mod Stuen. 
Under alle andre Fag vendte vi Ryggen til 
Lyset og Ansigterne ind mod Skolestuen, 
som altsaa ellers var tom.

Paa Væggen bag Katedret var »den sorte 
Tavle«. I Geografitimeme blev Kortene 
hængt op her. Gulvet var strøet med Sand. 
-  Ja, det var Udstyret. Skolen var delt i to 
Klasser, »den bette Klas« og »den stue 
Klas«. I den lille Klasse gik man, indtil 
man var 9-10 Aar -  efter Dygtigheden, der
efter rykkede man op i den store Klasse. 
Det havde en stor Betydning at faa et Barn 
rykket op inden altfor længe; thi saa snart 
det rykkede op, kunde det komme ud at 
tjene om Sommeren, da det saa kun skulde 
gaa i Skole '/□ Dag om Ugen. Var det 
Gaardmandsbøm, kunde de have mere 
Gavn af dem hjemme paa Gaarden til at 
passe Kreaturer. Om Sommeren gik den 
lille Klasse i Skole 5 Dage om Ugen, men 
om Vinteren kun 2 Dage; saa gik den store 
Klasse nemlig 4 Dage om Ugen. Den halve 
Dag om Sommeren begyndte kl. 7 om 
Morgenen og strakte sig til kl. 12 eller 
maaske 11 ■/•».

Det var sikkert en slem søvnig Forsam
ling at arbejde med, idet de fleste havde 
været oppe fra kl. 4-5 for at flytte Ung
kreaturer og Faar, trække Køerne ud, naar 
de var malkede, gøre rent i Stalden osv., 
inden der kunde blive tale om at gaa i 
Skole. Naa, vi fik vel nogle af Kundska
berne fra Vintertiden frisket op, saa den 
halve Dag om ugen var vel bedre end in
genting. Jeg vil antage, at der har været 30- 
35 Bøm i hver Klasse, vel noget skiftende.

Fagene var: Bibelhistorie, Katekismus, 
Salmevers, Skrivning, Læsning med Gram
matik, Regning og Hovedregning, lille og

store Tabel, Danmarkshistorie, Geografi 
(hele Jorden). Og vi lærte udmærket i den 
Skole; selvfølgelig blev vi ikke lige dygtige 
allesammen, dertil var Klasserne for uens
artede baade med Hensyn til Evner og 
Alder. Tidt maatte de ældre og de bedst 
udrustede hjælpe Læreren med at tage sig 
af de yngre og de mindre godt begavede, 
navnlig f.Eks. i Regning. Vi skulde heller 
ikke som i mange af Nutidens Skoler føl
ges ad, men de dygtigere fik Lov til at gaa 
videre. Jeg kom da igennem Chr. Hansen: 
Regnebog alle tre Dele.

Jeg havde heldigvis 2 dygtige unge 
Lærere, en tredie var kun Vikar *A aar, 
mens Lærer Jensen var indkaldt til Mili
tærtjeneste. Han var ikke meget værd und
tagen til at uddele Prygl; dertil havde han 
særlige raffinerede Metoder; men lad ham 
fare ud i Ubemærketheden.

Min første Lærer var omtalte Lærer 
Jensen, en ung Mand som blev forflyttet til 
et større Embede efter 2-3 Aars forløb. 
Lønnen var ogsaa ussel -  60 kr. maanedlig 
plus Husly og Brændsel. Derefter fik jeg 
som Lærer en ung Mand R. Rasmussen -  
en Mand som jeg staar i uhyre stor Tak- 
nemligheds Gæld til. Jeg skal senere om
tale ham nærmere.

Jeg rykkede op i den store Klasse, da 
jeg var 9 Aar gi. Det maa have været om 
Efteraaret i 1890; thi om Vinteren sad vi 
tre Brødre -  Graves, Karl og jeg - efter 
alder som Nr. 1, 2 og 3 i Klassen. Da Gra
ves gik ud af Skolen, rykkede Karl op som 
Nr. 1 og senere jeg. -  Der var ingen, der i 
Skolen kunde konkurrere med »Lars Gra
vesens Drenge«.

Pligter
Normalt skulde jeg saa have været ude at
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tjene Sommeren 91, men blev hjemme 
baade dette og det følgende Aar. Mine For
ældre havde nemlig haardt Brug for mig til 
at hjælpe dem -  dels som Barnepige, dels 
som Hjælp i Huset for mor, dels til at gaa i 
Marken, i Mosen osv.

For at grave Tørv har jeg mange Gange 
tidligt om Morgenen vandret sammen med 
Far 4-5-6 km -  efter Mosens Beliggenhed 
-  arbejdet om Dagen og derefter spadseret 
tilbage om Aftenen. Cyclen kendtes ikke 
dengang. Det var maaske nok lidt anstræn- 
gende, men føltes jo som en dejlig Afveks
ling i det mere ensformige Liv hjemme. 
Det var som Regel ordnet saaledes, at vi 
gravede Tørvene, passede dem, indtil de 
var stakkede, og derefter deltes halvt med 
Ejeren af Mosen.

Naar vi skulde have dem hentet hjem, 
skete det med Køerne som Trækkraft -  
som saadan brugtes de til alt Arbejde, Hest 
kendtes ikke. Der var enkelte af Husmæn- 
dene der paa Egnen, som begynde at holde 
Hest, ellers var det almindeligt med Køer 
eller paa lidt større Ejendomme Stude, 
eventuelt en Ko og en Stud. Køerne blev 
altsaa spændt for Vognen, og paa meget 
varme Sommerdage skete det meget tidlig 
om Morgenen, undertiden Kl. 2-3, for at vi 
kunde naa at komme hjem, inden Brem-

seme blev alt for slemme; saa kunde vi 
nemlig ikke styre Køerne. Dengang var 
der ikke noget, der hed at udrydde Okse- 
bremselarver, saa Kreaturerne maatte ind i 
Stald tidligt paa Formiddagen, for at de 
ikke skulde »bisse« -  af Skræk for Brem- 
seme.

Men det føltes ogsaa som en Oplevelse 
at blive vækket saa tidlig om Morgenen, 
komme i Tøjet og af Sted ud at køre i det 
dejlige Sommervejr. Undertiden hentede vi 
saa ogsaa et Læs til om Aftenen. -  Var 
Vejret ikke særlig varmt, kunde vi godt 
køre om Dagen.

Ud at tjene
Sommeren 91 og 92 var jeg saaledes 
hjemme, men 93 og 94 var jeg ude at tjene 
fra Maj til Novbr. Jeg var en »Dreng« 
d.v.s. Hyrdedreng i Lille Skaarupgaard, 
som kun var halvt saa stor som den tidlige
re havde været, idet den var delt mellem 
en Søn og en Datter; sidstnævnte, der var 
gift med Grd. Peter Lorenzen, havde den 
gamle Gaard, og det var der, jeg tjente. 
Hvor mange Tdr. Land, der hørte til Gaar
den, ved jeg ikke. Den var ikke saa stor. 
Der var dels Mark, dels Kær, men tillige et

Nors sei fra sydøst omkring 1910.
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stort Stykke Hede-K li tbakker, idet Gaar
dens Mark stødte med et Hjørne op til 
Klitpartiet syd og vest for Nors Sø. Besæt
ningen var 2 Heste, 3 Køer og 4-5 Ungkre
aturer, nogle Faar og Grise.

Lønnen var for hele Sommeren efter 
Datidens Forhold: 10 og 12 Kr. + et Par 
Træsko, formodentlig rigelig beslaaede. 
Træsko sled man nu ikke meget paa om 
Sommeren. Dem smed man som Regel for 
at komme hurtigere af sted og løb barfodet 
i sine »fødderløs Huese«, d.v.s det der 
kaldtes Stunthoser paa mange Egne, d.v.s 
Strømper som Fodsaalen er klippet af, saa 
at nederste Kant bagtil kun naar til lige 
ovenfor Hælen og derfra gaar langs Yder
siden af Fodryggen. Kanten forstærkes 
med et smalt 1 - 1 cm bredt Baand af 
Klæde, som syes fast ovenpaa langs Ran
den. I Spidsen anbringes en Strop, som 
sættes omkring 2. Taa. Under Foden paa 
Tværs lige foran Hælen anbringes en Rem 
af lignende Bredde, men helst af Læder. 
Meningen med den er selvfølgelig, at den 
skal hindre Strømpen i at glide op. Saale- 
des udrustet slider man ikke meget paa 
Strømperne; vi gik aldrig barbenede, som 
Børnene nu gør. Min Bror Karl havde tjent 
der de to foregaaende Somre, saa han maa 
jo have gjort Familien Ære, siden jeg blev 
hans Efterfølger.

Hvad bestilte saadan en Knægt saa? Jo, 
han kunde skam udrette meget. Op om 
Morgenen Kl. 4'/2-5 (tidlig paa Sommeren 
og om Efteraaret noget senere), ud med 
Tøjrekøllen for at flytte Ungkreaturerne, 
der stod ude om Natten, derefter ud i 
omtalte »Bakker« for at flytte Faarene, der 
for det meste stod tøjrede derude. Derefter 
hjem for at trække Køeme ud, der nu imid
lertid var blevet malkede.

Ja, Tøjrekøllen blev ordentlig svinget; 
det var ikke nok at kunde banke paa Tøjre-

pælen som med en Hammer, nej, det var jo 
meget flottere, og der var ogsaa mere 
»Drøvt« i Køllen, naar man svingede den 
rundt i en Cirkel -  og saa alligevel traf 
præcist -  det skulle der Øvelse til. Herligt 
var det, hvis Ekkoet fra Slagene engang 
imellem kunde kastes tilbage fra Bakkerne 
eller andetsteds; det frydede Drengens Øre 
og styrkede hans Selvbevidsthed. Ja man 
kan endnu paa sine ældre Dage længes 
efter saadan en Tur Marken rundt en stille, 
lun Sommermorgen med Dugdraabeme 
perlende i Græsset og Lærken syngende 
over ens Hovede; maaske flyver en Flok 
Agerhøns forskrækket op, maaske finder 
man om Foraaret en Fuglerede i Græsset -  
der er meget en saadan Dreng oplever 
under sin Morgentur -  og for Resten da 
ogsaa senere paa Dagen.

Naar Køeme var ude, skulle man ind for 
selv at have noget at spise. Det var som 
Regel Mælkegrød eller ogsaa Rugbrøds- 
tæminger og vann Mælk, bagefter en Mel
lemmad af Rug- eller Sigtebrød. Det var en 
god og nærende Kost.

Derefter skulle Stalden gøres ren, Gød
ningen køres ud paa Møddingen, Grisene 
fodres, Vand hentes op af Brønden til Krea
turerne -  »slaas Vand op« som der hed -  
o.s.v. og ind imellem skulde Kreaturerne 
flyttes 1-2 Gange. Var det meget varmt, 
maatte de hentes hjem Kl. 8-9, var Vejret 
køligt, kunde de staa ude til noget senere 
paa Formiddagen, alt under Hensyntagen 
til Bremserne. Var Hestene ikke paa Arbej
de, skulle de ogsaa passes, flyttes og van
des, hvad der gav Anledning til Rideture. 
Kl 9 vankede der »Formiddagsmellem
mad«. Blev man tørstig, kunde man altid 
gaa ind for at drikke 01 af »Kovsen«, der 
altid stod paa Bordet, eller ogsaa kunde 
man drikke Vand ude. Faarene skulde ogs
aa flyttes inden Middag og igen om Afte-
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nen; derimod var det meget sjældent, de fik 
Vand.

Blev man færdig med Arbejdet med 
Kreaturerne i god tid inden Middagen, var 
der altid et eller andet Arbejde, man kunde 
sættes til - i Roer, Kartofler o.s.v. Kl. 12 
vankede der Middagsmad, god solid Bon
dekost, Vælling, Grød, Grønkaal, gule Ær
ter, Kartofler, stegt Flæsk, sjældnere Kød. 
Derefter Middagssøvn til Kl. 14, og saa 
begyndte Arbejdet atter og varede ved til 
ved 17-tiden, da der vankede Eftermid
dagsmellemmad; Nadveren -  Grød, Brød, 
Mælk -  fik man ved 21-Tiden.

Om Eftermiddagen skulle Kreaturerne 
jo paa Græs igen, flyttes; Heste og Faar 
ligesaa. Ja, Arbejde var der nok af. Som 
regel kunde man være færdig ved 21- 
Tiden, men i Høsttiden o.lign. skulde der 
hjælpes til i Mark og Lade, og Kreaturerne 
derefter passes, saa kunde Klokken godt 
blive 22, maaske lidt mere, inden »e 
Dræng« kunde tænke paa at gaa til Ro.

En lang Arbejdsdag? Ja, det var det vel, 
man tænkte aldrig paa, at det kunde være 
anderledes. Manden og Konen og Pigen 
arbejdede ligesaa længe, og Folkene var 
flinke; det var sjældent, der vankede 
Skænd, og Prygl har jeg aldrig faaet. Det 
kan godt være, at der var Hyrdedrenge, 
som ikke havde det saa godt; men der er 
ogsaa forskel paa Drenge, nogle er tvære, 
dovne, upaalidelige, og de kan ikke for
lange at blive behandlet saa godt som 
bedre Udgaver af Racen.

En Dag om Ugen skulle man i Skole, 
men det har jeg allerede fortalt om. Med 
nogle Ugers Mellemrum vankede der en 
halv Fridag, Søndag Eftermiddag, og da 
var man jo glad for at kunne komme hjem 
for at se til »dem derhjemme«. Der kunde 
ogsaa være Anledning for Mor til at faa 
Tøjet set efter, thi ren Skjorte skulle ogsaa

til engang imellem, selv om det ikke 
behøvede at være hver Uge.

Jeg mindes med Glæde mine 2 Somre 
som »Tjennestdræng«.

Paa Realskole
Jeg vender tilbage til Skolen!! Min sidste 
Lærer var som omtalt en ung Seminarist, 
R. Rasmussen, der kom til Noos Havlan 
efter, at han et Aarstid havde været Vikar i 
et andet Embede. Han var en aldeles ud
mærket Lærer. Han stammede fra Hammel 
Egnen - Sall, tror jeg -  havde taget Præli
minæreksamen i Hammel og derefter 
været paa Seminarium i Silkeborg -  saa- 
vidt jeg mindes.

Han var en fortrinlig og interesseret 
Lærer. I de almindelige Fag: Religion, 
Læsning med Grammatik, Skrivning, Reg
ning, Geografi, Danmarkshistorie lærte vi 
mindst lige saa meget og lige saa godt som 
Børnene i samme alder gør i et Gymna
sium, det har jeg atter og atter lagt Mærke 
til, naar jeg har haft Lejlighed til at under
søge Forholdene baade for mine egne 
Børns og andres Vedkommende. Selvføl
gelig ved jeg nok, at ikke alle Børn kom 
lige vidt, men det gør de heller ikke i et 
Gymnasium, og der er hele Klassen dog 
paa samme Alderstrin, mens de Klasser, 
som Lærer Rasmussen arbejdede med, 
f.eks. var i alderen 9-14 Aar eller 6, 7-10 
Aar. Men han var ualmindelig dygtig til at 
sætte Arbejdet i gang, til at organisere det, 
saa alle fik lært noget, og de flinke og flit
tige fik lært meget. Jeg maa bemærke, at 
Terperiet var afskaffet. Vi skulde helst for
tælle »med vore egne Ord«; vi skulde for- 
staa, hvad vi læste og lærte.

I Løbet af Sommeren og Efteraaret 94 
havde han talt med mine Forældre om, at
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Realskolen i Thisted, hvor N. P. Gravesen startede sin 
skolegang i 1895. Få år senere blev skolen forsynet 
med en ekstra etage.

jeg burde sættes til Bogen, f.Eks. gaa paa 
Realskole i Thisted. Naar jeg saa havde 
taget Præliminæreksamen, kunde jeg even
tuelt faa Ansættelse ved Jembanevæsnet. 
Han kendte én, der nu fik 1500 Kr. om 
Aaret; det var en vældig Sum efter mine 
Forældres og vel iøvrigt ogsaa Rasmus
sens Begreber -  vi maa huske paa, at han 
selv kun fik 720 Kr. om Aaret plus Bolig 
og Brændsel.

Han tilbød at læse med mig om Vinte
ren, saaledes at jeg kunde optages i næst- 
øverste Klasse. Jeg selv var jo svært villig 
til at læse videre. Resultatet af Forhandlin
gerne blev da, at jeg skulde begynde at gaa 
til Forberedelse, saa snart jeg kom hjem 
fra min Plads d. 1. Novbr. Rasmussen ord
nede alt det praktiske med Hensyn til Bø
ger; hvad han selv havde, fik jeg vel til 
Laans, og Resten blev købt antikvarisk -  
billigst muligt altsammen.

Vinteren 94-95 og det følgende Foraar 
gik jeg saa til Forberedelse hos Lærer R., 
foruden at jeg passede min almindelige 
Skolegang. Det var væsentlig Matematik, 
Fysik, Verdenshistorie, Zoologi og Bota
nik, Engelsk og Tysk, jeg lærte ekstra, de 
andre Fag var jeg godt inde i fra Skolen.

Jeg antager, at det var i Begyndelsen af 
Juli Maaned 95, jeg var inde i Thisted paa 
Realskolen til Optagelsesprøve. Den be
stod jeg med Glans og kom ind i 5. Klasse, 
næstsidste.

Det blev bestemt, at jeg i Sommerferien 
skulde læse Fransk hos en Løjtnant Han
sen, der boede i Thisted, for at jeg kunde 
faa alle 3 Sprog med. Fransk havde Ras
mussen ikke læst til sin Præliminæreksa
men. Der gik jeg saa ud nogle Dage om 
Ugen, men noget større Indtryk har denne 
Undervisning ikke efterladt paa mig.

15. August oprandt saa den store Dag, 
da jeg holdt mit Indtog paa Thisted Real
skole i 5. klasse, foreløbig som Nummer 
sidst. Hvordan var nu det økonomiske ord
net? Skolepengene var 8 Kr. om Maane- 
den, som Far betalte det første Aar; det 
kneb sikkert af og til at faa dem fra; der 
var jo ikke mange Penge dengang. Det 
andet Aar havde jeg Friplads.

Ellers blev det ordnet saaledes, at jeg 
kom til at bo hos »noget Familie«, hvor jeg 
fik Husly og Middagsmad. Resten af 
Maden sørgede vi selv for paa den Maade, 
at Jeg hjemmefra medbragte Sigtebrød, 
Smør eller Margarine, Ost, Pølse; Rugbrød 
købte jeg i Byen. Jeg spadserede hjem hver 
Lørdag Eftermiddag, naar Skolen var forbi 
-  ca. 7 km; saa kunde jeg hjælpe til i Mar
ken Resten af Dagen og ligesaa om Sønda
gen, hvis der var Brug derfor -  og det var 
der som Regel, ialtfald om Formiddagen.

Søndag Aften eller undertiden Mandag 
Morgen vandrede jeg saa tilbage til Thi
sted, forsynet med Madvarer til Ugen og 
en lille Skilling i Lommen til Rugbrød og 
andre Nødvendighedsartikler. Jeg tror, Far 
og Mor kom igennem de to Skoleaar uden 
at gøre Gæld af Betydning -  selv om der 
ogsaa skulde noget til Klæder og Fodtøj, 
Skolesager o.s.v. Udgifterne til Fornøjelser
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var lig Nul; men naar jeg havde mine 
Bøger, savnede jeg heller ikke andre For
nøjelser. Min sidste Værtinde var Enke 
efter en Maler, der havde læst meget og 
havde efterladt en hel Del Bøger paa Lof
tet, og dem søgte jeg selvfølgelig tidt til.

I Skolen gik det mig godt. I Løbet af 2- 
3 Kvartaler avancerede jeg fra Fuks til 
Duks og holdt denne Plads Resten af Tiden 
undtagen et enkelt Kvartal, da Nr. 2 kom 
op foran mig, men det var ogsaa kun det 
Kvartal, det lykkedes for ham.

Skolens bestyrer hed Børresen -  en mid
aldrende, hidsig Herre, der en hel Del af 
Tiden røg paa sin lange Pibe. Han var lærer 
i Fransk og Tysk i min Klasse. Hvilken 
Uddannelse han havde, ved jeg ikke, men 
vi lærte meget godt det, vi skulde lære, 
men intet derudover. Han var gift med en 
fransk Dame, og hans Steddatter, Mimi B., 
gik i Klasse sammen med mig. Hun var 
selvfølgelig perfekt i Fransk og brugtes 
meget til at læse op for os for Udtalens og 
Tonefaldets skyld -  udmærket.

Lærer i Engelsk var Hr. Stricker -  en 
meget ringe Lærer. Han havde vistnok 
været Løjtnant og havde -  saa vidt man 
forstod -  været paa en Rejse i Himalaya- 
Egnene. Undervisningen interesserede 
ham sikkert meget lidt, men var jo hans 
Levebrød. I Dansk og Historie havde vi 
som Lærer en ældre cand. theol. Herr 
Winde -  en tør, meget konservativ Herre, 
der næsten ikke kunde faa sin Mund til tale 
om Byens store Søn, J. P Jacobsen.

I Geografi og Naturhistorie var Hr. 
Hansen Lærer, Seminarist, en dygtig og 
interessant Lærer. Han fik senere Embede 
som Kommunelærer paa Fyn. Lærer i 
Fysik og Matematik samt Gymnastik var 
cand. phil. Christensen -  ligeledes en dyg
tig Lærer. Han vedblev at være Lærer ved 
Skolen indtil sin Død.

Ja, saaledes gik Tiden saa fra August 
1895 til Juli 1897, da jeg fik min Prælimi
næreksamen med Udmærkelse.

Imidlertid havde Lærer Rasmussen lagt 
endnu større Planer med Hensyn til min 
Fremtid. Nu vilde han have mig paa Latin
skole. Hvordan skulde det lade sig gøre? 
Mine Forældre kunde ikke ofre mere paa 
mig -  det var umuligt. Jo, for det første vil
de han have mig i Viborg Skole, for der var 
flest Legater at faa. Dernæst ville han have 
mig »sat paa Aktier«, d.v.s. han skrev en 
Liste, hvorpaa Folk kunde tegne sig for 10- 
25 Kr., en enkelt 50 Kr. Den blev saa baaret 
rundt i Sognet, og der tegnes ialt ca. 750 
Kr. -  Det skulde ialtfald være nok til det 
første Aar. Jeg var selvfølgelig villig, som 
den Læsehest jeg altid har været. Jeg blev 
indmeldt og skulde aflægge Prøve ved 
Skoleaarets Begyndelse i August Maaned.

Rasmussen var paa Ferie i sin Hjemegn, 
men vilde møde paa Viborg Station for at 
tage sig af mig. Tidlig om Morgnen fulgte 
Far mig til Stationen i Thisted, jeg kom i 
Toget og drog ud i Verden, Maaske noget 
beklemt; thi det var første Gang, jeg 
skulde ud at rejse med Toget. Hidtil havde 
jeg kun været nogle faa Kilometer borte 
fra mit Hjem -  saa det var jo en Oplevelse!

Paa Stationen i Viborg stod min Skyts
engel, Lærer R. -  Vi var saa paa Latinsko
len til Prøve. Den gik udmærket; jeg blev 
optaget i 5. Klasse -  næstældste -  og skulde 
saa samtidig læse Latin hos Adjunkt Olsen, 
for at jeg kunde tage Eksamen deri til næste 
Aar.

Vi fik lejet et Værelse hos Agent 
Rosenlund i Dumpen; der skulde jeg tillige 
have Middagsmad, altsammen for 25 Kr. 
mdl. Den øvrige Mad skulde jeg selv sørge 
for ligesom i Thisted. Bøger blev købt saa 
vidt muligt antikvarisk, og saa var jeg rede 
til at tage fat paa Livet som Latinskoleelev.

86



ARNE RINGGAARD PEDERSEN

Thisted-brødre udvekslede
drømme og håb -  over Atlanten

/ takt med den tekniske udvikling, som gør kommunikation mulig på så mange -  og 
til stadighed hurtigere -  måder, kan man vist godt sige, at kunsten at kunne skrive 
breve i de seneste årtier er blevet sat i skammekrogen. Og hermed placeres da 
også meget kulturhistorisk stof nutildags i samme hjørne, hvorfra det -  til skade 
for eftertiden — ikke lader sig hente frem påny. Det bekymrer således en institution 
som Rigsarkivet, at der i alle relationer skrives for lidt i disse år.
Tidligere var man tvunget til at anvende brevformen, når man ville fortælle omver
denen om livets gang eller indvirke herpå. Brevene kunne derfor, når brevskrive
ren kendte »reportagens kunst«, indeholde interessant dokumentation for, hvorle
des folk tænkte og handlede i gamle dage.

Som eneste barnebarn på denne side af 
Atlanten efter mine morforældre, snedker
mester Ole Peder Christensen og dennes 
hustru, Jensine (Sine), som boede i Vester
gade 56 i Thisted, kom jeg -  efterhånden 
som det tyndede ud i slægtsledene forud -  
sammen med adskillige fotoalbummer i 
besiddelse af to brevbunker fra den epoke, 
hvor brevet var eneste kommunikations
middel for almindelige mennesker.

Den ene bunke består af 14 lange breve, 
som min mormor i perioden 23/6-12/12 
1930 har sendt til sin datter Ingrid (min 
moster), der netop havde tiltrådt en stilling 
som tandtekniker i Store Heddinge. Brevene 
giver et godt billede af familiens gøren og 
laden, ligesom de indeholder en kolossal 
mængde af småglimt fra livet i Thisted i 
1930. Samtidig tegner de et portræt af brev
skriveren selv, en 60-årig håndværksmester
kone, som har placeret sig særdeles centralt 
med mand og 6 voksne børn omkring sig.

Adressaten i Store Heddinge, som et par 
år efter kom tilbage til Thisted for at blive

bestyrerinde for det Schous Sæbehus, som 
havde til huse i Vestergade 2, og som se
nere blev arrestforvarerkone i Vestergade 
1, har man derimod et svagere indtryk af. 
Brevene fra Stevns -  og dets emner -  anes 
kun indirekte gennem brevene fra Thisted.

»Ensretning« gør sig stort set også gæl
dende med hensyn til den anden brev
bunke, som blandt andet indeholder en -  
formentlig stort set komplet -  samling af 
de breve, som sønnen Emil i perioden 
1914-20 sendte fra USA og Frankrig til 
forældrene i Vestergade 56 -  og som trods 
Verdenskrigen nåede frem. Breve, som 
forældre og søskende i perioden har sendt 
vest på over Atlanten, eksisterer derimod 
kun i ringe omfang.

Men nederst i bunken træffer man på en 
undtagelse -  breve udvekslet mellem to 
brødre omkring årsskiftet 1919/20. Lille
broder sidder i Thisted og drømmer sig ud 
i den store verden, fulgt op af svar fra sto- 
rebroderen i USA -  med dennes drømme 
og håb, som går tilbage til barndomsbyen
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Her ser vi artiklens to hovedpersoner sanunen med de 
fire yngre søstre, som alle er nævnt i artiklen. Billedet 
er fra ca. 1905. I ha geste række ses fra venstre Viggo 
(1896-1856). Emil ' (1895-1929) og Ellen (1897- 
1982). 1 forreste række fra venstre Ingrid (1901- 
1978). Helga (1904-1952) og Anna (1899-1990).

ved Limfjorden. Perler, som er den egent
lige anledning til denne artikel.

Disse to breve gengives senere -  med 
min efterfølgende vurdering af, hvorvidt 
drømmene gik i opfyldelse. Men forinden 
skal vi kende aktørerne -  brevskriverne -  
lidt nærmere.

O. P. Christensens ældste søn, Emil 
Peter Christensen, blev født på Møllevej i 
Thisted den 6. februar 1895, og blev -  
efter skolegangen -  udlært som kolonial
kommis hos købmand Jørgen Jensen i 
Hurup, hvor han i øvrigt var ungdomsven 
med maleren Jens Søndergaard. Sammen 
med tre kammerater fra Thisted besluttede 
Emil sig til som 19-årig at forsøge lykken

på den anden side af Atlanten. I en artikel 
(»Tog Fjerrits-levtoget og rejste til Ame
rika«) i Thisted Dagblad den 9. februar 
1995 (altså omkring Emils 100-årsdag) har 
jeg fortalt om de fire Thisted-drenge, som 
rejste fra byen den 7. april 1914 og to dage 
senere stod ud fra Københavns Frihavn om 
bord på »Hellig Olaf«.

Emil beskæftigede sig efter ankomsten 
til Staterne med alt muligt arbejde, både på 
landet og i byen. Staten Iowa’s »hoved
stad« Des Moines og omegn var i de føl
gende 3 'A år hans tilholdssted. Han mel
der sig i 1917 som frivillig i den amerikan
ske hær. I Thisted Amts Tidendes nekrolog 
af 4. februar 1929 anføres om Emil bl.a.:

»I foråret 1918 ankom han sammen med 
Yankeerne til Frankrig og blev straks 
transporteret ud til fronten; men han 
opnåede dog aldrig at komme i direkte 
Berøring med de fjendtlige Kugler. Mange 
Gange var han sammen med sit Kompagni, 
der var i Reserven, opstillet i en Løbegrav, 
hvor han bl.a. en Gang stod ret op og ned i 
36 timer i Træk -  Timer, der sneglede sig 
a f Sted i frygtelig Spænding, idet de stak
kels Soldater hele Tiden ventede paa 
Ordren til at rykke ud. Mange a f Krigens 
Deltagere fortæller, at denne Venten var ti 
Gange værre end selve Kampen i ildlin
jen«.

I april 1919 er Emil igen i Amerika, 
hvor han hurtigt finder tilbage til Des Moi
nes i Iowa; og her genoptager han arbejdet. 
Han er tilsyneladende ved at tilpasse sig 
den tilværelse, som var hans forud for ind
rulleringen i den amerikanske hær.

Emils breve fra 1914-19 til hjemmet i 
Thisted giver et godt billede af ham. Han 
var ikke flittig til at skrive -  starter næsten 
alle breve med at undskylde dette (»Jeg 
skulde have skrevet for en Maaned siden, 
men jeg har aldrig kunnet lide det med
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skriveri« er en typisk bemærkning). 
Håndskriften var -  ligesom formulerings
evnen -  rimelig, medens retskrivningen 
helt fra starten af var elendig. Og den blev 
naturligvis ikke bedre med årene derovre. 
Men man får et godt indtryk af den unge 
mand. Han er flittig og nøjsom. Har styr på 
den beskedne økonomi, som dog sætter 
ham i stand til at sende penge hjem til Thi
sted, stærkt opmuntret af den særdeles 
gode dollarkurs i disse år. Ud over afvik
ling af det banklån, som i 1914 sætter ham 
i stand til at rejse til USA (hans moder kan 
i brev af 30. maj 1919 fortælle, at »nu har 
du klaret resten a f rejsepengene«), lægger 
han megen vægt på at give gaver i forbin
delse med jul og mærkedage hos familien i 
Thisted (søstrenes konfirmationer og 
forældrenes sølvbryllup optager ham 
meget).

Omkring årsskiftet 1919/20, hvor han 
modtager brev fra broder Viggo, synes 
Emil altså stort set at være faldet ind i de 
vante folder i USA.

Emils yngre broder, Viggo Christensen, 
blev født på Møllevej fem kvartaler se
nere, nemlig 7. maj 1896. Også han gik ud 
af skolen efter de obligatoriske år og fik en 
kontoruddannelse i Thisted. Efter beskæf
tigelse i Horsens i 1916-17 befinder han 
sig i Thisted i slutningen af 1917; planer 
om optagelse på Købmandsskolen i Kø
benhavn kikser på grund af økonomien. 
Om hele denne situation beretter såvel 
søster Ingrid som moderen i breve til Emil 
i USA. Således skriver søsteren (i brev af 
14. november 1917): »Viggo gaar her
hjemme paa Naade og bestiller ingenting; 
han søger Plads næsten hver Dag, men der 
er mange unge Mennesker, der ingen Plads 
har. Han har hævet Forlovelsen med 
Dagny, og derfor har han sagt sin Plads 
op, er det ikke dumt«. Samtidig skriver

Her ses Emil i »fuld ornat« inden afrejsen til Frank
rig i 1918. Optimismen var stor og moralen fin. Et 
»Stars and Stripes« i et hovedbrev har fået følgende 
tekst: »Til venstre Flaget, der skal sende os akros 
Rhinen med Hæder og Ære -  som alle, naar Krigen 
er ovre, vil se op til. Hvis Kejser Bill lige kunde se. 
hvorledes vi kommer herovre, vilde han vist blive fo r
skrækket«. I et andet brev -  26.7 1918 skriver Emil til 
forældrene: »...saa naar vi kommer til Berlin, kunde 
jeg maaske komme hjem paa Besøg, for det skal nu 
ikke tage forfærdelig længe, inden vi har banket 
Tyskerne«.

moderen: »Som du ser a f de andre Breve 
gaar Viggo nu her hjemme og har ingen 
Plads, og har gaaet nu i 2 Maaneder, saa
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det er jo ogsaa en stor For treed for os, da 
vi har mere end nok med os selv. Vi kan jo  
heller ikke forstaa han kunde være saa 
letsindig at sige sin Plads op og tro, vi 
kunde skaffe ham Penge i disse Tider. Han 
havde jo faa et Friplads og Statsunderstøt
telse men han skulde jo have haft 6 å 800 
Kr. til, og dem kunde vi ikke skaffe, og saa 
maatte han jo opgive«.

I det hele taget havde min mormor stor 
fornemmelse for sine 6 børns fortrin og 
svagheder. Om Viggo skriver hun således i 
et brev i september 1919 til Emil bl.a. føl
gende:

»Du ved maaske, at Viggo havde en god 
Ven, Andersen. Han er rejst til Sibirien og 
har faaet Plads; nu søger Viggo ogsaa og 
vil gerne a f sted og muligvis faar han og
saa en Plads, naar der bliver noget, men 
det kan jo godt vare noget. Nu synes vi jo  
han kunde have det godt her, han faar en 
god løn, men det er jo  for smaat at være 
her«.

Af Emils breve fra USA, fremgår det 
med jævne mellemrum, at Viggo nærmest 
har tigget ham om dollars, og i et brev af 
10. juli 1916 skruer Emil -  dog i et brev til 
forældrene -  da også bissen på:

»... Jeg tænker, at jeg snart skriver til 
ham (altså Viggo) og skælder ham rigtig 
godt ud for Vejen han opfører sig; hver 
eneste Gang han skriver til mig, er det 
altid et Par Dollars han har i Hovedet, 
men jeg tænker ikke der vanker flere til 
ham, han er snart gammel nok til at sørge 
for sig selv. Saa hvis han skriver til eder 
efter at skaffe ham noget, saa fortæl ham 
rent ud nej og fortæl ham til at gaa i Seng 
tidligt et Par Gange om Ugen i Stedet for 
at rende rundt hver Aften. Saa tænker jeg 
nok Fyren kunde betale kontant for Sko og 
Stof han køber, og hvis ikke han vil, have 
at lade det vente og gaa med Ralterne til

han faar Penge igen. Men jeg tænker, jeg 
vil skrive til ham og sige ham Besked, og 
hvis han bliver vred, saa kan han gaa 
hvorhen han vil for min Skyld. Det er vist 
alt for denne Gang...«.

Til trods for, at de to brødre havde den 
samme skolegang bag sig, er deres dansk
kundskaber vidt forskellige. Viggo, som 
betjener sig af en fantastisk flot håndskrift, 
bevæger sig fejlfrit og velformulerende 
hen over papiret.

To breve
Det er nu forsøgt at give en skitse af to 
vidt forskellige brødre, som er midt i 
tyverne, netop som verden -  efter den 
første Verdenskrig -  er ved at åbne sig på 
ny.

På dette tidspunkt er Viggo blevet ansat 
som kontormand på Maskinfabrikken Thy. 
Den 21. november 1919 sætter han et 
stykke firmapapir i skrivemaskinen og 
skriver til Emil:

Kære Broder
Det er nu lang Tid siden vi har hørt fra  
Dig eller skrevet til Dig, og derfor vil jeg 
nu skrive et Par Ord.

Som Du vel ved er jeg nu ansat paa 
Maskinfabrikken »Thy« her i Thisted, som 
nu er et Aktieselskab, og har det udmær
ket, men min Udlængsel gør sig stadig 
gældende, og jeg har underskrevet Kon
trakt med A/S Det sibiriske Kompagni i 
København om Plads saasnart Forholdene 
i Sibirien igen bliver normale, og kan der
for vente til Foraaret at komme derind. Jeg 
har en god Ven fra Esbjerg, som i / ‘I: Aar 
har været hos Grosserer C. P. Clausen her 
i Byen, som allerede rejste herfra Dan
mark den 26. August i Aar over Amerika
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og Japan. Det kan derfor ogsaa tænkes, at 
jeg kommer til at rejse denne Rute, og at 
det derfor ikke er umuligt, at vi maaske 
kan træffe hinanden, hvis Du da ikke inden 
den Tid kommer en Tur til Danmark. Saa
fremt at denne Plads ikke bliver til Virke
lighed, har jeg tænkt mig til Foraaret at 
emigrere til United States, og beder Dig 
forsyne mig med Oplysninger, der kan 
være mig til Nytte ved en Rejse derover. 
Jeg er jo ung og rask og er villig til at tage 
fat på hvadsomhelst i Begyndelsen. Vær 
god og skriv til mig om der altid er Brug 
for raske unge Mænd derovre, og om Du 
eventuelt ved Dit Bekendtskab derovre er i 
Stand til at skaffe mig en foreløbig Beskæf
tigelse derovre. Rejsepenge har jeg sikret 
mig, og jeg mener jo, at saafremt man kan 
komme ind i Amerika er der vel ikke noget 
at risikere ved at rejse derover. Skriv nu 
noget om Forholdene derovre til mig, da 
det skulde glæde mig meget at kommer 
over til Dig, at vi eventuelt senere kan 
begynde een eller anden Forretning derovre 
sammen. Jeg har jo nu i 10 Aar erhvervet 
mig et indgaaende Kendskab til alt Han
dels- og Industri liv, sa a at jeg saa snart jeg 
bliver kendt med amerikanske Forhold skal 
paatage mig alt. Alene med Henblik paa, at 
en ung dansk Mand skal og bør have uden
landsk Kendskab, er man nødsaget til at 
bryde med de hjemlige Forhold. Skriv nu 
udførligt til mig, hvordan Du mener jeg 
nemmest skal gribe Sagen an.

Hjemme er alt ved det gamle, vi er alle i 
bedste Velgaaende og raske og sunde. Her 
i Firmaet har vi faa et elektrisk Installa
tionsbevilling, og vi faar i denne Tid lagt 
elektrisk Lys ind i Hytten derhjemme i Nr. 
56. Denne Ejendom er i Følge sin Belig
genhed stegen fra de 3500 Kroner Fader 
købte den for til ca. 15.000 Kroner, saa det 
er jo  en lille Kapital. Hjemme sidder de

meget bedre i det end i de gamle Dage; thi 
Fader har i sidste Par Aar haft saa meget 
at bestille, at han næsten ikke kan over
komme det, jeg skaffer ham jo i Kraft af 
min Stilling mange større Arbejder ved 
Snedkeriet. Nu er Fader og Moder jo og- 
saa kun sig selv og med den Indtægt de 
har nu kan de sagtens have det godt.

Ellen er nu ikke hos Direktør Nielsen 
(navneforandring til Eiø, red.) mere, men 
lærer nu at sy, Ingrid er Assistent ved 
Tandlæge Nielsen jun. og Helga er Barne
pige hos Unden jun. og Anna er Husassi
stent i København. Som Du ser staar alt 
godt til herhjemme, og Fader og Moder 
haaber, at Du snart kommer en Tur hjem. 
Ejnar Olesen er paa et Kontor i Køben
havn og er blevet forlovet med en Køben
havnerdame. Jeg har i de to sidste Somre 
været i København paa Ferie og besøgt 
Aksel Andersen, som ogsaa er forlovet i 
København. Vi har allerede aftalt, at vi 
eventuelt om nogle Aar vil begynde een 
eller anden Forretning i København i den 
maskintekniske Branche, men det er jo kun 
Luftkasteller endnu. Hvis man vil tjene 
Penge her i Verden maa man have noget 
for sig selv, det kan jo ikke betale sig hele 
sit Liv at arbejde for andre.

Som Du ser a f ovenstaaende staar alt 
godt til herhjemme, og jeg haaber ogsaa 
Du er tilfreds med Tilværelsen derovre i 
USA.

I øjeblikket har jeg ikke flere Nyheder, 
saa dette bliver alt saa mit Julebrev til Dig 
og jeg haaber oprigtig a f Hjertet, at Du 
maa faa en rigtig glædelig og velsignet Jul 
derovre for 6. Gang.

Mange kærlige Hilsner fra os alle her
hjemme og endnu en Gang mine allerbed
ste Jule- & Nytaarshilsner fra din hen
givne Broder.

Viggo
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På brevpapir fra Public Correspondence 
Table i »Des Moines Young Men’s Chri
stian Association (YMCA)« -  det stedlige 
KFUM i staten Iowa -  svarer Emil den 12. 
januar 1920 broder Viggo i Thisted direkte 
på november-brevet. (Stavefejl er rettet, 
medens engelske ord og amerikaniserede 
danske ord og vendinger er bevaret).

Kære Broder
Eftersom du har skrevet til mig maa jeg 
sende dig et Par Ord.

Som du skriver har du contract med 
dette sibiriske Company, men kan du 
bræke den eller er du ikke mere bundet end 
du kan give den op hvilken som helst Tid.

Men for saa vidt du rejser til USA, 
bræker det hvilken som helst Contract. 
Hvordan kommer du med det engelske 
sprog, tænker du at kunne tage en Kontor
plads med det samme. Du kan, hvis du kan 
handle sproget nogenlunde, faa en Plads 
med lille Løn til at begynde med, hvilket 
vilde maa ske tilfredsstille dig, og gaa til 
Aftensskole eller faa privatundervisning i 
faget tilhørende. Hvorved du i ca. 2 eller 3 
Maaneder vilde kunne faa en Plads paa 
100 Dol. om Maaneden eller mere.

Men tilværelsen er ogsaa dyr herovre, 
saa jeg ved ikke, om du kunde tjene mere 
her i din bestilling. Din første udbetaling 
vilde være 4-5 Dollars for et Værelse om 
Ugen, at sige ca. 20 Dollars om Maaneden. 
Det næste vilde være at leve for ca. 10 Dol
lars om ugen. Nu har vi allerede 60 Dol
lars ud a f 100 eller 40 Dollars tilbage, saa 
har du din vask med, and det tager meget 
Tøj, et sæt til 40-50 Dollars eller mere, et 
Par sko 12-15 Dollars and so on. So 1 be
lieve, that you will find out, that Dollar 
over here is not any more then Kr. over 
there. Migfor mit vedkommende har fundet

ud af, at det er haardt at sæve Penge her
ovre.

Jeg har tænkt en hel Del paa at komme 
hjem for maaske at helpe Fader. Maaske at 
bringe med mig en Del nye Modeller fra  
Chicago, New York and maaske London, 
og saa maaske finde en ny Vej a f en Slags 
adveticement.

Christensen and Søn med en mængde 
nye amerikanske Modeller vilde vi være i 
Stand til at levere noget nyt. Amerikans 
plejer altid at slaa dem i Øjnene der
hjemme, maaske laane lidt paa Huset, leje 
en Butik med større Værksted til. Faa For
bindelse med større Møbelsnedkerforret- 
ninger, og ny Modeller fra Chicago og 
New York maanedlig.

Som sagt, hvis du agter at komme til 
America, vil jeg advice dig til at komme til 
Des Moines, hvortil jeg kan komme og 
hjælpe dig tilrette og finde noget at be
stille. Vinteren er sløj her og der er ikke 
meget at bestille, men til første Marts tæn
ker jeg at tage fat igen. Jeg skal lave 500 
Dollars til Sommer, før jeg gaar hjem og 
tænker at tage en Opvarterplads over 
Havet eller noget lignende. Jeg tænker nu, 
det vil skade dig at komme herover, hvis du 
bliver ked a f det, kan en gaa hjem i et 
Aarstid igen. Men jeg ved ikke, om jeg 
kunde finde mig i at blive hjemme nu. Jeg 
vilde næsten ikke kende nogen mere, det er 
vist faa a f gamle bekendte, som endnu er i 
Thisted. En Del, der gaar hjem paa Besøg 
efter at have været her i nogle Aar, kan 
ikke befinde sig derhjemme mere.

Det er vist alt for denne Gang. Saa 
skriv til mig, hvad du har i Sinde, hvis du 
kommer.

Rejs til Des Moines, lowa og lad mig 
vide og høre igen snart, hvis du lider at 
komme snart. Før jeg kan høre fra Dig 
send mig et Telegram fra Chicago.
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Men vent til April eller Maj og giv mig 
nærmere oplysninger.

Med hilsen din brodér
Emil
Hilsen til gamle Bekendte. Min adresse 

vil forblive Crystal Lake, Iowa.

Fremtiden
Nu kender vi lidt til de to brødres bag
grund omkring årsskiftet 1919/20 -  og vi 
har netop fået deres egen beskrivelse af, 
hvad de på dette tidspunkt havde af drøm
me om deres egen fremtid. Den ene sad i 
Thisted og drømte sig ud i den store ver
den, gerne med USA som mål. medens 
den anden sad i det selvsamme land -  helt 
ude i Iowa -  og nærmest drømte om at 
skabe sig en fremtid hjemme i sin barn
doms Thisted.

Hvordan formede fremtiden sig så for 
de to unge mennesker?

Allerede under sit ophold i Frankrig 
havde Emil, som følge af den beskrevne 
opstilling i løbegrave ved fronten, haft et 
nervesammenbrud. Han blev indlagt på 
hospital i Frankrig, men var tilsyneladende 
helt rask ved sin tilbagekomst til Amerika. 
Det netop citerede brev fra ham, dateret 
den 12. januar 1920, tyder også herpå. 
Men ikke længe efter fik han et tilbage
fald, og til trods for, at han kom under 
kyndig behandlig derovre, stod han ikke til 
at helbrede.

Fra et brev, dateret 18. november 1920, 
skrevet af en thybo ved navn Kristian Kaa- 
gaard til Emils forældre i Thisted kan cite
res:

»Jeg har været henne og besøge Emil, 
som jeg fortalte eder jeg ville gøre, naar 
jeg kom herover igen (brevskriveren boede 
i nabostaten Minnesota, red.) Han har ikke

tabt sin forstand, han kendte mig og svare
de forstandig nok paa SpørgsmaaLjeg stil
lede ham, og saa vidt som jeg kunde 
skønne, var han bedre end da jeg sidst saa 
ham, før jeg rejste hjem. Det underligste 
er, at han ikke vil tale, man skal næsten 
skænde paa ham for at faa ham til at sige 
noget. Han lovede, at han vilde skrive til 
eder, og jeg haaber, at han har holdt ord. 
Jeg talte ogsaa med Lægen, som har ham 
under Opsyn. Jeg spurgte ham, hvad han 
troede, der var galt med Emil. Han vidste 
ikke rigtig, der kunde være mange ting, der 
kunde foraar sage det. Han sagde: Bare 
Emil vilde tale, vilde han være færdig med 
at være her, og det samme tror jeg. Vi maa 
haabe, at han vil begynde snart, saa han 
kan komme ud. Da jeg spurgte Emil, om 
han skulde have noget imod at komme til 
Danmark, smilede han bare, maaske han 
tænkte, at der kom han vist aldrig.«

Selvom brevskriveren konstaterer at 
Emil vist har det »bedre end da jeg sidst 
saa ham«, er der ingen tvivl om, at brevet 
har vakt bekymring hos familien Christen
sen i Thisted.

Om det har været familiens strateg, min 
mormor (hun besad en fantastisk kombina
tionsevne), som har udtænkt den plan, at 
sønnen Viggo, som jo nok efter hendes 
opfattelse alligevel var på vej væk fra de 
små forhold i Thisted, skulle rejse til USA 
og få broderen Emil sendt hjem, skal jeg 
ikke kunne sige. Men en kendsgerning er 
det, at Viggo i begyndelse af 1921 tager 
turen »over dammen«, får beskæftigelse på 
det hospital i Iowa, hvor Emil befinder sig, 
og får hjemrejsen arrangeret. Emil ankom
mer til Thisted -  medens man endnu skri
ver 1921.

I Thisted bliver Emil, som boede hos 
sine forældre, i de følgede år en kendt 
skikkelse. I starten kunne han bevæge sig
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I sommeren 1927 har Emil inviteret familien til havet. Christian Grønkjærs vogn havde plads til 6 voksne passa
gerer. når to klapsæder midt i vognen blev slået ud. Og så var der oven i købet også plads til et barn og en lig
gestol. Med på turen var -  foruden min far. Henry E. Petersen, som har stillet sig bag kameraet -  fra venstre fru  
Signe Christensen, sønnen Emil. datteren Helga (min mor), mig selv som et-årig siddende hos datteren Ingrid 
(altså min moster) -  og i liggestolen snedkermester O. P. Christensen med sin uundværlige snadde i hånden.

rundt i byen, ofte iklædt sin amerikanske 
soldateruniform. Men efterhånden blev 
han svagere og svagere, og sine sidste år 
tilbragte han siddende i en stol ved vindu
et, hvor et gadespejl hjalp ham til at følge 
livet i Vestergade.

USA sørgede godt for sine krigsvetera
ner, så økonomisk havde Emil det godt. 
Siden krigen oppebar han i lighed med alle 
amerikanske krigsinvalivider en særdeles 
god pension. Hver måned indgik på kontoen 
i Handels- og Landbrugsbanken i Vester
gade 80 dollars, som efter tyvernes kurs 
udgjorde ca. 300 kr. Det var i overkanten af, 
hvad en håndværker i Thisted havde til for
sørgelse af en familie, og det satte ham i 
stand til at være »familiens glade giver«.

Emil holdt af at sidde i klitterne i 
Hanstholm eller Klitmøller og skue ud 
over Vesterhavet. Derfor spenderede han 
med mellemrum en tur med lillebil -  og så 
mange af familien, som kunne stuves ind i

bilen, var med. For få år siden kom jeg til 
at sludre med vognmand Christian Grøn- 
kjær, Møllevej 9, og han huskede stadig 
Emil og disse ture.

I Thisted Amts Tidende fra mandag den 
4. februar 1929 kan læses, at krigsinvalid 
Emil Peter Christensen om søndagen var 
død i sit hjem i Thisted, næsten 34 år gam
mel. Af nekrologen fremgår det, at Emil 
om morgenen blev syg af influenza, og at 
døden indtrådte ca. 5 timer senere.

Emil blev begravet på Vestre Kirkegård, 
hvortil jeg igennem 30’eme deltog i fami
lien søndagsture. I ca. 25 år -  bortset fra 
årene under besættelsen -  sørgede den 
amerikanske regering for, at der hvert år på 
Uafhængighedsdagen den 4. juli blev lagt 
en krans med det amerikanske flag på 
Emils grav.

Det hører med til historien, at mine 
morforældre, som begge døde i 1938, efter 
Emils død oppebar halv pension efter ham.
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Her midt i 30'erne er snedkermester O. P. Christen
sen og hustru parat til søndagsturen, som -  efter det 
obligatoriske besøg ved sønnen Emils gravsted på 
Vestre Kirkegård -  omfattede besigtigelse a f nybygge
ri i udkanten a f Thisted. Artiklens forfatter var -  som 
her -  ofte med på disse fure.

Emils drømme fra 1920 gik langt fra i 
opfyldelse. Hvordan gik det med Viggos?

Inden han drog til USA nåede han -  
hvad han næppe havde taget med i sine 
drømme -  i slutningen af 1920 at få en søn 
sammen med en kollega fra maskinfabrik
ken. Alligevel blev han -  efter at have sør
get for at få sendt Emil til Thisted -  i sta
terne, hvor hans drømme og håb nu skulle 
realiseres.

I Poughkeepsie ved Hudsonfloden, knap 
100 miles nord for New York City finder 
Viggo et job som regnskabsmand i The 
Mohican Company (Wholesale Branch), og 
i 1926, da han står for at skulle runde de 30 
år, tager han hjem til Thisted for at indgå

ægteskab med Elisabeth Christensen, datter 
af rejseinspektør Christian Christensen, 
Margrethevej 18. Brylluppet stod tirsdag 
den 2. marts 1926, og allerede ved mine 
forældres bryllup 12 dage senere er de 
nygifte på vej til Poughkeepsie, hvor deres 
første fællesbam bliver født den 15. sep
tember 1927.

Elisabeths broder Evan -  uddannet gart
ner -  følger snart efter, og han og Viggo 
starter i 1934 sammen et vognmandsfirma 
i Schenectady godt 200 miles nord for 
New York City, lidt nord for byen Albany 
(staten New Yorks hovedstad). Firmaet 
specialiserer sig i kødtransport til New 
York City, og allerede inden 2. Verdens
krig er vognparken vokset til 35-40 spe
cialbyggede vogne til formålet. Det går 
rigtig godt for »Evans Express Co.«, hvor 
Viggo styrer det økonomiske. I 1934 og 
1937 forøges familien med henholdsvis en 
søn og en datter.

Fra 1929, da Viggo med sin familie var flyttet til 
Schenectady, var 76 Jackson Avenue (huset i baggrun
den) »adressen« i mere end 60 år. Her er Viggo og Eli
sabeth i gang med at planere forhaven til det nybygge
de hus. Til venstre familiens førstefødte. Peggy.
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Starten til Viggos amerikanske drøm -  The Mohican Company i Poughkeepsie. Alt og alle er »lined up« på fo r
tovet. Bag kasseapparatet til højre anes forretningsindehaveren, og bogholderen -  Viggo -  er hentet ud fra mør
ket med regnemaskinen og har placeret sig ude ved fortovskanten (manden med briller).

I 1944 mister Viggo sin kone Elisabeth, 
som var født i 1900, og i de følgende år 
bestyres huset i Jackson Ave af Viggos 
ældste søster, Ellen, som var på besøg hos 
familien i Schenectady, da krigen i 1939 
brød ud, og derfor blev »hængende« i sta
terne. I slutningen af 40’eme indgik Viggo 
nyt ægteskab, men allerede i 1958 -  kun 
61 år gammel -  dør han af et hjerteslag i 
forbindelse med en banal brokoperation.

Efter »bortførelsen« fra Thisted i 1926 
af sin brud besøgte Viggo Danmark og 
Thisted to gange. Omkring julen 1935 
sammen med kone og to børn, og i 1954, 
hvor han stolt viste sin fødeby frem for sin 
amerikanske kone.

Sammen med svoger Evan nåede Viggo 
en position i »Staterne« -  også økonomisk.

Derfor er det mystisk for mig, når jeg nu 
»roder« i de gamle papirer, at der i 
»Opgørelse i Boet efter Enkefru Jensine 
Nikoline Christensen og tidligere afdøde 
Mand Ole Christensen« -  dateret 5. 12. 
1938 -  figurerer et »Gældsbevis fra Viggo 
Christensen til Rest« på 1256,95 kr., med 
renter 4% fra 1/1-5/12 1938, 46,78 kr., ialt 
1303,73 kr., som blev udlagt som en del af 
den femtedel af arven -  4871,11 kr. -  som 
tilfaldt ham efter forældrene. Det må være 
et af ham for længst glemt lån -  til opfyl
delse af efterladte forpligtelser i Thisted i 
1921? -  som troligt har været ført ajour af 
familiens finansgeni, min mormor.

I takt med opfyldelsen af drømmene i 
brevet fra 1919 havde Viggo udviklet sig 
til en rigtig amerikaner -  men med stor
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Viggo (54) fotograferet i 1949 i forbindelse med sin 
udmærkelse til President o f the Schenectady Kiwanis 
Club.

troskab over for detaljer, som kunne 
vække minder om barndommen i Thisted.

Emil og Viggo var mine morbrødre. Jeg 
var 2 ’/: år, da Emil døde. Svagt husker jeg 
at have kravlet rundt på ham, når han hvi
lede sig på sofaen. Viggo husker jeg natur
ligvis fra hans seneste to besøg i Danmark. 
Højdepunktet for mig var, da jeg -  under 
hans besøg i 1935 -  forgæves forsøgte at 
»slå« ham i antallet af spiste æbleskiver. 
Viggo glemte nemlig aldrig at sætte pris på 
sin mors -  min mormors -  kogekunst.

Det, som her er hentet ud af gamle papi
rer, har en nutidig realitet: Viggos tre børn 
i Schenectady har jeg stadig god kontakt 
med -  forstærket ved foreløbig to besøg -  i 
1983 og 1990 -  af de amerikanske kusiner, 
som er meget fascineret af forældrenes 
fælles hjemstavn, Thisted og Thy.
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OVE PEDERSEN

Barndom i Hanstholm og Thisted i 1930’eme
De barske vilkår på Hanstholmen under molebyggeriet i 1930'erne og livet i den 
tæt befolkede Nørregade i Thisted opleves i denne erindring med barnets øjne.

Dér hvor en af krigstidens store kanonstil
linger, som nu er lavet til museum, befin
der sig, lå mit barndomshjem i Hanstholm 
indtil 1936. Det lå sammen med tre andre 
huse i en lille klynge, og sådan var der to 
andre småklynger spredt på »Bjerget«. 
Alle disse huse måtte lade livet, da det 
tyske herrefolk ikke kunne have noget lig
gende, som kunne give englænderne ly i 
tilfælde afen invasion.

Et par sømænd, som vi sjældent så 
noget til, boede i nogle af husene, men 
ellers var de fleste beskæftiget ved havne
byggeriet ligesom min far. Vodstrups var 
de nærmeste naboer, som havde et par 
børn, der var mine jævnaldrende. Ruth og 
Leif legede jeg med næsten hver dag, og 
det var et herligt terræn med bakker og 
klitter, men træer var der ingen af.

Foruden marehalm var det mest lyng og 
»svotbær«, der voksede. Imellem var der 
trådt stier, hvor vi tit kom ud for, at hugor
me lå og solede sig. Vi kikkede gerne på 
dem på behørig afstand, men havde fået 
besked på med det samme at løbe hjem og 
fortælle det. Så kom de voksne med en 
kæp og dræbte uhyret, hvis det ikke var 
smuttet ind i lyngen i mellemtiden.

Selv om hugormen var blevet slået 
ihjel, måtte vi ikke røre den. Man havde 
den overtro, at selv om man havde hamret 
nok så meget på den, døde en hugorm 
aldrig helt, før solen var gået ned. Det 
hænger måske sammen med, at den er et

vekselvarmt dyr, der får sin varme fra 
omgivelserne, og derfor ikke bliver kold, 
før luften bliver kold. Om ålen vidste man 
jo, at den stadig kunne sno sig, selv om 
hovedet var skåret af, så det samme måtte 
vel være tilfældet med et andet lemmeløst 
individ.

Ned til havneområdet førte en sti, som 
var gravet ud i den ret stejle skrænt, for at 
havnearbejderne kunne komme derned ad 
den vej. Også her havde vore forældre 
formanet vi 3-5 årige om ikke at færdes. 
»Uha, her må I ikke komme! Der er så 
stejlt, og l kan falde ned og slå jer slemt!«

Vi holdt os nu ikke derfra. Der var 
spændende at lege, og vi følte ikke, der var 
noget farligt. Vi ragede jo ikke så højt op 
som de voksne, så vi havde ikke så langt at 
falde. Desuden var det den vej, vore fædre 
vendte hjem ved fyraften, når fløjten lød 
nede fra havnebyggeriet. Det værste, der 
kunne ske, var jo lidt skældud, for samti
dig blev fædrene glade for, at vi gik dem i 
møde.

I det hele taget blev det sjældent til 
smæk eller andre håndgribeligheder. Jeg 
kan dog huske dunkelt noget der skete, da 
jeg vel har været et par år. Noget en psyko
log måske kunne få noget ud af.

Hvad årsagen har været, kan jeg kun 
gisne om. Måske har det drejet sig om at få 
mig til at sidde på potte eller blive renlig. 
Noget I den retning lurer i underbevidsthe
den.
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Ung familie på besøg hos fotograf Gram, Thisted. 
Nielsine Pedersen (1903-1994), Niels Pedersen 
( 1900-1975 ) og den lille Ove. født 1930.

Mine forældre talte om et problem 
omkring mig, og min far tog mig ud køk
kenet. Det var mørkt, og jeg fik et klask 
eller flere bagi og blev lagt seng inde i det 
kolde soveværelse. Om problemet blev 
løst, ved jeg ikke, og skade har jeg vel hel
ler ikke taget af det, men tilbage i min 
erindring står stemningen af noget dystert, 
der skete i det mørke køkken.

Isnende koldt var der om vinteren, og 
jeg havde tit ondt i fødderne, når jeg var 
kommet i seng. Mine forældre kaldte det 
vokseværk og gned på det. Det hjalp lidt, 
men kulden var et problem, selv om vi 
naturligvis brugte varmedunk som alle 
andre på den tid.

Også mine forældre led under det bar
ske klima og var tit plagede af gigt. Af og

til måtte de til doktor Græsbøl i Nors, og 
min mor fik den skræmmende meddelelse, 
at hvis hun blev boende i Hanstholm, ville 
gigten sikkert invalidere hende. Dette 
resulterede i, at vi på et tidspunkt flyttede 
fra Hanstholm.

At Hanstholm senere har udviklet sig til 
en større havneby, uden at beboerne be
høver at plages af gigt i unormalt omfang, 
har vel sin årsag. Jeg vil tro, det ligger i, at 
man nu har god opvarmning af husene i 
alle rum og varmt vand i hanerne. Vi havde 
kun kakkelovn i stuen, mens resten af huset 
kunne være overladt til vejrgudeme. Og de 
opførte sig ikke altid lige artigt.

I en efterårsstorm piskede sandet mod 
ruderne, og vinduerne i verandaen truede 
med at blæse ind. Jeg stod ved vinduet inde 
i huset og græd af frygt for, at det hele ville 
ramle sammen, mens min far forstærkede 
verandaen på en eller anden måde. Jo, Dan
marks nordvestlige pynt lå udsat.

Vejret berørte også fiskerne og arbejdet 
på havnebyggeriet. Når en sænkekasse var 
færdig, måtte man vente på stille vejr, in
den den kunne bugseres på plads på den 
vestlige mole. Men forinden måtte hav
bunden gøres klar, og det foregik med en 
sandpumper.

Jeg kan ikke huske, hvordan den så ud, 
men det var et fartøj eller en flåde, som 
skulle ligge for anker, mens arbejdet skete 
i døgndrift. Var far med på sandpumperen, 
gik mor og var bange. For »Kræn Vester« 
er ikke til at spøge med. Selv om havet var 
stille, når man startede, kunne det blæse 
op, og så var det ikke ufarligt at være på 
sandpumperen en mørk nat.

Foruden Ruth og Leif havde jeg i nogen 
tid en legekammerat mere, dog ikke noget 
menneske. Det kræver forklaring.

Min fars ældste søster, Marie, boede på 
Østerbakken i Thisted og var gift med Lars
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Ove leger med Ruth Vodstrup foran Peder Jørgensens hus, der udmærkede sig ved at have en vandpumpe, hvor
fra også naboerne forsynede sig.

Nielsen, som var kendt af de fleste i byen. 
Han var havnearbejder og vist den første i 
Thisted, der fik en sofacykel. Den måtte 
være solid, for det var en tung last, den 
skulle bære.

En dag bragte fragtbilen en aflang kasse 
med sig og afleverede den med hilsen fra 
Lars Nielsen. »Jæ sku’ si’, det var te’ æ 
knæjt« lød den medfølgende besked.

Da kassen blev lukket op, dukkede en 
ikke særlig køn hundehvalp op. Det var 
tydeligt et gadekryds med firkantet hoved 
og strittende hår. Mine forældre havde 
ikke ønsket nogen hund, men nu var 
chaufføren over alle bjerge, og så måtte 
man vel vænne sig til dyret.

Hunden fik navnet Polle og viste sig at 
være en trofast natur. Den fulgte mig i et 
og alt. Legede jeg mellem bakkerne et

eller andet sted og ikke var til at finde, 
kaldte min far blot på Polle, så løb den op 
på toppen og gøede, så man kunne se, hvor 
jeg befandt mig.

Hvor længe vi havde Polle, ved jeg ikke, 
men gammel blev den i hvert fald ikke.

Der skete det, at der gennem længere 
tid fandt skambidning af får sted i Hanst- 
holm-området, -  vistnok i »Narby«, under 
en kilometer væk. Man havde ikke fundet 
gemingshunden, som skulle aflives, men 
Polle var det sikkert ikke. Ganske vist var 
den meget livlig, og på den tid holdtes 
hundene ikke i snor, -  i hvert fald ikke i 
områder som Hanstholm, men intet tydede 
på, at det kunne være den.

Alligevel var mine forældre bange for, 
at den kunne finde på at angribe et får, så 
de fandt det bedst at få den aflivet. De talte
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med slagter Thøgersen, som boede i 
Rosenlundsgade i samme hus som min 
bedstemor. Han var ansat på kvægslagteri
et og tilbød at klare det fornødne, så en 
dag havde vi Polle med til Thisted i rutebi
len og afleverede den til ham. Det blev den 
sidste og eneste hund, jeg har haft.

Faster Harriet
Mens vi boede i Hanstholm, fik vi tit en 
pakke fra København med ugeblade. De 
var sendt af min faster Harriet, og selv om 
ugebladene ikke var helt nye, forekom de 
os interessante. Ganske vist var jeg for lille 
til at læse, men der var mange tegneserier, 
og Storm P’s tegninger med Peter og Ping 
var også repræsenteret.

Faster Harriet var ugift og havde været 
ansat i huset hos en af de »bedre« familier, 
som gik i teatret og holdt selskaber. Her 
havde hun lært, hvordan man begik sig i de 
finere kredse, -  nærmest som Laura i 
»Matador«. Hun havde også fået forstand 
på børskurser og sat sine sparsomme penge 
i obligationer, men rig blev hun aldrig.

Nu var hun hos en ældre dame, fru 
Gædeken, hvor lønnen vist ikke var stor, 
men hun havde tag over hovedet og kom 
på noget så usædvanligt for almindelige 
mennesker på den tid som udlandsrejser. 
Sverige og Norge besøgte hun sammen 
med enkefruen, som forøvrigt havde været 
en dygtig tegner og kunstmaler. Flere 
gange besøgte de godset Rosendal ved 
Bergen, hvorfra en gren af fruens familie 
stammede.

Men selv damer af ædel familie lever 
ikke evigt, og en skønne dag kom der brev 
om, at fru Gædeken var død, og faster ville 
komme til os. Det var jeg ikke ked af, for 
hun havde jo altid været flink til at sende

pakker, og det viste sig, at hun havde en 
uforlignelig humoristisk sans.

Heldigvis kom hun til at bo hos os 
omkring et halvt år, tror jeg. Vi havde et 
værelse på loftet, som blev hendes domi
cil. Her sov hun, og på loftet udenfor var 
der plads til, at jeg kunne have mit legetøj. 
Kom faster ikke tidligt nok op om morge
nen, stillede jeg mig og bankede på døren, 
til hun fik sig rejst. Når hun så skulle på 
toilettet nedenunder, var det sjovt for mig 
at sætte den udvendige krog på, så hun var 
spærret inde, indtil hun lovede at gå tur 
med mig eller gik ind på andre betingelser, 
jeg fandt på at stille.

At gå tur med mig var nu vist ikke noget 
offer for hende, -  jeg tror hun elskede det. 
Så gik vi ned til stranden og legede fange 
med bølgerne, hvis ikke vejret var alt for 
hårdt. Vi løb ud, når bølgerne trak sig til
bage og måtte flygte øjeblikke efter for 
ikke at blive våde.

Vi gik og talte meget, og faster kunne 
mange historier. Ved åen var jeg meget 
forsigtig, for hun havde læst om kviksand, 
hvor en mand var sunket i med hest og 
vogn og aldrig senere fundet. Det samme 
skulle jo nødigt ske for os.

Engang var vi også henne at se på store 
hvaler, der var strandet. Folk havde skåret 
store lunser af for at tage dem med hjem 
og lave hvalbøf. Det kunne vi ikke få os 
til, måske mest fordi det ikke så særlig 
lækkert ud. Faster var jo fra de finere fa
milier vant til, at alt skulle være propert.

Når vi nærmede os pynten med fyret, 
spurgte faster mig gang på gang, om jeg 
ikke kunne forklare hende, hvordan det gik 
til, at tågesirenen yderst ude kunne give 
sådan en lyd.

»Jo«, forklarede jeg gammelklogt, »når 
de sidder inde i fyret, trykker de på en 
knap, og så hyler sirenen«.
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»Jamen, jeg kan alligevel ikke forstå, 
hvordan det kan lade sig gøre, for der er jo 
ingen mand ude ved sirenen!« lo faster.

»Nej, men der er en ledning fra fyret ud 
til sirenen, -  det siger far selv!«

»Jamen, hvordan kan lyden gå gennem 
en ledning, når den er så tynd?” spurgte 
faster leende, »jeg forstår det altså ikke.«

Sådan gik samtalen videre, og jeg var 
godt klar over, at faster ikke var helt så 
tungnem, som hun foregav, men accepte
rede, at kvinder ikke har samme forstand 
på teknik som mænd.

En skønne dag kom der brev fra Char- 
lottenlund, om faster Harriet kunne tænke 
sig at komme over for at være i huset hos 
endnu en ældre dame. Så sluttede turene 
og de opdragende samtaler med faster. 
Hun havde lært mig pli, som det hed, og 
forklaret mig, hvad ordene hedder på rigs
dansk, hvis jeg skulle komme til at bruge 
dialekt.

Mine legekammerater talte dialekt, men 
det kom jeg aldrig til, fordi mine forældre 
ikke gjorde det. Jeg forstod naturligvis 
havbomål, og jeg kan tale det, hvis jeg har 
brug for det.

Fra nu af og i mange år frem blev det 
brevene og pakkerne fra faster, vi havde 
glæde af.

I Thisted boede min fars bror, onkel 
Valdemar. Han var malermester og havde 
mange kunstneriske evner. Han lavede 
malerier, spillede violin og var optaget af 
Dantes guddommelige komedie.

I starten af det, jeg kan huske, ejede han 
og tante Laura en villa i Elmegade, men da 
han havde kautioneret for en ven, der gik 
fallit, måtte de flytte til en lejlighed i 
samme gade. Her kom vi ud at spise Mor
tensaften og nytårsaften, og her var cigar
handler Pedersen fra Nytorv og hans kone 
også gerne med.

Oven på stegen og den øvrige gode mad 
begav herrerne sig udenfor for at trække 
frisk luft, som det så pænt hed. De bidrog 
dog ikke selv til at gøre luften mere frisk, 
for nu kom de store cigarer frem, og snart 
lød der fra herrerne høje brag, som kunne 
konkurrere med fyrværkeriet på Store Torv 
nytårsaften. De kappedes vist om at være 
den skrappeste, hvad denne ikke helt lugt
fri disciplin angik.

Når de så kom ind, blev de af damerne 
skældt ud, for skarpskydningen kunne 
naturligvis høres indefra. »Hvad tror I, 
naboerne vil sige?« -  »Nå, de er sikkert 
døve!« lød svaret.

Onkel Valdemar var vellidt, og det kom 
som et chok, da mine forældre fik besked 
om, at han var kommet på sygehuset, og at

Ove på tur med faster Harriet. »At gå tur med mig 
var nu vist ikke noget offer for hende. -  jeg tror hun 
elskede det«. 1 baggrunden ses bagerens hus.
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det var alvorligt. De sad begge i en stol og 
græd, mens jeg betuttet så til. Jeg forstod 
ikke helt, hvad det betød, men dog at det 
var synd for onkel Valdemar.

Nogen tid efter kom der bud om, at han 
var død, og mine forældre skulle til 
begravelse. Imens skulle jeg være sammen 
med min bedstemor, der var for gammel til 
at være med til at følge sin søn fra sygehu
sets kapel til kirkegården.

Bedste og jeg tog hinanden i hånden og 
gik hen midt på Kronborgvej. Herfra iagt
tog vi på afstand ligtoget, der krydsede 
gaden. Vi stod tavse, indtil det hele var 
forsvundet, så vendte vi om og gik stille 
tilbage til den lille lejlighed. Vi havde 
taget afsked med onkel Valdemar.

Vi flytter til Thisted, 
og jeg starter i skolen

Tiden i Hanstholm nærmede sig sin slut
ning, da jeg var blevet 5 år. Det var der to 
grunde til. Dels kunne min mor ikke så 
godt tåle klimaet derude og dels mente 
mine forældre, at jeg ville kunne få en 
bedre skolegang i Thisted. Skolen i Hanst
holm var lille og havde vist kun to klasser.

Vi tog rutebilen til købstaden for at se 
på lejligheder. Den første, vi besigtigede, 
var på Skrænten, Nørregade 60. Her ejede 
enkefru Jensen et af dobbelthusene. Hun 
sad alene med 4 børn, og lejligheden på 1. 
sal stod tom.

Tiderne var økonomisk hårde, og da 
mine forældre sagde, at de også havde et 
par andre lejligheder, de skulle se på, inden 
de besluttede sig, brast fru Jensen i gråd. 
Det afgjorde sagen. Mine forældre fik ondt 
af hende, og adressen her blev nu mit hjem 
fra 1936 og de næste 15 dejlige år.

Ved flytningen blev vore møbler læsset 
på en påhængsvogn til vognmand Sønder
gårds lastbil. Det så så forkert og sølle ud, 
at det kunne rummes på påhængsvognen. 
Jeg havde glædet mig til, at det skulle 
være på ladet af den store lastbil, og så 
skulle vi sidde inde i førerhuset.

Min far blev ved at arbejde som tømrer 
ved havnen i Hanstholm. Sammen med 
Emil Klit og et par andre kørte de hver 
morgen af sted i en personbil og vendte 
om aftenen hjem igen. Bilen hørte ikke til 
de flotteste eller bedste, men hvis det reg
nede eller var koldt, kunne de hægte nogle 
celluloidruder på. Det gav vel ikke det 
bedste udsyn til siderne, men der var ikke 
så stor trafik på vejene dengang.

I Thisted fik jeg nye legekammerater, 
Jens Jørgen Andersen i nabohuset og 
»Viggo Blik«s Aage fra nummer 64. 
Viggo Pedersen var ansat ved jernbanen, 
og når han blev kaldt »Viggo Blik«, skyld
tes det, at han tidligere havde været blik
kenslager. Aage kaldtes i daglig tale »Gok
ke«, og han var et år ældre end mig.

Da han skulle i skole, spurgte hans for
ældre, om jeg ikke også skulle det, for det 
ville jo være godt, om vi kunne følges ad. 
Jeg lå i sengen med influenza, da indskriv
ningen skulle finde sted, så Aages mor fik 
lov til at tilmelde mig også. Jeg var noget 
lille, men da jeg ikke var med, kunne de 
ikke se det ved indskrivningen, så 1. april 
startede jeg som den yngste af klassens ca. 
30 elever, -  jeg tror, vi var 32.

Jeg fandt det morsomt at gå i skole, 
men opdagede først på et sent tidspunkt, at 
der var noget, der hed lektier. Allerede 
efter et halvt år skulle vi have udtalelser. 
Vi fik af vore forældre en 25 øre og skulle 
så gå ind i en papirhandel på Kastet og 
bede om en karakterbog, som blev afleve
ret på skolen.
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»Skrænten« -  Nørregade 58-60. Ove bor med sin familie øverst i nr. 60.

Så oprandt dagen, hvor vi skulle have 
karakterbogen med hjem. Vi var alle glade 
og stolte, -  også jeg, da jeg afleverede den 
til mine forældre. Hvad klasselæreren hav
de skrevet med sirlig håndskrift, kunne jeg 
ikke læse. Men mine forældre viste ikke 
synderlig tegn på henrykkelse. Der stod: 
»Følger nogenlunde med i dansk og reg
ning!« I Aages stod: »Følger godt med i 
dansk og regning.« Aage fik karakter
penge, og da jeg bad om det, fik jeg vist 
efter et par formaninger også lokket lidt 
fra min mor.

Vores klasselærer var Poul Bunk Peder
sen, som var en habil stopper på byens 
bedste fodboldhold. Om mandagen i 
dansktimen fik vi tit besøg af en anden 
lærer, H. P. Nielsen, som var fodbolddom
mer. Så skulle vi sidde stille eller blev sat 
til at skrive noget, mens de to hviskende

drøftede situationer fra søndagens kampe 
og af og til tegnede positioner og linier på 
tavlen.

Poul Bunk var populær, og jeg kunne 
godt lide ham. Lidt anderledes forholdt det 
sig med regnelærerinden. Hun var skrap, 
syntes vi. Fra starten skulle vi tælle med 
små røde pinde, og det fandt jeg, var noget 
pjat. Det var meget nemmere uden, de fle
ste af os havde jo lært tallene, men sådan 
var nok pædagogikken dengang. Senere 
fik vi en del hjemmeregning for, og hvis 
ikke den var lavet, måtte vi sidde efter.

Fra omkring 3. klasse stod der salme
vers og bibelhistorie på hjemmelektiepro- 
grammet. Alle blev hver gang hørt i salme
verset, og beretningerne fra det gamle og 
nye testamente skulle helst kunnes, som 
det stod i bogen. Dengang forekom det 
som lidt af en plage, men senere har jeg
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været glad for, at jeg fik det ind i hovedet. 
Vi regnede vist ikke Poul Bunk for sådan 
rigtig kristen, for han kom ikke i missions
huset, men give os de kristne kundskaber, 
-  det kunne han.

Så var der tegning. Det holdt jeg meget 
af, for jeg var ikke så dårlig til det, for at 
sige det på jysk. Her havde vi lærer Bag
ger, som vi også havde til sang de første år. 
Han spillede violin til, og da min faster 
havde en violin stående, foreslog hun, at 
jeg skulle gå til violinundervisning hos 
lærer Bagger.

Han sagde ja, og jeg blev hans første 
elev, da jeg gik i 3. klasse. Så drog jeg da 
af sted med violinkassen i hånden, mens 
de andre kammerater vist syntes, det var 
lidt mærkeligt. Sådan noget var ikke »in« 
dengang. Klaverspil og børn kunne gå an, 
men ikke violinspil.

Selv om jeg gjorde fremskridt og nåede 
frem til »Jægerkoret« fra »Jægerbruden«, 
følte jeg det ikke særlig rart. Violinen var 
voksenstørrelse, så det kneb at nå op med 
3. fingeren, og hvis jeg flyttede hånden op, 
kneb det at nå med 1. fingeren. Bedre blev 
det ikke af, at jeg hver gang, jeg skulle øve 
mig, måtte have min far til at stemme vio
linen først.

Så kunne der gå lang tid, inden jeg 
kunne komme i gang, for han skulle natur
ligvis lige prøve den. Han havde aldrig 
fået undervisning, men hele hans søsken
deflok havde gehør og kunne spille af hjer
tens lyst uden noder. Når jeg så havde hørt 
ham spille »Sæterjentens Søndag« eller 
noget svært fra en eller anden violinkon
cert, var lysten til at slide i det med melo
dier fra nodebogen skrumpet ind, det kan 
enhver vist forstå.

Det er ikke sært, at det blev en opmunt
ring, da violinen kunne afløses af en trom
pet i FDF’s orkester. Den skulle ikke stem

mes, og her indgik man i et samarbejde 
med andre drenge og kom på spændende 
ture med orkestret.

Dette skift kom dog først en del år se
nere. Buen skulle endnu en tid frembringe 
etudernes mærkelige lyde i vor lille stue. 
Kunne min mor da så ikke gå en tur, mens 
jeg øvede mig. Selv om hun ikke var 
særlig musikalsk, var jeg meget genert ved 
at spille, når hun eller andre hørte på det.

Sang, gymnastik
og snevinter

Senere i skoleforløbet fik vi kantor Freds
kild til sang. Det foregik også til violinled
sagelse, og han indøvede især mange sal
mer med os. Da han opdagede, at vi var 
nogle, som var gode til at synge, bad han 
Anton, Albert, Johan og mig komme op til 
sig, for så ville han lære os nogle sange 
flerstemmigt.

Vi fire kom så til at synge til koncerter i 
Thisted Kirke til påske og andre højtider. 
Vi stod fremme i koret og sang bl.a. »Gak 
under Jesu kors at stå«, husker jeg. En 
gang vi stod i trængslen ved udgangen 
efter en aftenkoncert, ønskede jeg sådan, at 
vi skulle få en belønning som tak, -  et 
æble eller noget i den retning, men vi fik 
ikke noget. Ganske vist lød der megen ros, 
men ikke noget så materielt som et æble.

Vi havde H. P. Nielsen til gymnastik i 
skolen. Så skulle vi marchere rundt i salen 
et godt stykke tid, inden vi gik i gang med 
de stående øvelser. Bagefter gjaldt det 
øvelser i bom og ribber eller spring over 
hest, buk og plint. Alt foregik pinligt disci
plineret, ellers »faldt der brænde ned«.

Efter nogle års forløb indførte HP, som 
vi kaldte ham, en ny form for sport, som
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kaldtes håndbold. Så deltes vi ind i hold, 
som kæmpede mod hinanden, men der var 
jo ikke plads til alle på én gang, så de, der 
ikke var i ilden, sad oppe i vindueskarme
ne og fulgte tavse slagets gang. Det var 
ikke noget 6-0 eller 5-1 system, vi brugte, 
-  nej det var kræfternes frie spil, og vi 
moslede allesammen rundt i en syndig for
virring. Det var en fordel at være stor og 
kraftig ligesom i junglen.

Om sommeren marcherede vi over på 
»Knakkeren« ad Rosenlundsalle og Øster- 
bakken. Her stod den store vandreblok, 
som fortalte »Isen mig bar fra Norges 
land«, og her spillede vi fodbold.

Hjemme i Nørregade spillede vi også 
fodbold på de toppede brosten, for vi flyt
tede os bare ind på fortovet, når der kom 
biler. For det meste forlagde vi dog spillet 
til den lille vej ned mod engen mellem 
købmand Nielsen og måler Taabel. Sidst
nævnte jog os somme tider bort, for han 
syntes ikke rigtig om, at vi kravlede over 
stakittet til hans have, når vi skulle hente 
bolden. Sådan en bold vil ikke altid det, vi 
drenge ville, så af og til røg den ind på 
hans plæne, og så måtte en af os stå på 
vagt og advare, hvis Taabel skulle vise 
sig.

Han var en lille, bred mand med briller, 
og det værste var, hvis bolden slog en rude 
ud i hans værksted. Det skete nogle gange, 
og så måtte vi hjem og have trukket i lom
mepengene for at betale en ny rude. Jeg 
tror ikke, at synderen snød for at tilstå ret 
mange gange, for så kunne vi jo ikke 
benytte vejen igen til fodboldbane. Var der 
noget, de fleste drenge ikke kunne und
være, så var det at spille fodbold.

Det med lommepengene forslog nu ikke 
ret langt. I starten fik jeg 10 øre om ugen, 
og dem brugte jeg gerne til en ispind, -  en 
lille »trille« kostede lige 10 øre, men på et

tidspunkt blev lommepengene sat op til 15 
øre. Så kunne jeg få råd til en med choko
ladeovertræk.

Når vi spillede fodbold med skolen, 
blev vi stillet op med backs, halfbacks og 
forwards, men det var jeg ikke vant til fra 
Nørregade. Der spillede vi bare, og der var 
kun forskel på målmanden og så de andre. 
Så første gang vi spillede med HP, mang
lede der en højre back. Det blev jeg udpe
get til, og da jeg sagde, at jeg ikke vidste, 
hvad en højre back skulle, fik jeg at vide, 
at jeg bare skulle stå dér.

Vi var vant til at adlyde HP, så da mod
spillerne kom løbende med bolden, blev 
jeg bare stående, mens de scorede mål. 
Mine medspillere skældte naturligvis ud, 
hvad jeg ikke kunne forstå, for jeg gjorde 
jo kun, hvad HP havde sagt. Først da jeg 
fik at vide, at jeg godt måtte flytte mig, gik 
lidt af sammenhængen op for mig. Lidt 
godtroende var jeg vist dengang. Senere 
kom jeg til at spille på 2. holdet i idræts
klubben TIK. Efter en kamp mod Hiller- 
slev fik jeg at vide, at jeg havde været 
banens bedste spiller. -  Jo-jo, det gik skam 
fremad.

Gården på Østre Skole var belagt med 
grus over det hele. Kun i midten var en 
beplantning med bænke om, og her van
drede de store piger udenom i store cirkler. 
Af og til gik drengene med til at lege sang
lege eller fange med pigerne, men mest 
legede drengene deres egne lidt voldsom
mere lege. Så kunne stenene godt fare gen
nem luften. Asfalt i gården var der ikke 
råd til, påstod kommunen.

En dag fik jeg sparket en sten op i mun
den. Den slog et hjørne af en fortand, og 
mine forældre prøvede gennem skolen at 
få en forsikring til at betale tandlægereg
ningen, men fik afslag. Det blev betegnet 
som »et hændeligt uheld«.
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De fleste mennesker spiste middagsmad 
klokken 12 dengang, og derfor havde sko
len lukket fra 12 til 13. Så drog vi alle 
hjem for at spise.

Om vinteren, når der var sne, fandt der 
et regulært drengeslag sted ved dette tids
rum. Vi drenge fra Nørregade og Nørreallé 
under anførsel af de store som Knud 
Svendborg, Erik Wadmann og Poul Jør
gensen kæmpede mod drengene fra Sol
bakke-kvarteret. Her var »æ røgmand«s 
drenge blandt de største. Snebolde føg om 
ørerne, angreb blev ført frem, og fik man 
fat på en fjende, blev han vasket.

Kampene gik frem og tilbage. Havde 
Solbakken overtaget, blev vi trængt ned ad 
Kronborgvej, -  vi måtte jo kaste opad. 
Men vi var flest, så oftest trængte vi Sol
bakkerne tilbage, og så blev vi ved, til vi 
kunne skyde genvej hjem ad en af sideve

jene. Kampene foregik indædt, men aldrig 
ondskabsfuldt. Når vi skildtes, opløftede 
holdene sejrsråb, og så var vi venner igen, 
indtil den næste dyst.

Jeg mindes vintrene i min drengetid 
meget mere snefyldte end de forekom 
senerehen. Sne hvert år med høje driver op 
til hustagene og nedfaldne telefonlednin
ger. Arbejder gik i stå mange steder, og 
arbejderne fik snekort og skulle ud at 
skovle sne fra gaderne.

Vi børn for ned på Nørregade, når vi 
hørte bjældeklang fra de hestetrukne kaner, 
som tit skulle ind til Nordthy Brugsfore
ning. Så gjaldt det om at hoppe bag på 
kanen og få sig en hyggelig køretur. Nogle 
af kuskene ville ikke have os op, men 
skældte ud, når vi prøvede at komme med. 
Vi gav ikke så let op, men forsøgte igen og 
igen. Nogle gange var vor tålmodighed

Ove er -  som så mange drenge i 1930'erne og siden hen -  general for sin egen laer. Den er opstillet foran det 
lille lysthus bag boligen på »Skramlen«.
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større end kuskens, -  han havde vel også 
været barn engang og forstod os inderst 
inde, men der var også dem, der tog pisken 
i brug og derfor gik af med sejren.

De fleste af os havde sneskøjter, og 
andre havde rigtige skøjter. Sneskøjter var 
et stykke træ med en mede under, som kun
ne bindes fast til foden med snor. De var 
hjemmelavede og kunne også bruges, når 
sneen lå løs på gaden i modsætning til rigti
ge skøjter. Man kunne til gengæld ikke lave 
ottetaller, piruetter og andet kunstløb på 
dem.

På engen ved skoven blev der løbet på 
skøjter, men det helt store samlingssted for 
byens børn var Skovbakken. Her lå nogle 
på maven på slæden, andre sad og styrede 
med en kæp, mens tre eller flere på stor 
kælk tiltvang sig respekt ved at komme 
rungende ned i rasende fart, mens de råbte: 
»Af banen dernede, her kommer den store 
rødbede!« De, der nåede længst ud på 
engen, -  ja måske helt ud til åen, var de 
mest ansete.

Var man blevet træt af at køre ligeud på 
den store bane, kunne man vælge en af de 
mange baner, der var dannet mellem træ
erne i skoven. Her snoede man sig ud og 
ind i knap så høj hastighed, men havde 
brug for smidighed og styreevne, hvis man 
ikke ønskede at ramle ind i et træ.

Sneen var herlig for vi børn, men de 
voksne elskede den ikke. Når den smel
tede, kunne den sommetider blive til en hel 
oversvømmelse i gaderne. Et år gik det 
særlig galt.

Tøvejret fik smeltevandet til at løbe i 
brede strømme fra markerne, gennem 
haver og stier, ned ad Nørreallé og Nørre
gade og oversvømme kolonihaverne. Selve 
åen kunne man ikke se, -  den gik i et med 
resten af vandstanden. Henne i Ågade hav
de man slået brædder for det nederste af

dørene og tætnet med 1er for at holde van
det ude. Mellemskolens gård på Plantage
vej stod også under vand, så vi fandt det 
helt komisk, at man ikke behøvede at tisse 
i renden på pissoiret, -  det hele var blevet 
én stor sø.

Vi syntes, det var vældig sjovt at vade 
rundt i vandet i gummistøvler, men forstod 
dog at der også var alvor i det, da en min
dre dreng fra det lavere liggende område af 
Nørregade druknede. Han var vist af strøm
men trukket ned i det store rør, som fører 
hen under en del af byen og ud i havnen.

Slet så galt gik det ikke for min klasse
kammerat Herluf og mig. Limfjorden hav
de gennem længere tid været frosset til, og 
ålestangeme havde haft travlt med at hugge 
huller i isen og stange ål. Det foregik som 
regel nogle hundrede meter uden for 
kysten, og vi drenge kunne så for en krone 
eller to købe et par af de ål, stangerne fandt 
for små. Ellers var ål jo en ret dyr spise.

Nu var isen brudt op, og vores klasse
kammerat Bent fortalte, at det var sjovt at 
sejle på isflagerne ud for Johnsens allé. Det 
besluttede Herluf og jeg at se nærmere på, 
dog uden at fortælle vore forældre noget 
derom, for så kunne der opstå problemer.

Mellem stranden og den faste is var der 
en afstand på omkring 20 meter, hvor der 
var klart vand, hvori der flød isflager af 
forskellig størrelse.

Bent og et par andre var der også, og 
efter et par forsigtige forsøg vovede vi os 
ud på et par store flager med stager, som lå 
ved robådene på stranden. Så kunne vi 
skubbe os frem og tilbage og komme ud på 
den sammenhængende is. Dér følte vi os 
på sikker grund, mens det krillede lidt 
mere i maven, når vi stod på en isflage.

Vi opdagede også, at vi kunne få isfla
gerne til at bevæge sig i den ønskede ret
ning ved at gynge i ryk med kroppen.
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Det gjorde Herluf og jeg, da vi skulle 
fra den faste is ind på land. Vi havde 
udvalgt os en passende, bevægelig isflage, 
der vel var 3-4 meter på tværs. Den kunne 
sagtens bære os, men vi var kommet til at 
stå i samme side begge to, for pludselig 
dykkede den side, vi befandt os på, ned i 
vandet. Jeg skyndte mig over i modsat side 
og kunne endnu nå at hoppe tilbage på den 
faste is.

Men Herluf gik i panik og stod som 
lammet. Isflagen hældede stadig, og han 
skred mod kanten, indtil han med et plump 
dumpede ned i det kolde vand. Det nåede 
ham til brystet, mens han lamslået strakte 
armene i vejret. »Skynd dig ind,« råbte én 
til ham, og først da kom han i bevægelse 
ind mod land, hvor han stod rystende som 
en våd hund.

Nogen havde kaldt på Bents mor, og 
hun kom løbende ned gennem haven. 
»Stakkels dreng,« sagde hun, »træk af det 
våde tøj, så skal jeg komme med noget 
tørt.« Og så forsvandt hun op i huset og 
kom lidt efter tilbage med noget af Bents 
tøj, som ganske vist var for stort, men tørt. 
»Vil du med op og have lidt varme?« 
spurgte hun. »Nej, jeg vil hjem!« svarede 
Herluf. »Så skynd dig at løbe, så kan du 
komme med tøjet en anden dag. Herluf 
stak af, og imens var jeg nået tørskoet i 
land. En erfaring klogere.

Toilet i gården,
søndagsskole og »Bedste«

Der var toilet i gården den første tid, vi 
boede på »Skrænten«. I enden af et muret 
skur var to grønne døre. Inden for den 
første kunne mænd stå op, når de skulle 
tisse, og inden for den anden kunne vi

sidde på brættet med hullet i midten. Selv
følgelig lagde vi et rundt låg på, når vi for
lod stedet efter endt gerning, for så blev 
stanken ikke så slem.

Her kunne der være mørkt om aftenen, 
så vi måtte have lygte med, og hvis det om 
dagen var lidt mørkt i vejret, og det ikke 
blæste for meget, kunne vi godt lade døren 
stå lidt på klem, for der kom ikke så meget 
lys ind gennem tremmerne. Om vinteren 
satte vi en petroleumslampe på gulvet, så 
det ikke var alt for koldt. Vi kunne dog 
også benytte potten, som stod under sengen 
i soveværelset. En sådan havde alle folk, 
som ikke havde et toilet med træk og slip. 
Så slap man for at skulle ud om natten.

En gang om ugen kom skraldemændene 
med en tom spand -  den var skam skyllet! 
De satte et låg på den fyldte spand og bar 
den ned til den ventende hestevogn med et 
par granvoksne heste for. Når der ikke 
kunne stables flere spande på vognen, 
kørte de ud til Brund, hvor spandene blev 
tømt på den dertil indrettede plads, skyllet 
og fragtet til byen. Jeg har dog hørt om en 
familie, som ikke ville gå glip af den gode 
gødning, men af og til tømte spanden i 
deres egen have før skraldemændene kom 
efter det brune guld. Af hensyn til naboer
nes nysgerrighed foretrak de at gøre det, 
når mørket var faldet på.

Heldigvis kom der snart et rigtigt toilet 
med træk og slip ind i alle husene på 
»Skrænten«. Det skete ved, at bagtrap
perne blev inddraget, så vi kunne ikke 
komme ned den vej længere. Ingen brand
myndigheder standsede denne forbedring, 
som vi naturligvis var meget glade for. 
Pladsen var ikke stor på dette toilet, men 
nu kunne vi blive indendøre, når noget 
nødvendigt »trængte sig på«.

Fru Jensens piger gik i søndagsskole, og 
de syntes, at jeg var stor nok til at komme
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Ove i kvindehænder: Mor, Nielsine Pedersen, faster 
Marie, gift med havnearbejder Lars Nielsen, der eje
de den første sofacykel i Thisted, samt faster Harriet.

med, så det blev i nogle år tradition, at jeg 
efter søndagens middag fulgtes med dem i 
missionshuset på Kirkegårds vej. De sad 
selv og lyttede efter hos en dame, men 
fandt, at jeg hellere måtte sidde sammen 
med drenge, så det blev hos Snejstrup 
Christensen, som var en rar, ældre herre, 
tror jeg nok. Det med ældre og alder er en 
tvivlsom bedømmelse hos børn, men jeg 
opfattede ham sådan.

Hele missionshuset var fyldt med børn, 
og når en af søndagsskolelæreme fra taler

stolen havde gennemgået et skriftord, som 
sattes i en skifteramme, kunne de andre 
lærere gå i gang mod at genfortælle dagens 
tekst. Siden søndagsskolen har jeg kunnet 
Johs. 3, 16 og andre skriftsteder udenad, så 
helt forgæves har det ikke været.

Vi havde naturligvis også en lille neger- 
figur, som nikkede, når man puttede et 
pengestykke ned i bøssen. Så gik beløbet 
til de små negerbørn i Afrika. Selv om vi 
var mange, skete det ikke ret tit, at vi of
rede vore sparsomme lommepenge på ne
gerdrengen. Dels følte vi os begloet af alle 
de andre, hvis vi trådte op til negerdren
gen, og dels ville vi hellere bruge penge til 
en bazar, hvor der trods alt var en chance 
for, at vi vandt noget til gengæld for vor 
velgørenhed. Jo, jyske børn havde også 
dengang sans for købmandsskab.

Når vi ved 14-tiden gik hjem fra søn
dagsskole, blev jeg sommetider standset på 
Store Torv af min faster Alma, som havde 
siddet inden for vinduerne i Hotel Royals 
restaurant og holdt øje med, hvornår jeg 
kom forbi. Hun havde været husbestyrer
inde for onkel Dybdal og var nu gift mod 
ham. De spiste af og til søndagsmiddag i 
restauranten.

Jeg blev budt indenfor og spurgt, hvad 
jeg kunne tænke mig. Da jeg ikke var vant 
til at komme på restaurant og var noget 
genert ved situationen, endte det gerne 
med, at min faster bad tjeneren komme 
med et kræmmerhus med flødeskum. Det 
vidste hun, jeg kunne lide.

Onkel Dybdal var overretssagfører og 
en lille, retskaffen, venlig mand, der vist 
aldrig trådte udenfor høflighedens smalle 
sti. Han havde sine meninger og respekte
rede andres, og jeg har aldrig set ham for
løbe sig. Han havde altid stok med sig, når 
han gik, og var han alene, fik den af og til 
nogle gevaldige svingture.
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De købte huset »Rødsten« på Fayes 
Allé, og jeg besøgte dem tit, også når mine 
forældre ikke kom der, fordi de var raget 
uklar med faster Alma, som var perfektio
nist og havde et temmelig iltert tempera
ment. I en periode var hun temmelig syg, 
men så besøgte jeg hende og sad og spille
de kort med hende. Jeg tror, det oplivede 
hende en del, selv om hun også af og til 
mødtes med damer af det bedre borgerskab 
for at spille bridge.

Min faster og onkel havde ingen børn, 
men fik senere et adoptivbarn, som var 
meget yngre end mig. Derfor blev det mig, 
de glædede med at tage med hver gang, cir
kus Miehe kom til byen. Så sad vi helt for
an i logen, og de kendte den berømte klovn 
Charlie Rivel, som besøgte dem, når han 
var i byen. Jeg syntes bedst om klovnene 
og artisterne og fandt, at der var alt for 
mange hestenumre, men det var jo cirkus- 
dronningen Dora Miehes store interesse.

Min bedstemor i Rosenlundsgade leve
de, da vi flyttede til Thisted, og hun glæde
de sig til, at jeg skulle begynde skolen, for 
Østre Skole lå så tæt ved, at jeg lige kunne 
smutte omkring og se til hende efter skole
tid. Men den glæde oplevede hun ikke.

En formiddag så jeg fra soveværelses- 
vinduet, at faster Marie fra Østerbakken 
stod vod havelågen og talte alvorligt med 
min mor. Jeg var med det samme klar over, 
hvad der var sket, for hun plejede ikke at 
dukke op på den tid af dagen.

»Bedste« var sovet stille ind om natten. 
Hun havde haft at hårdt liv med at forsørge 
de seks børn, efter at mine to ældste far
brødre havde smidt min farfar på porten, 
fordi han drak. Han havde været havnear
bejder og havde haft for svært ved at lade 
brændevinsflasken være. Derfor måtte 
»Bedste« tjene til familiens overlevelse 
ved at gå ud og vaske for folk, og så snart 
hendes børn var store nok til det, fik de 
bypladser og plads i huset hos folk. Marie, 
som var den ældste, voksede op hos sine 
bedsteforældre.

Men nu var Bedste død, og hun blev det 
første døde menneske, jeg fik at se. Min 
mor snakkede med andre om hvorvidt det 
var godt at lade en 6-årig se at dødt menne
ske, og enden blev, at jeg fik lov. »Bedste« 
lå i garagen i en kiste og så ud, som om hun 
sov. Stille og fredeligt lå hun der, og det 
skræmte mig ikke, -  nu havde hun det godt, 
følte jeg. Alle hendes trængsler var endt.
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CHR. HOUMARK HAMMER

Hjemmeværnets første år 
-  arven fra modstandsbevægelsen

Her ved 50-året for Hjemmeværnets oprettelse er der store forandringer på vej i 
det danske forsvar -  og måske også i Hjemmeværnet. Forholdene i Danmark var 
meget anderledes dengang i 1949. Denne artikel fortæller om de første år for 
Hjemmeværnet i Midtthy, kompagni 1205, som det hed dengang.

Her ved århundredskiftet har den største 
del af Danmarks befolkning nok vanskelig 
ved at forstå den tid og de forhold, vi le
vede under dengang. Hjemmeværnet er jo 
et barn af modstandsbevægelsen under 
anden verdenskrig. Da krigen sluttede 
1945, var der ca. 40.000 i modstandsbe
vægelsen. De var bevæbnet med forskellig 
slags våben. Bl.a. for at få registreret disse 
våben oprettedes Hjemmevæmsforenin- 
gen, som var landsdækkende. Her i Thy 
var der kun én afdeling, med hjemsted i 
Thisted. Her kom jeg med i bestyrelsen fra 
starten, men overlod senere min plads til 
Steen Fibiger. Hjemmevæmsforeningen 
kan godt siges at være starten på Hjemme
værnet i Thy.

Om det videre forløb skal nævnes, at vi 
havde 5 krigsår i frisk erindring. Næppe 
var krigen sluttet, før jerntæppet gik ned i 
øst, og en »kold« krig begyndte. Vi var 
ikke særlig stolte af vores indsats under 
krigen. Der var et »slogan«, som blev 
brugt meget dengang: »Aldrig mere en 9. 
april«. Denne indstilling bevirkede en 
positiv indstilling til forsvaret. De unge 
årgange blev alle indkaldt til tjeneste ved 
militær eller civilforsvar.

Sovjet indtog en fjendtlig og aggressiv 
holdning og nedskød både amerikanske og

et svensk fly over Østersøen. Nato blev 
oprettet i et forsøg på at stoppe Sovjet og 
kommunismen. Danmark gik med i Nato 
1949, og det statslige Hjemmeværn blev 
oprettet samme år.

Ved starten var der kun et kompagni, 
med hjemsted i Thisted. Men meget hur
tigt var der mandskab nok til et kompagni i 
Midtthy. Her blev Steen Fibiger kompag
nichef og plantør Larsen, Tvorup, næst
kommanderende. Efter kort tid blev også 
dette kompagni delt, således at plantør 
Larsen blev chef for et nyt kompagni 
1206, der omfattede Sjørring-Thorsted, 
Hundborg-Jannerup og Vang-Tvorup kom
muner.

Kompagni 1205, Vildsund, fik følgende 
kommuner: Skjoldborg-Kallerup, Harring- 
Stagstrup, Snedsted-Nørhå-Stenbjerg, Sky- 
um-Hørdum, Hassing-Villerslev, Sønderhå- 
Hørsted. Det var et temmelig stort område 
til 1205. Men det skyldtes, at vi havde to 
hovedopgaver, som Hærregion og Hjemme- 
væmsregion lagde stor vægt på:

1. Kontrol (spærring) af Vildsundbroen 
sammen med kompagniet, Sundby- 
Mors.

2. Kontrol af linien Ove sø-Vesterhavet, 
og Ove sø-Limfjorden, således at
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Chr. Hammer i Hjemmeværnets uniform. Uddrag a f 
gruppebillede fra Nymindegab. ca. 1952.

mistænkelige elementer ikke kunne 
komme igennem, uden at vi kunne 
observere og melde.

Jeg havde arbejdet sammen med Fibiger 
under krigen. I 1205 blev jeg næstkom
manderende. Efter at Fibiger var rejst til 
Sjælland, fortsatte jeg som kompagnichef. 
For ligesom at genoplive tiden dengang, 
kommer her nogle historiske fakta og års
tal.

1950: Start på Koreakrigen. Kommuni
sterne i Nordkorea, med støtte fra Sovjet 
og Kina, overfaldt Sydkorea. FN med 
USA, men også med deltagelse af mange 
andre nationer, kom Sydkorea til hjælp. 
Danmarks bidrag var hospitalsskibet »Jut- 
landia«. Men først i 1953 lykkedes det at 
standse det brutale overfald, der havde 
kostet millioner af menneskeliv.

1953: Opstand i Østtyskland. Blev 
knust af Sovjet.

1956: Opstand i Ungarn. Brutalt ned
kæmpet af Sovjet. Og Sovjet vedblev at 
opruste og true hele verden. I Hjemmevær
net fik vi melding om, at der byggedes 
mange landgangsbåde i Østtyskland og 
Polen. Og soldaterne her havde dansk
undervisning i tjenesten.

Det var i denne periode, at jeg først som 
næstkommanderende, siden som kompag
nichef, var med til at opbygge kompagniet 
således, at vi bedst muligt kunne løse de 
opgaver, som vi blev pålagt. Det var et ar
bejde, som vi var mange om, og den 
spændte udenrigspolitiske situation hjalp 
med til at gøre det temmelig realistisk. 
Kompagniets størrelse var på godt 200 
mand. Dertil kom ca. 20 Lotter. Distriktet 
havde planer om at dele kompagniet. Vi 
var jo rigelig stor. Men det fik vi heldigvis 
afværget.

Kompagni 1205 Vildsund
Der var et godt samarbejde, lige fra menige 
til gruppefører, delingsfører og staben, som 
i min tid var følgende: Næstkommande
rende Carl Facius, Koldby -  Elgård Jensen, 
Koldby, var skydeinstruktør, men havde 
samtidig depotet. Bang Thorsted, Snedsted, 
var kommandobefalingsmand.

Gennemsnitsalderen var høj, ca. 40 år. 
Næsten alle unge mænd blev indkaldt til 
militær eller civilforsvar. Det var først 
efter, de havde fået hvid mødebefaling 
(mobiliseringsreserve), at Hjemmeværnet 
var noget for dem. Der kom en bekendt
gørelse, at mænd med hvid mødebefaling 
kunne overføres til Hjemmeværnet og
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slippe for indkaldelse. Dette og den 
spændte udenrigspolitiske situation gjorde 
nok, at mange af disse årgange meldte sig 
til Hjemmeværnet. Og det er glædeligt, at 
folk er parate til at melde sig, når situatio
nen kræver det; men det var nok også årsa
gen til et ganske specielt klima i Hjemme
værnets første år.

En overgang var tilgangen så stor, at vi 
måtte stoppe iklædningerne -  der mang
lede våben og uniformer. Men så fik vi nye 
geværer (53/17.) og nye engelske unifor
mer. Man kan godt undre sig over, at der 
blev tid til det hele. Vi holdt mange øvel
ser, også med militæret, der skulle afprøve 
vores beredskab. Men der var høj møde
procent, selv om vi flere gange begyndte 
om lørdagen og fortsatte om søndagen. Og 
alle ydede en god indsats.

Vi var underlagt Region 1, Aalborg. 
Regionsleder oberst A. J. Jørgensen havde 
god føling med alt, hvad vi foretog os. Han 
var villig til at hjælpe, dersom vi havde 
behov. Det samme var tilfældet med 
distriktsleder major H. A. Iversen og Nk. 
Roed Jakobsen, Thisted. De stod faktisk til 
rådighed alle døgnets timer.

Her blev vi igen mindet om forbindel
sen til modstandsbevægelsen. Oberst Jør
gensen (Åbo) var før krigen officer, men 
senere ansat ved kriminalpolitiet i Hor
sens. Gik tidligt ind i modstandsbevægel
sen. Han blev byleder (chef) i Aalborg og 
medlem af Toldstrups stab. Hans første ad
judant var Knud Østergård. Knud Øster
gård blev arresteret under krigen og fik sin 
ene arm ødelagt under tortur hos Gestapo. 
Han blev senere forsvarsminister og siden 
trafikminister. Men han var leder af det 
første weekend-kursus, vi havde. Det blev 
afholdt på det gamle vandrehjem, Fårtoft- 
vej, Thisted, som var indrettet i et par af de 
gamle tyskerbarakker. Sammen med Jør-

P lånt ør Larsen i Hjemmeværnets uniform. Uddrag af 
gruppebillede fra Nymindegab. ca. 1952.

gensen var han mange gange på besøg i 
Thy. Siden kom Bernhard Nielsen, han 
kom lige fra en stilling som adjudant hos 
den kommanderende general, så det må 
siges, at det var kompetente personer, le
delsen bestod af. Bernhard Nielsen slut
tede som hjemmevæmskonsulent.

Instruktører kunne vi trække på fra 
hæren. Men vi havde flere muligheder. CF 
kaserne blev indrettet i den gi. tyske See- 
fliegerhorst, Dragsbæk. Flere af befalings* 
mændene her var kommet fra hæren, og vi 
fik efterhånden et godt samarbejde med 
dem. De hjalp os med instruktører, og vi 
hjalp dem med at give deres mandskab 
øvelse i at rykke frem i et område, hvor de 
kunne risikere at blive beskudt. Denne 
øvelse foregik hvert år på Åsvej. Trafikan
terne var ikke særlig venlige, men det for
tæller også lidt om, at man var realistisk
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Anordning om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb 

på landet og under krig.

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, 
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gør vitterligt: I tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed uden 
for dansk territorium skal de angrebne styrker ufortøvet optage kampen uden at ordre 
afventes eller søges indhentet, selv om krigserklæring eller krigstilstand ikke er de på
gældende chefer bekendt.

Dersom forsvarets styrker ikke inden angrebet er bragt op på fuld krigsstyrke, er 
ethvert angreb på Danmark ude fra eller på dets forfatningsmæssige myndigheder at be
tragte som ordre til mobilisering.

Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved „Hjemmeværnet på plads?*
Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme 

falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende eller kæmpende styrker.
Ordrer om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde påbegyndt 

mobilisering eller kamp må derfor ikke adlydes, før der foreligger fornøden vished for, at 
ordren er udstedt af dertil kompetent myndighed.

Ordrer fra forfatningsmæssige myndigheder, der or taget til fange, eller som af 
fjenden er sat ud af funktion på anden måde, skal ikke adlydes.

Angrebne enheder eller enheder i nærheden af angrebne enheder sætter uden at 
afvente ordre omgående alle til rådighed stående midler ind i kampen. Isolerede styrker 
skal, under energiske forsøg på at sinke fjendens fremrykning mest muligt og tilføje ham 
størst mulige tab, søge forbindelse med andre kæmpende danske eller allierede enheder.

Kampen skal, selv om styrkerne kæmper isoleret, føres med største energi for 
herved at skaffe tid til at organisere styrker i eller uden for området.

Kampen skal fortsættes, selv om fjenden truer med repressalier for at bevæge 
vore styrker til overgivelse. Bliver det uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde 
til fjenden, skal styrkerne gøre, hvad der er muligt for at nå frem til forsvankampen på 
andre frontafsnit.

Chefer for landsdelskommandoer, regioner, regimenter, selvstændige afdelinger, 
marinekommandoer, -distrikter, baaiskommandoer m. fl. træffer, når angreb er erkendt, alle 
foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke i overensstemmelse med de gæl
dende bestemmelser, og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.

5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område bistå de mili
tære myndigheder.

Våben og andet krigsmateriel må aldrig falde i fjendens hånd i brugbar stand.

Befalingsmænd, mather og værnepligtige af hær, søværn, flyvevåben, korps m. fl., 
— hvadenten de er tjenstgørende, afskedigede (endnu mødepligtige ved mobilisering), 
hjemkommanderede eller hjemsendte — skal, oår angreb på Danmark erfares, ufortøvet 
og uden at afvente ordre om mobilisering give møde som befalet ved designeringsskrivelse 
ellor på den i soldaterbogen (orlogsbogen) indklæbede røde mødebefaling.

Såfremt landet bliver delvis besat af angriberen, skal alle, der ikke kan nå frem til 
deres egen afdeling, tilslutte sig andre kæmpende danske eller allierede enheder.

Af det personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal de, der i fredstid 
er iklædt og udrustet, møde som bestemt ved „Hjemmeværnet på plads“. Det øvrige per
sonel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal derimod afvente nærmere ordre.

Anordning nr. 405 af 27. september 1951 sættes herved ud af kraft.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 1952.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R .
(L.S.) ___________________

Harald Petersen.
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dengang, og myndighederne var indfor
stået. Til gengæld hjalp CF os med køre
tøjer til vore øvelser.

1952 kom ny forholdsordre, som betød, 
at danske militære enheder ufortøvet skal 
optage kampen (uden at indhente ordre 
ovenfra), dersom dansk territorium bliver 
angrebet. Også uden krigserklæring. På 
grund af den udenrigspolitiske situation 
blev der udarbejdet forskellige planer for 
situationer, vi regnede med kunne ind
træffe. Disse planer kontrolleredes direkte 
fra reg. 1. Oberst Jørgensen og adjudanten 
kom kørende. Flere gange var chefen for 
hærregion 1 også med. Det var også på 
denne tid, vi udlagde hemmelige depoter. 
Alt blev styret direkte fra reg. 1.

Jeg husker tydeligt en af disse inspek
tionsture, hvor vi talte om, at det kunne 
blive ubehageligt for dem, som lå i stilling 
ved broen, dersom de blev angrebet af 
fjendtlige fly uden at kunne forsvare sig. 
Obersten lovede at undersøge sagen. Kort 
tid efter kom der brev fra ham, hvor han 
lovede os luftvæmskanoner, dersom vi 
ønskede det. Men han gjorde os samtidig 
opmærksom på, det ikke ville lette vores 
arbejde i fredstid, når vi skulle øve med 
dem og vedligeholde dem. Det var nok 
derfor, vi ventede med at tage imod tilbu
det og så kom der afspænding i situationen 
(Europa). Men kompagnierne ved Agger
sund og Oddesund tog imod tilbudet og fik 
maskinkanoner (37 eller 40 mm).

En folkebevægelse
Hjemmeværnet var jo forholdsvis nyt den
gang. Det startede som en folkebevægelse, 
alle samfundslag var repræsenteret og nok 
også de fleste af de daværende politiske 
partier. Vi havde stor opbakning fra alle

offentlige myndigheder og meget frie hæn
der til at udføre vort arbejde.

Det var i denne periode, uddannelseslej
ren i Hanstholm blev oprettet. Her lå det 
tyske lazaret tomt og i en sørgelig forfat
ning. Hjemmeværnet fik det overdraget, 
men skulle selv sætte det i stand. Det var 
et meget stort projekt. Der var ingen store 
bevillinger. Statskassen havde ingen store 
beløb at gøre godt med. Men Distriktet 
kunne dog få penge til at betale for buskør
sel, som blev sat i gang fra alle hjørner i 
Distriktet, således at man dog kunne 
komme gratis til Hanstholm. Det var nem
lig hjemmevæmsfolkene selv, der foretog 
istandsættelsen. Alle forskellige hånd
værksgrene var repræsenteret inden for 
Distriktet, og frivillig arbejdskraft blev 
hentet til Hanstholm, både aftnerne og lør
dag-søndag. Det var ikke blot faguddan
nede bygningshåndværkere, men alle vi 
andre kunne også bruges som medhjælp, 
og arbejdet gik med liv og lyst.

I 1956 efter Sovjets brutale overfald på 
Ungarn var der stor nød dernede. Her i 
landet foretog man en indsamling af tøj og 
kontanter til de nødlidende ungarer. Det 
var Hjemmeværnet, der forestod dette og 
stillede mandskab og køretøjer til rådig
hed. Folk viste en offervilje som aldrig før, 
og i vores kompagni-område blev der sam
let mange tusind kr., foruden en mængde 
tøj.

Vi manglede Lotter i de første år. I 
kompagni 1205 måtte vi låne os frem. Ved 
større øvelser lånte vi to Lotter til kom
mandostationen. Den ene kom fra Hund
borg og den anden helt ude fra Thyholm. 
Den daværende delingsfører i Snedsted, 
førstemejerist Herman Jensen, havde 
motorcykel, og han klarede transporten. 
Men situationen var jo ikke tilfredsstil
lende. Frk. Klingenberg, Nykøbing, var
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Øvelse i sigteteknik. Hansthobnlejren.

Distriktslotte, og hun lovede at hjælpe os. 
Sammen med alle befalingsmand i kom
pagniet skrev vi en liste over evt. emner i 
vort område. Klingenberg og Else Peder
sen startede med min kone på bagsædet 
som vejviser. I løbet af kort tid havde vi en 
stabil og dygtig Lotte-afdeling, med fru 
Nygård som en energisk leder, og det blev 
en stor gevinst for kompagniet. Signal- 
gruppe, sanitetsgruppe og forplejnings- 
gruppe var Lotternes domæne.

Den overordnede hjemmevæmsledelse 
fremhævede skydning som den vigtigste 
disciplin. Det passede godt sammen med 
den indstilling, vi havde i kompagniet. 
Skydebaner overtog vi fra hjemmeværns

foreningen i Gærup, i Harring samt en 
grusgrav i Gjersbøl til MP og P. Tyskernes 
skydebaner i Stenbjerg og Nørhå overtog 
vi selvfølgelig også. Skydebanerne i Gæ
rup og Harring blev nedlagt, og der blev 
anlagt en ny og større i Mellemmølle, Vib- 
berstoft. Vi lejede os ind hos skyttefore
ningerne i Snedsted og Skjoldborg, så vi 
havde 5 skydebaner og grusgraven i Gjers
bøl til rådighed.

Det kunne måske se ud, som om vi var 
overforsynede med skydebaner, men der 
var jo mange til at bruge dem, og møde
procenten var god. Dernæst må man 
huske, at cyklen nok var det mest benytte
de transportmiddel dengang. Mange skyd
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ninger blev afviklet om aftenen, så der 
måtte ikke være for langt.

Feltskydning
Feltskydning var dengang en ny disciplin, 
som vi gerne ville have mulighed for at 
træne med. Vi var heldige med, at Sten
bjerg var inden for vores område. Her 
havde tyskerne haft et større fæstningsan
læg. Mod syd var det afgrænset af et 
større, fladt areal, som tyskerne havde 
mineret. Efter at minerne var fjernet, lå det 
nu som natur igen. Tyskerne havde haft en 
skydebane lige syd for minespærringen.

Vi fik plantør Hansen, som var delings
fører i Nørhå, til at undersøge, om der var 
mulighed for, at vi kunne få lov til at be-

Norsk-dansk øvelse. Elgård Jensen og Martha Elgård 
Jensen står på fløjene, mens Karen Christensen står i 
midten omgivet a f to norske Lotter.

nytte arealet fra skydebanen og et godt 
stykke mod syd, afgrænset af havet mod 
vest. Hansen fik hjælp af overklitfoged 
Rasmussen, Søholdt, som havde venner i 
klitinspektoratet, der var velvilligt indstil
let overfor Hjemmeværnet, og så vidt jeg 
husker, var Amtet også indblandet.

Dengang kunne offentlige myndigheder 
arbejde hurtigt. Der gik ikke lang tid, før 
vi fik tilsendt nogle fine papirer fra klitin
spektoratet. Nu var disse arealer fredet, og 
Hjemmeværnet måtte godt bruge arealet til 
øvelser. Men Staten ejede ikke hele area
let, så jeg måtte rundt til de øvrige lods
ejere og var også heldig at få deres under
skrift på, at vi måtte benytte deres del af 
området. Men så havde kompagniet også 
rådighed over et stykke enestående natur, 
som vi faktisk betragtede som vort eget, og 
benyttede det flittigt i mange år.

Bevæbningen var noget blandet i de 
første år. Vi overtog mange af modstands
bevægelsens våben. Til panserbekæmpelse 
havde vi det amerikanske »Bazooca« ra
ketstyr. Senere kom »Energa«, en gevær
granat, der også var beregnet til dette for
mål. Desuden havde vi 51 mm morter. 
Håndgranater var der heller ingen mangel 
på. Der var store lagre af tyske, som bare 
skulle bruges. I de første år havde vi sven
ske geværer M/44 (96) Mauser 6,5 mm. 
De blev ret hurtigt udskiftet med canadiske 
Enfield M/53 (17) og amerikanske halvau
tomatiske Garand.

Vi var jo kommet med i Nato, og nu 
skulle vi bruge standard ammunition 7,62 
mm. Derfor måtte vi også sige farvel til 
vores gode gamle Mg. »Brengun«. Det 
blev afløst af det danske »Madsen« 
maskingevær. Men det var af en dårlig 
konstruktion og blev afløst af det tyske. 
Maskinpistol var det svenske »Hus- 
qvama«, den danske Mp. kom først efter
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min tid. Pistol var det canadiske FN 
»Browning«, senere kom det svejtsiske 
»Neuhausen« som standard pistol. Af spe
cialgrupper var der 2 sprængningsgrupper.

Heldigvis havde vi Elgård som en 
meget dygtig skydeinstruktør. Kaster vi et 
blik på ovenstående liste, kan det ses, at 
der var nok at tage fat på. Delingsførerne 
havde en begrænset skydeinstruktør-ud-

dannelse, så de selv kunne afvikle almin
delige baneskydninger. Rent sportsmæssig, 
gav det resultater med en god skydeuddan- 
nelse. Det kunne ses på de mange pæne 
sølvskeer og plader, som blev hentet hjem. 
Det var lige fra landsskydninger, regions
skydninger og distriktsskydninger til felt
skydninger over det meste af Jylland.
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RAYMOND HARINGTON OG BERT WINWOOD

Flugten fra Danmark
Z april 1945 nødlandede et bombefly fra Royal Air Force på en mark sydvest for  
Tandrup ved Bedsted. Flyet var bemandet med løjtnant Harington og sergent Win- 
wood, der begge slap uskadt fra landingen. Vi bringer her deres egen beretning om 
de følgende dage med en kort indledning a f C hr. Houmark Hammer.

Under 2. Verdenskrig gik ca. 300 allierede 
fly tabt over Danmark. 1160 flyvere blev 
begravet i Danmark. Fra de samme fly 
menes ca. 500 omkommet i havet uden at 
blive fundet. Af de ca. 400 allierede fly
vere, der overlevede en nedstyrtning, blev 
ca. 90 hjulpet til Sverige af modstandsbe

vægelsen, mens resten blev taget til fange 
af tyskerne. I Nordsøen reddede danske 
fiskere også allierede flyvere, hvoraf ca. 
50 blev sejlet til engelsk skib eller havn.

5. april 1945 nødlandede et Mosquito- 
jagerbombefly fra Royal Air Force på en 
mark ved en mindre ejendom sydvest for
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Tandrup ved Bedsted. Flyet var bemandet 
med pilot, løjtnant R. Harington og navi
gatør, sergent A. E. Winwood. Begge slap 
uskadt fra landingen, og vores modstands
gruppe i Harring-Stagstrup, hjalp de to fly
vere her i begyndelsen af deres flugt tværs 
over Jylland -  fra modstandsgruppe til 
modstandsgruppe. En rejse som de to 
aldrig har glemt.

I Historisk Årbog for 1986 skrev jeg en 
beretning om flugten, set med vore øjne. 
Men her er så historien fortalt af flyverne 
selv. Det skal nævnes, at efter den heldige 
hjemkomst til England, blev de sendt til 
Stillehavet for at hjælpe USA. R. Ha
rington blev syg under træningen, men Bert 
Winwood nåede til Mindanao. (Bert er en 
forkortelse af Albert).

Harington blev efter krigen arkitekt og 
lærer på en arkitektskole. Winwood blev 
bogholder i et stort firma. Vi har stadig 
forbindelse med dem, og de har besøgt os 
to gange sammen med deres hustruer, sid
ste gang 1995. Ved den lejlighed havde de 
medbragt følgende beretning, der her brin
ges i Martin og Morten Hammers oversæt
telse:

Flugten fra Danmark
En hyldest til den danske
modstandsbevægelse.

Dette er skrevet for at mindes 50-året for 
vores landing i Danmark den 5. april 1945. 
Det er specielt en dyb taknemmelig aner
kendelse af modet og opofrelsen hos de 
medlemmer af den danske modstandsbe
vægelse, som gjorde det muligt for os at 
flygte fra det tyskbesatte Danmark til Sve
rige, hvorfra vi vendte tilbage til England 
den 2. maj.

Den danske modstandsbevægelse blev 
af feltmarskal Montgomery beskrevet som 
»De Bedste«. Og deres indsats i de alliere
des tjeneste blev anerkendt af general 
Eisenhower.

Uddrag a f de offentlige 
»Air 28« arkiver 
(Royal Air Force)
»Tirsdag den 5. april 1945 kl. 14.30 forlod 
en styrke, bestående a f 14 Mosquitoer fra 
235. Eskadrille, 13 fra 143. Eskadrille, 10 
fra 248. Eskadrille og 2 udefra kommende 
fra 333. Eskadrille i Det Kgl. Norske Luft
våben, basen Banff (Scotland).-Disse 39 
fly fløj, anført a f Wing Commander Sim- 
monds DFC, meget lavt hen over Danmark 
for at angribe en konvoj på 5 handelsfar
tøjer med eskorte, som sejlede mod nord 
gennem Kattegat omkring 3 miles fra 
Anholt. Efter angrebet brændte fartøjerne 
voldsomt, og en Mosquito ramte masten på 
et a f fartøjerne og styrtede i havet omkring 
100 yards fra dets mål og knustes. Et andet 
fly blev set kl. 17.50 over Vestjylland med 
et langt spor a f glykol efter sig og blev 
rapporteret at have foretaget en mavelan
ding på en mark (56.48 N - 08.21 0), og 
én a f flyverne var blevet set komme sikkert 
ud (formodentlig piloten).«

Det forulykkede fly var en Mosquito 
»LA-F« RS 619 fra 235. Eskadrille fløjet af 
P/O R. K. Harington med F/Sgt. A. E. Win
wood som navigatør. Det var en Mark FBVI 
med Merlin 25 motorer, som var produceret 
hos De Havillands, Hatfield, mellem 13.10. 
1944 og 22.1. 1945. Besætningen var blevet 
optaget i 235. Eskadrille efter at have tjent i 
603. Eskadrille i Mellemøsten siden 1942, 
og havde været med i missioner mod mål
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Mosquito, let bomber med 2 mands besætning. Denne maskine er godt kendt i Danmark, hvor den bombede 
gestapohovedkvartererne i København, Arhus og Odense. Længde 12,24 m. spændvidde 16,2 m ,fart over 650 
km/t.

omkring de ægæiske og græske øer, i Beau- 
fighter TFX fra Gambut i Nordafrika. De 
blev optaget i 235. i februar 1945 og havde 
allerede været med i missioner, med patrul
jer i Skagerrak og angreb mod mål i de nor
ske fjorde, i Norangs fjord, Porsgrunn havn 
og Sandefjord.

Nødlandingen
Da »LA-F« nødlandede, havde flyet tidli
gere ramt jorden med en hastighed på 280 
knob efter at have tabt opdriften i slip
strømmen fra et fly foran, som undveg 
luftskyts fra eskortefartøjer i havnen, 
Nykøbing Mors i Vestjylland. Bagbords 
propel blev stærkt deformeret, og på trods 
af Bert Winwoods øjeblikkelige forsøg på 
at kantstille den, blev flyet vanskelig at 
styre så tæt på jorden. Ray Harington 
besluttede at nødlande, idet enhver plan

om at flyve tilbage til England, efter hans 
vurdering, næppe kunne gennemføres.

Flyet nødlandede uden brug af flaps, 
med en hastighed af omkring 140 knob. 
Da besætningen kravlede ud af taglugen, 
kunne de se begge propeller ligge på en 
lille forhøjning bag dem. Glykol dryppe
de fra bagbords motor. Et par danske lan
darbejdere, som stod og lænede sig til 
deres høtyve, så passivt til og viste ingen 
særlig interesse, da Harington pegede på 
sin uniform med fly-vinge og sagde: »Jeg 
hav RAF« på norsk, som han læste op fra 
en parlør, han tog op af lommen i flyver
dragten, og hvori dansk ikke var medta
get!

Selv om vi ikke direkte havde fået 
ordre til det, besluttede vi at ødelægge alt 
operationelt udstyr ved at sætte ild til 
flyet. Vi lagde hø under vingerne og affy
rede en Verey (lys)patron ind i motorrum
met. Maskinen nægtede at brænde. Til
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sidst udløste vi en faldskærm i cockpittet 
og satte ild med en lyspatron.

Idet vi lykønskede hinanden med, at 
der ikke var militær i nærheden, gik vi 
hen mod to venligt udseende mennesker, 
der kom gående ned over marken. Pludse
lig blev marken foran maskinen beskudt 
med maskingevær- og kanonild, da ilden 
nåede ammunitions-beholderne. De to 
danskere var Folmer og Anna Lutzhøft. 
Anna kunne tale engelsk. Vi gik tilbage op 
ad bakken med dem, idet vi spurgte, om vi 
kunne låne noget gammelt tøj, så vi kunne 
gå for at være bønder. Dette blev høfligt 
afslået på grund af risikoen for repressa
lier, da vores møde måske var set af 
nogen, som ikke delte vores antipati mod 
tyskerne.

Vores hastigt sammenflikkede plan, om 
at finde en båd og bevæge os østpå langs 
med Limfjorden mod Kattegat og videre 
til Sverige, begyndte at se mindre lovende 
ud. Men vi var glade for at modtage An
nas tilbud om en høstak med udsigt til et 
vandløb mod nord. Senere på aftenen fik 
vi bragt et Shell-vejkort fra før krigen 
samt noget mad. Gemt i vores kradsende 
høstak lå vi og kikkede ud over vandløbet 
og undrede os over de mange mennesker, 
der var på aftentur og som tilsyneladende 
så direkte på os -  kunne de virkelig se os i 
vores duftende gemmested?

Vi kravlede tilbage til bageste ende af 
stakken, hvorfra vi så en kulsort røgsøjle 
stige over et hundrede fod op i den kolde 
aftenluft. Freddie (flyet) sagde sit sidste 
farvel, alle tyskere i miles omkreds ville 
værdsætte denne gestus. Efterhånden var 
alle, der var ude at gå tur, forsvundet, 
mens mørket faldt på. Vi lå og rystede af 
kulde i forårsnatten og begyndte at føle os 
ensomme, mens vi først og fremmest spe
kulerede på, hvordan vore familier ville

tage det uundgåelige telegram, hvoraf det 
ville fremgå, at vi var »savnede efter ope
rationer over fjendtligt område«.

Den første hjælp
Vi besluttede at komme væk fra området 
hurtigst muligt. På dette tidspunkt var vi 
ikke klar over, at vi havde tiltrukket for
skellige menneskers interesse, ikke mindst 
tyskerne i Snedsted, ca. 6 miles mod nord
øst, hvis telefonsamtaler blev overvåget af 
bestyrerinden på den lokale telefoncentral. 
Hun rapporterer til modstandsbevægelsen, 
og to af medlemmerne, som kendte til vo
res nødlanding, lagde planer om at få os 
væk fra området og i sikkerhed.

Ca. kl. 21.15 hørte vi fodtrin nær hø
stakken og nogen, der hviskede på 
engelsk. Da vi forsigtigt kikkede ud, så vi 
en ung mand i en lys regnfrakke, som præ
senterede sig som Richard Dam Jensen. 
Med ham var Emfred Østergård. Begge 
var medlemmer af modstandsbevægelsen, 
og vi var henrykte over at gøre deres be
kendtskab. De førte os omkring 5 miles 
langs markveje, grøfter og gennemføringer 
og under bevogtede broer til kirkegården i 
Bedsted. Her gemte vi os bag kirkegårdens 
stenmur. Ved midnat vendte de tilbage 
med en generatorgasdrevet taxi og noget 
civilt tøj, som vi trak over vores uniformer.

Den tyske kommandant brugte ofte 
Peter Nielsens taxi, så Peter vidste for det 
meste, hvor kommandanten var. Mens vi 
gemte os i de mørke kroge i hans taxi, 
stoppede han ved Bedsted Hotel, der var 
tysk hovedkvarter, for at spørge, om hans 
taxi skulle bruges den nat, vel vidende at 
majoren ikke var hjemme.

Vagterne ved vejkontrollen, som havde 
set taxien stoppe ved hovedkvarteret, vin
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kede os videre med et venligt »Alles Gut«, 
og Peter kørte mod Skjoldborg ca. 12 
miles væk, via mindre veje, gårde og end
da én eller andens køkkenhave for at und
gå videre kontakt med vagtposter på ho
vedvejene, hvor han var blevet stoppet tid
ligere på aftenen, da han var på vej til 
Bedsted Kirke.

I Skjoldborg mødte vi Richardts fami
lie, som drev den lokale brugsforening. 
Peters kone gav os et godt måltid varmt 
mad. Klokken var 2.30 om natten, og vi 
var udmattede efter at have gået over alle 
mulige typer terræn iført flyverstøvler. 
Kl. 4 blev vi ført over til præstegården og 
varmt modtaget af pastoren, Hans Dahl 
Hansen, og hans kone Anne-Marie, som 
var ved at skifte på et lille barn. Vi fik 
verdens mest behagelige senge! Næste 
morgen måtte tjenestepigen trøstes efter 
at have fundet 2 fremmede mænd i sit 
jomfrubur, og pastoren måtte hastigt 
finde på en forklaring uden at vække mis
tanke.

Thy - Mors
Senere den dag blev vi flyttet til mere pas
sende omgivelser -  høloftet over en svi
nesti -  efter at have spist 6 spejlæg hver! 
Dette fristed holdt dog ikke længe. En 
modstandsmand havde saboteret et troppe- 
tog, som kørte på jernbanen lige i nærhe
den. Vores vært, Henry Christensen, blev 
nødt til at klare nogle soldater fra toget, 
som vredt udspurgte ham om, hvad han 
kendte til det. Da han havde fået afledt 
dem, fik han hjælp af »Boysen«. Det var 
dæknavnet på en instruktør, som kom sam
men med Peter Nielsens Taxi. Boysen for
langte, at vi tog vores uniformer af, før vi 
tog af sted i taxien. Henry gemte vores

uniformer på loftet i høet. Da tyskerne kort 
efter ankom til gården, var vi væk.

I taxien blev vi kørt til Thisted, en stor 
garnisonsby, hvis indbyggere mest bestod 
af tyske tropper, som bemandede kystfor
svaret, der omkransede landet. Der gav 
ejeren af det lokale herremagasin (E. Møl
ler) os nyt tøj. Han gav os også legitimati
onskort med billeder af mennesker, som 
lignede os, taget fra et familie-fotoalbum.

På trods af vores »manøvrering« 
omkring var vi stadig kun 15 miles fra det 
sted, hvor vi nødlandede. Vi var glade, da 
vi krydsede broen over Vildsund til 
Nykøbing Mors. Vi krydsede broen i taxi 
(med Boysen) og prøvede at se uinteresse
rede ud, da brovagten undersøgte vores 
falske legitimationskort. (Dette blev inter
essant, da vi efter krigen fandt ud af, at 
disse vagter næsten helt sikkert var russere 
i Wehrmacht!).

Raymond Haringtons falske legitimationskort.
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I Nykøbing blev vi indkvarteret på 
Markvorsens hotel (det er nu indrettet til 
forretninger). Her mødte vi modstandsfolk, 
inklusive den militære leder, kaptajn Ejby 
Nielsen (»Baes«), som forlangte, vi skulle 
fotograferes ordentligt og udstyres med 
nye I. D. kort. Ejby Nielsen, som efter kri
gen blev Oberst, mener, at vi var den ene
ste Mosquito-besætning, som nåede ud af 
Danmark i live.

Til vores store lettelse fik vi her at vide, 
at man var i gang med at sende nyheden 
om, at vi var i sikkerhed, til England pr. 
radio. Vi kunne nu gå omkring i byen og 
ved havnen, hvor vi så de tyske flak-skibe 
med silhouetter af fly på nogle af deres 
overbygninger og skorstene (nedskudte 
fly). Vi fik forevist en kælder fuld af 
våben, der var nedkastet af RAF, og som 
blev opbevaret, så de kunne tages i brug 
med det samme.

På den 6. dag (11. april) tog vi færgen 
til Glyngøre og rejste med toget til Aal
borg, ledsaget af et medlem af modstands
bevægelsen. Toget var fyldt med civile, et 
par tyske soldater sad i vores vogn. Vi 
holdt os fra hinanden, mens vi stod i mid
tergangen og prøvede at undgå øjenkontakt 
med andre. Bert havde et væmmeligt øje
blik, da han tilbød en plads til en dame, 
som nægtede at sidde ned!

I Aalborg var jernbanestationen meget 
travl -  ligesom Waterloo -  med militær- og 
flådepersonel, som skyndte sig til togene, 
og vi var glade for at komme væk og ind på 
fortovet, så vi kunne følge vores eskorte, 
som hurtigt bevægede sig ned ad gaden på 
den anden side. -  Pludselig stoppede han 
for at tænde en tændstik, der ikke virkede 
(et kendetegn), drejede omkring og gik sin 
vej i modsat retning. Så parkerede en forbi
passerende cyklist sin cykel, og fulgte med 
os og introducerede sig som »ven«.

Aalborg -
Vendsyssel -  Sverige

Vi gik allesammen mod bymidten til advo
kat Svend Andersens kontor, hvor vores 
ven Knud Nielsen (alias Jakob) ønskede os 
held og lykke og forsvandt stille. Svend 
Andersen tog os med til sin privatlejlighed 
i den nordvestlige del af byen, hvor han 
boede med sin kone og datter, som var 
omkring 12 år -  en dejlig familie. Fra bal
konen på bagsiden af bygningen havde vi 
frit udsyn til Luftwaffe’s flybase, nordvest 
for Aalborg. Fra vinduet på forsiden kunne 
man se Gestapos hovedkvarter på den 
anden side af vejen. Svend mindede os 
om, at vi skulle holde lav profil.

Vi var gæster i omkring en uge, da 
Svend en dag kom styrtende og fortalte os, 
at en modstandsmand var blevet anholdt 
med en vogn fyldt med våben. Dette kunne 
blive en sikkerhedsrisiko, hvis Gestapo 
tvang ham til at tale. Hele familien måtte 
hurtigt forlade byen med en i forvejen pak
ket bagage. Vi blev tilbage i lejligheden i 
omkring en time, før vi blev kontaktet af et 
andet medlem af modstandsbevægelsen, 
som gemte os i 2 dage og derefter flyttede 
os ud til et sommerhus ved Limfjorden.

I sommerhuset mødte vi modstandsle
dere fra området nord for Aalborg, anført 
af Just Carl Pedersen, som havde ansvaret 
for eksport-arrangementer for undslupne 
og flygtninger. Vi blev kørt til Strandby, 
omkring 8 miles fra Frederikshavn og 25 
miles syd for Skagen, ved Danmarks nord
ligste punkt. Her boede vi hos den lokale 
skoleinspektør og nogle gange hos fami
lien Åen, bestående af bedstefar, bedste
mor, Herluf, hans kone Asta, hans søster 
Rigmor og hans mange sønner -  alle fi
skere som ham selv. Herluf Åen var med
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De to gamle flyvere fotograferet i 1991 på den mark, hvor de nødlandede i 1945. Det er Bert Wimvood til ven
stre.

til at organisere transportmuligheder til 
Sverige for flygtninge under kommando af 
Just Carl Pedersen.

Vi samledes hver nat i 4 nætter med 7 
eller 8 andre (heraf 2 tyske soldater, som 
havde hjulpet modstandsbevægelsen). En
delig en mørk nat lige efter midnat, den 
24. april, listede vi ned til kajen og kom 
ombord på fiskerfartøjet FN »Mågen«, ført 
af Andreas Larsen fra Strandby. Han stu
vede os sammen bag skydepaneler i ski
bets skabe. Vi tog af sted klokken 3 om 
natten, og ved daggry fik vi lov til at gå op 
på dækket, hvor vi så et større skib ved 
siden af os. Dette skib var »Merkur« 
(flagskib for Dansk hjælpetjeneste). »Mer
kur« arbejdede fra Gøteborg, hvor vi blev 
sat i land omkring middagstid den 24. 
april.

I modsætning til RAF- og USAAF- 
besætninger, der var nødlandet i Sverige

og blev interneret, blev vi behandlet som 
flygtninge fra Europa. Efter at være under
søgt af svenske immigrations-myndighe
ders læge blev vi kørt til det britiske kon
sulat, hvor vi blev udspurgt og herefter 
sendt videre til Stockholm med tog, hvortil 
vi ankom den 28. april. Da vi meldte os i 
den britiske ambassade, fik vi penge til at 
købe nyt tøj for. (Det danske maximal-tøj 
kunne ikke overleve en desinfektions-pro
cedure, som forlangtes). Derefter fik vi 
besked på at afvente transport tilbage til 
UK.

Den 1. maj om natten, mødtes vi med 
andet RAF- og civilt personel i Bromma 
lufthavn, hvor JU 52’ere fra det tyske 
Lufthansa var parkeret på forpladsen lige 
ved siden af BO AC’s fly! Vores fly, en 
Dakota, var næsten helt sikkert fra det 
svenske selskab »A. B. Aero-Transport«, 
som fløj mellem Bromma og Leuchers i

127



Haringtoii og Winwood besøger Bedsted Kirkegård og genser deres skjulested.

Scotland, hvor vi landede i de tidlige timer 
den 2. maj. (Det er interessant at bemærke, 
at det svenske ABA-selskab også havde 
regelmæssige afgange til Berlin).

Epilog
Mens mange talte om, at krigen i virkelig
heden var overstået, så var »Strike Wings« 
stadig i kamp med ii-både og konvojer i

havene omkring Danmark, da man fryg
tede, at tyskerne ville forsøge at holde 
stand i Norge. Krigens sidste togt, et 
angreb på Kiel, anført af Wing Comman
der Foxley-Norris, fandt sted den 3. maj, 
dagen efter at vi var kommet tilbage til 
UK. 18 fly gik tabt i forbindelse med ope
rationer i perioden 21/2 1945 - 4/5 1945. 
Alle besætningsmedlemmer, på nær os og 
en såret navigatør, omkom.
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FRANK WEBER

Våbenmodtagelse og sabotage
Herreekviperingshandler Martin Østergaard i Hvidbjerg var under Besættelsen 
nedkastningschef for Thyholm. Han udarbejdede efter befrielsen et manuskript om 
begivenhederne 1944-1945 i Hvidbjerg-Lyngs Kommune, som her bringes i en 
bearbejdet og udvidet form.

En dag i marts 1944 var den tyske vær
nemagts adfærd blevet gårdejer H. C. Toft 
fra Bjømdalgård, Uglev, for meget. Han 
henvendte sig til realskolebestyrer I. P. 
Jensen i Hvidbjerg. Han ønskede hjælp til 
at få kontakt med lokale mænd, der var 
villige til at gøre en aktiv indsats i kampen 
for Danmarks befrielse. Jensen henviste 
ham til ekviperingshandler Martin Øster- 
gaard. Det var optakten til et samarbejde, 
der skulle få stor betydning for friheds
kampen i Hvidbjerg -  Lyngs Kommune.

Ved et mærkeligt sammentræf, blev der 
netop den 5. maj 1944 afholdt det første 
instruktionsmøde i Hurup med de kom
mende byledere i Bedsted. Hurup, Ydby, 
Uglev og Hvidbjerg. Instruktøren, som 
underviste forsamlingen i jernsabotage og 
våbenlære, var den nyligt udnævnte leder 
af modstandsbevægelsen i Thy. Om nu 
hans navn var »Carlsen«, »Ottesen« eller 
»Andersen« vidste de forsamlede ikke. 
Han optrådte under disse og flere andre 
dæknavne under Besættelsen. Hans rigtige 
navn var Eiby Nielsen.2

Martin Østergaard var udpeget til at 
lede en sabotagegruppe i Hvidbjerg. I slut
ningen af maj indkaldte han derfor tre påli
delige mænd til et instruktionsmøde. 
Skræddermester Charles Barslev, ekspedi
ent Richard Svart og bagersvend Vilhelm 
Andersen mødte frem. Østergaard havde

endvidere taget kontakt til gårdejer Johan
nes Larsen på Hyldagergaard i Lyngs. En 
tilrejsende instruktør, der var blevet tvun
get til at gå underjorden for en tid, under
viste de fire mænd i sabotageteknik. Han 
medbragte 8 pakker engelsk sprængstof 
med tilhørende lunter og tændsatser, som 
imidlertid ret hurtigt blev skjult i Øster- 
gaards have. Sprængstoffet måtte kun 
anvendes efter direkte ordre fra modstand
sledelsen via et aftalt kodeord.

I løbet af sommeren 1944 blev Hvid
bjerg-gruppen da også tilført rigelige 
mængder sprængstof. De overskydende 
pakker blev fordelt blandt modstandsgrup
perne i Uglev, Ydby, Hurup og Bedsted.

Opstilling a f et
radiopejlefyr -  EUREKA

Den 6.-7. juli fik Østergaard besøg af en 
hr. »Steffensen« hvis rigtige navn var læge 
Ammundsen-. Han var udsendt af den jyd- 
ske nedkastningschef Anton Toldstrup for 
at finde et egnet sted til opstilling af en 
EUREKA,4 et radiopejlefyr for de engel
ske fly som forsynede modstandsbevægel
sen med instruktører og materiel. Efter en 
hel dags overvejelser, blev Østergaards 
bopæl foreløbigt anset for at være det
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bedst egnede sted. Den 2. august dukkede 
operatøren af pejlefyret op. Han præsente
rede sig som »Poul Jacobsen«5 og sørgede 
for den rette opstilling i gæsteværelset, 
mens antennen blev ført op igennem skif
fertaget. Inden EUREKAEN blev taget i 
brug, var en af de engelske SOE-agenter 
forbi for at kontrollere, at alt fungerede 
som det skulle. Folk med skarpe øjne 
kunne hver aften kl. 20.00 se antennespid
sen glide ca. 40 cm. op fra taget. Indtil den 
20. august afsendtes nat efter nat de vejle
dende radiosignaler ud i æteren. Ofte strøg 
de engelske fly hen over Hvidbjerg på vej 
med deres kostbare last af våben og 
sprængstof til den danske modstandsbe
vægelse. Pejlefyret blev drevet af akkumu
latorer, som forpagter Søren Sørensen, 
Barslev, sørgede for blev opladet. Det fort
satte han med, selv efter at EUREKAEN, 
af sikkerhedsmæssige hensyn, blev flyttet 
til Helleriis den 21. august.

Jernbanesabotagens 
spæde start og dannelse 
a f mili tær gr upper
Den første sabotage af Thybanen blev en 
betinget succes. Sabotørerne anbragte en 
sprængladning på skinnerne natten til den 
14. september på en strækning ca. 4 km. 
nord for Lyngs. Desværre fungerede tænd- 
blyanten ikke, sandsynligvis på grund af 
nattemperaturen og fugten. Dagen efter 
opdagede banevagten ikke anordningen og 
lod tog efter tog køre over bomberne, uden 
at der skete noget. Først den 15. september 
blev sprænglegememe opdaget, og togene 
blev holdt tilbage i Ydby og Hvidbjerg, 
mens tyskernes sprængningskommando 
omhyggeligt fjernede hvad sabotørerne så

møjsommeligt havde anbragt. Virkningen 
blev dog nogenlunde den samme. Tog
strækningen var således spærret i ca. 4 
timer.

Det næste forsøg gik bedre. Den 16. 
september bortsprængtes 1 ’/? meter skinne 
af banen ca. 1 ’/? km. syd for Lyngs. Forsin
kelsen blev alligevel kun på 4 timer, idet 
banefolkene hurtigt fik repareret skinnele
gemet. Ved 10-tiden rullede det første tog 
forbi sprængningsstedet.

I slutningen af september bestod sabota
gegruppen i Hvidbjerg af følgende perso
ner. gårdejer Johannes Larsen, medhjælper 
Christian Søndergaard, gårdejer Anders 
Krabbe, arbejdsmand Jens Nielsen, chauf
før Kresten Thomsen, kommis Børge Sø- 
gaard, smedesvend Jørgen Brusgaard, ar
bejdsmand Egon Lousdahl og bagersvend 
Ingmar Andersen.

Omkring samme tidspunkt dannedes de 
første militærgrupper. Disse grupper be
stod som regel af 6 mænd, der blev oplært 
i våbenbrug og felttjeneste. Grupperne 
skulle vente indtil det rette tidspunkt, hvor 
Danmark blev en krigsskueplads. Dette 
kunne være en allieret invasion eller et 
generelt tysk sammenbrud. Det første in
struktionsmøde fandt sted i købmand Chri
stian Gades kontor. Gade, realskolebesty
rer I. P. Jensen og lagerforvalter Knud 
Schjødt fik demonstreret en amerikansk 
karabin og en engelsk håndgranat. De tre 
dannede senere deres egne militærgrupper 
med vognmand Christian Plougmann, 
DSB-ekspedient Christensen, gårdejer Pe
ter Kongsgaard, murer Jens Sund, realsko
lelærerne Johannes Hovgaard og Kai Jen
sen, gårdejer Harald Gade, snedkermester 
Poul Raaby, gårdejer Peter Odgaard, me
kaniker Jens Søgaard, gårdejer Emil Riis 
og medhjælper Thorvald Pedersen.

Også på Jegindø blev der i marts 1945
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rekrutteret folk til militærgrupperne under 
ledelse af mejeribestyrer Poul Ørgaard 
Nielsen, nemlig elektricitetsværksejer Chri
stian Knudsen, vognmand Laurits Jør
gensen, vognmand Henry Christiansen, 
fiskerne Jens Falsig og Frederik Morten
sen, lærer Anders Finnerup og ekspedient 
Tage Gramstrup.

De to første jernbanesabotager kan kun 
betegnes som spæde forsøg og ikke rettet 
imod specifikke tyske militære transporter, 
som der på dette tidspunkt ikke var særlig 
mange af. Kort tid efter, i begyndelsen af 
oktober, blev al jembanesabotage indstillet 
på Thyholm, for at skabe så meget ro som 
muligt omkring det næste forehavende: 
våbenmodtagelse fra engelske fly.

Våbennedkastningerne
Våbenmodtagelse fra luften krævede man
ge forberedelser. En passende plads på ca. 
400 m. x 400 m. blev fundet på gårdejer 
Søren Larsens mark i Grønholme. Han 
vidste intet om dette før der en nat dumpe
de 12 våbencontainere ned på marken. En 
sagkyndig fra Toldstrups stab godkendte 
pladsen og den 1. oktober fik modtagehol
det besked fra englænderne via Ejby Niel
sen om at pladsens kodenavn var »Sigrid«. 
Herefter skulle modtageholdet hver aften 
aflytte BBC’s udsendelser kl. 18.15, hvori 
de særlige hilsener blev bragt.

Når kodeordet blev sendt, skulle styr
ken rykke ud. Østergaard havde på cykel 
hentet 10 amerikanske Colt-pistoler i 
Nykøbing Mors, og fra Thisted havde man 
skaffet to 9-mm maskinpistoler og fire sig
nallygter. Vognmand Plougman stillede sin 
lastbil til rådighed for transporten og en 
gårdejer i Søndbjerg ville gerne opbevare 
det nedkastede materiel. Selve modtage-

Nedkastningspladser på Thvhohn omtalt i artiklen. 
1:100.000.

holdet bestod af: Østergaard, Barslew, 
Svart, Vilhelm Andersen, Jens Nielsen, 
Christian Søndergaard og Kresten Thom
sen. Senere deltog endvidere Børge Søga- 
ard, Schødt og Kongsgaard, mens vogn- 
mændene Jørgensen og Christiansen 
enkelte gange afløste Plougman som 
chauffør.

Efter et par uger blev modtagepladsens 
kodenavn ændret til »Thorvald«, og den 1. 
november kom BBC’s hilsen. Som plan
lagt stillede modtageholdet på pladsen kl. 
23.00. Vagtposter blev fordelt på strategisk 
vigtige indfaldsveje og udkigspunkter og 
signallamperne blev placeret efter planen. 
Derpå var det kun at afvente flyets 
ankomst og modtage den første våbensen
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ding til Thy. Flere gange var der fly i 
nærheden og folkene signalerede det bed
ste de havde lært, men ingen af flyene rea
gerede på anstrengelserne. Lidt skuffede 
og meget forfrosne vendte holdet tomhæn
det hjemad kl. 04.30.

Tre uger senere, den 21. november, var 
der igen »en hilsen til Thorvald« fra BBC, 
og modtagefolkene tog igen ud til Grøn
holme. Denne gang lykkedes det. Lige om
kring midnat dukkede der pludselig et en
gelsk fly ud af mørket, ca. 200 meter oppe 
over jorden . Hastigt blev de aftalte lyssig
naler udvekslet og 12 faldskærme i for
skellige farver dalede ned med hver sin 
container. I al hast blev de 250 kilo tunge 
containere indsamlet og læsset på bilen. 
Det viste sig ret hurtigt at der manglede en 
enkelt våbencontainer. Efter en times fe
brilsk søgen blev den fundet. Desværre 
havde faldskærmen ikke foldet sig ud, og 
derfor havde containeren ramt jorden med 
stor kraft, og indholdet, to rekylgeværer 
med meget ammunition, lå spredt for alle 
vinde. 1 det buldrende mørke lykkedes det 
at fjerne alle sporene fra den ødelagte con
tainer. Klokken var efterhånden blevet 
over et, så den dyrebare last skulle afsted 
så hurtigt som muligt. Uheldigvis gik last
bilens gear i baglås i 2. gear, så turen fra 
Grønholme til Tværdal foregik i højeste 
omdrejninger. Først da lykkedes det at få 
sat bilen i 3. gear og snart var man fremme 
ved gården i Søndbjerg. Nu kunne aftenens 
høst tages i øjesyn: 75 amerikanske karabi
ner, 2 bazookaer, 4 rekylgeværer, 19 ma
skinpistoler, 5 revolvere, 4 pistoler, 213 
håndgranater, 20 håndbomber, 3 uniformer 
og 5 forbindspakker, foruden en stor 
mængde ammunition og lidt sprængstof. 
Nu forestod der et stort arbejde med at 
pakke våbnene ud og rense dem. Det ar
bejde tog militærgrupperne sig af i de ef

terfølgende uger. Modtageholdet kunne 
vende tilfredse hjem.

For en sikkerheds skyld, blev dyrlæge 
Steffensen og inspektør Brandi-Hansen 
sendt på harejagt i området omkring mod
tagepladsen den næste morgen. Nu ved da
gens lys, kunne de to konstatere, at alle 
spor efter nattens aktiviteter var fjernet.

Det havde vist sig, at tilkørselsforhol
dene til modtagepladsen ikke var de bedste. 
Derfor blev pladsen flyttet 500 meter til 
Hindsels mark lige vest for vejen til Over
gårdsminde. Omkring 1. december meldte 
gruppen til England via Toldstrups hoved
kvarter, at den nye plads var klar til modta
gelse. Fra englænderne fik pladsen nu ko
denavnet »Beate«

Toldstrup kunne samtidigt advare om, at 
Gestapo tilsyneladende var ved at gøre klar 
til omfattende razziaer i juledagene. Derfor 
skulle samtlige modstandsgrupper tage de
res forholdsregler. Med denne »julehilsen« 
kunne medlemmerne forvente at blive kaldt 
ud til våbennedkastning når som helst. Den 
eneste dag der var undtaget var selve jule
aften.

Julen forløb nu meget fredeligt, og nyt
årsaften havde Martin Østergaard den tidli
gere omtalte »Poul Jacobsen« som gæst. 
De var på vej til Smerupgård for at fejre 
nytårsaften der, da de en kort tid gjorde 
holdt ved Graugård Fjord for at høre sær- 
meldingeme fra BBC kl. 18.15 via en med
bragt lommeradio. Det var heldigt og i sid
ste øjeblik. Fra radioen lød det nemlig 
pludseligt:» Vi bringer en særmelding: hil
sen til Beate, Hilmar,..... «. De fik begge
lige pludseligt meget travlt! »Jacobsen« tog 
til Holstebro og alarmerede undervejs mod
tageholdet i Hvidbjerg, og Østergaard for
lod nytårsselskabet på Smerupgård med en 
undskyldning om, at han skulle på vagt
tjeneste i Vagtvæmet.
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Det engelske fly dukkede op kl. 01.40 
og de 12 containere dalede langsomt ned i 
måneskin -  et betagende syn for de ven
tende folk. Denne gang bestod sendingen 
af ialt 3 tons sprængstof og 30 cykeldæk. 
Især dækkene blev hilst velkommen. Da 
nedkastningen kom bag på de fleste, havde 
det ikke været muligt at få fat i Plougman- 
ns lastbil, men efter tre timers søgen, fik 
man skaffet køretøjer og ladningen bragt i 
hus. De ca. 2 meter lange containere blev 
senere sendt til bunds i Hindsels mergel
grav, men da den ikke var dyb nok til for
målet, blev senere ankomne containere, 
der kunne skilles i fire dele, smidt i Lim
fjorden ved Jegindø-dæmningen.

Sabotage og
flere våbennedkastninger

Den 3. februar 1945 foretog Svart og 
Østergaard den første egentlige sabotage 
ved Helligkildegård. Resultatet blev, at et 
stort nordfra kommende militærtog, over
fyldt med soldater til fronten, blev forsin
ket i næsten et døgn. Der var tale om to 
regimenter fra den 166. Infanteri-division, 
som under kodenavnet »Sturmboot« på 15 
tog blev ført fra forskellige stationer i Thy 
og det øvrige Jylland i perioden 3.-10. 
februar. Denne troppetransport blev forsin
ket i alt 3 døgn i forhold til køreplanen?

Modtagepladsen fik igen et nyt kode
navn, nemlig »Mygilus«, og den 21. fe
bruar rykkede modtageholdet ud -  men det 
måtte efter fire timers venten vende tom
hændede hjem. Under disse natlige udflug
ter, var der altid udstationeret vagter på 
strategisk vigtige steder. Når medlemmer af 
gruppen og vagten mødte hinanden, og på 
grund af mørket ikke kunne se hvem de

mødte, skulle vagten spørge:»Er det An
ders?« Den anden skulle så svare:»Nej, det 
er Børge« Blev der ikke svaret korrekt, 
måtte vagten gå ud fra, at det var en uved
kommende og eventuelt fjendtlig person 
han stod overfor! En af modtageaftenerne 
havde Barslew vagt på vejen der fører fra 
Styvel til Overgårdsminde. På afstand kun
ne han pludselig høre en person komme 
trækkende med en cykel. Som aftalt spurg
te Barslew højlydt:»Er det Anders?«. Per
sonen standsede brat -  og derefter lød det 
fra mørket: »Nej, det er da Dagmar!« Det 
var Dagmar Sørensen fra Styvel, der var 
lidt sent ude med illegale blade -  hun fik 
selvfølgelig lov at passere!

Nogle af de ophobede sager fra England 
skulle to dage senere forflyttes til Ny
købing Mors. Thomsen kørte som sædvan
ligt Plougmanns lastbil. Toft og Østergaard 
var med som vagter. Ved 17-tiden, kort før 
den stærkt bevogtede Vildsundbro, stand
sede de bilen. Toft tog en cykel fra ladet 
og kørte alene over broen, for derved at se 
hvor streng kontrollen var. Tilsyneladende 
kunne man frit køre over, så det gjorde 
Thomsen og Østergaard og inden længe 
var de tre fremme i Nykøbing. Efter at 
have læsset af, foretog de en kontrolop
ringning hjem. Her fik de oplyst, at der 
netop havde været en hilsen til »Mygilus«! 
Det kan nok være de fik travlt med at 
komme hjem.

Nedkastningen fandt sted den 23. febru
ar i halvklart måneskin og var stort set vel
lykket. Igen kom der 3 tons sprængstof 
samt en EUREKA.7 En af containerne 
ramte uheldigvis telefontrådene til Over
gårdsminde. Dagen efter blev der sendt bud 
efter en telefonmontør til at udbedre ska
den. Han kom og fandt ret hurtigt ud af 
sagens sammenhæng. Desværre var montø
ren temmelig åbenmundet, så gruppen be-
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Del a f Hvidbjerggruppen forsamlet d. 23. marts 1946.

gyndte så småt at se sig om efter en ny 
modtageplads, hvis det blev nødvendigt.

Den 24. februar var der igen sabotage 
på Thybanen, en aktion der endda blev re
fereret i BBC’s nyhedsudsendelse et par 
dage senere.

Søndag den 25. februar afprøvede 
Schødt og Østergaard de amerikanske 
karabiner på Jegindø Tap. Våbnene skød 
godt og præcist. Nu var gruppen bevæbnet 
ved alle opgaver. Heldigvis blev der sjæl
dent brug for dem. F.eks. blev de store 
mængder af våben og sprængstof fordelt

rundt om i Sydthy uden problemer. Med 
Plougmanns lastbil og Thomsen som 
chauffør, blev kasserne læsset af ved 
dagens lys. En enkelt gang skete det ved 
Bedsted Kro, at en tysk vagtpost gik sin 
vagtrunde blot 6 meter fra lastbilen. Et par 
gange standsede han op og iagttog af
læsningen, men gik så fløjtende videre. 
Kasserne var da også dækket godt af 
kornsække og kunne ikke opdages før man 
tog fat i lasten.

Det blev marts og det lå i luften, at 
foråret og krigens afslutning nærmede sig.
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Militær-grupperne intensiverede derfor de
res instruktionsaftener. En aften blev Ør- 
gaard Nielsen, som var til instruktion i 
Hvidbjerg, opfordret til at tage en karabin 
med hjem, så han selv kunne undervise 
den nydannede gruppe på Jegindø i dette 
våben. Ørgaard Nielsen var ikke meget for 
dette, og undlod derfor at følge opfordrin
gen. På vej hjem blev han da også stoppet 
af en tysk patrulje ved dæmningen til 
Jegindø. Han blev visiteret og han fik det 
indtryk, at tyskerne netop havde intensive
ret jagten på modstandsgrupperne i Sydthy 
og Thyholm. Dag og nat sværmede de 
tyske patruljer i området. En sabotage den 
13. marts fik tyskerne helt op på dupperne, 
men de havde ikke heldet med dem.

Det var efterhånden blevet lidt for hedt i 
det sydlige Thy, og modtagegruppen mente 
det var for farligt at benytte den »gamle« 
modtagelsesplads. Der blev derfor fundet 
en ny lige syd for Helleriis. Den bevarede 
dog kodenavnet »Myglius« og allerede den 
17. marts var der igen en hilsen fra BBC. 
Desværre nåede modtagelsesholdet ikke 
frem i tide. Flyet var over pladsen 23.40 og 
kredsede tre gange over stedet, i en for
gæves søgen efter det aftalte lyssignal. 
Derefter vendte det hjem med fuld last. 
Det var ærgerligt, så meget mere som at 
der sandsynligvis var tale om de bildæk 
man havde »bestilt« til Plougmanns lastbil.

Mandag den 20. marts var der stor 
opstandelse. Tyskerne havde observeret 
det kredsende fly, og nu skulle det nedka
stede materiale findes. I alt 300 tyske sol
dater deltog i finkæmningen af gårde og 
andre beboelser -  på Jegindø! Fra tidlig 
om morgenen kl. 06.00 til kl. 12.00 var ef
tersøgningen i gang. Til alt held for mod
standsgrupperne var der, bortset fra en 
enkelt karabin, intet illegalt at finde. Da 
der til gengæld var ca. 3 tons sprængstof

på »gennemrejse« i købmand Gades pak
hus på Thyholm, var gruppen dér i højeste 
alarmberedskab. Heldigvis forsvandt ty
skerne ved middagstid, og alle åndede let
tet op. Da Jegindø nu måtte være det sikre
ste sted at gemme det, blev de tre tons 
sprængstof samme aften kørt til Jegindø 
Mejeri og gemt der!

Et par dage senere, den 23. marts, meld
te BBC igen om en sending til »Myglius«. 
På grund af tyskernes forstærkede interesse 
for området og det i forvejen store lager 
man havde på Jegindø, valgte man at und
lade en modtagelse. Da flyet dukkede op 
over Oddesund ved 23-tiden, blev det be
skudt af antiluftskyts fra stillingerne ved 
broen. Medlemmerne af modtagelsesholdet 
kunne blot se til, mens flyet vendte om og 
drog vestpå med uforrettet sag. Det viste 
sig at være nok så heldigt. Schødt, der var 
udkigspost på en gravhøj i Egebjerg, så 
pludselig en tysk patrulje i løb på vej lige 
imod højen. Han var ikke klar over om de 
havde set ham eller ej, men han fik fjernet 
sig i en fart i modsat retning. Via en stor 
omvej nåede han ind til Hvidbjerg, hvor 
han fik fat i en cykel. Han tog straks ud til 
modtagelsesområdet for at advare de øvri
ge medlemmer af gruppen. På trods af en 
ihærdig søgen, fandt han ingen. Med ban
ge anelser ringede han derfor på døren til 
nedkastningschefen kl. 02.00 om natten. 
Østergaard, som sov trygt i sin seng, kunne 
fortælle den urolige Schødt, at alle var 
sluppet væk i god behold. Han var dog 
selv, sammen med Toft, blevet standset af 
en tysk patrulje der stillede snedige spørgs
mål og forlangte legitimation. Var de to 
mænd blevet visiteret ville tyskerne have 
fundet to af de specielle engelske signal
lygter! Det skete heldigvis ikke.

Efter at have været transporteret rundt 
et par gange, blev de tre tons sprængstof
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fra Jegindø transporteret til et redskabshus i 
nærheden af Boddum Kirke. Transporten 
foregik den 24. marts på vognmand Jør
gensens lastbil. Sprængstoffet skulle egent
lig fordeles til de grupper der havde behov 
for dette, men befrielsen overflødiggjorde 
dette. På samme måde blev våbenlagret 
bestående af 16 karabiner, 9 maskinpisto
ler, 4 pistoler, 100 håndgranater og ammu
nition flyttet rundt med jævne mellemrum. 
Det var således en overgang hos bager 
Andersen, senere hos Østergaard indtil det 
havnede hos købmand Gades ejendom i 
Styvel, hvor nogle af våbnene lå nedgravet 
i hønsegården og resten var gemt under 
høet på loftet. En måneds tid inden befriel
sen blev alle våbene samlet hos gårdejer P. 
Kongsgård i Grøndal.

Jernbanesabotage
og anden aktivitet

Fra den 26. til den 29. marts skulle yderli
gere regimenter fra den 166. Infanteri-divi
sion transporteres i 13 læssede tog fra 
Norge til Tyskland. Operationen fik kode
navnet »Schneekappe«? 1 den anledning 
blev en større styrke tyske soldater sendt 
af sted på cykelpatrulje op og ned langs 
jernbanen. Den 25. marts kom en større 
styrke fra Snedsted således frem til Hvid
bjerg, netop som sprængladningerne deto
nerede både nord og syd for byen. De tyske 
patruljer intensiveredes på og omkring 
banelegemet i de efterfølgende dage, men 
Thybanen saboteredes alligevel den 4., 11. 
og 12. april. Især de to sidstnævnte datoer 
blev al togtrafik standset i næsten to døgn. 
I alt 50 skinner var bortsprængt eller mole
sterede. Dette var sådan en succes, at den 
endda fandt vej frem til BBC’s nyhedsud

sendelse. Heraf fremgik det bl.a., at» stræk
ningen fra Struer til Thisted har været taget 
under kraftig behandling. Sprængningerne 
fandt sted mellem Uglev og Hvidbjerg og 
mellem Hvidbjerg og Lyngs«. Hvad der 
ikke blev nævnt var, at også strækningen 
ved Helligkildegård og banestrækningen 
nord for Draget var hårdt medtaget.

Den 14. april saboteredes en værnema
gerbil i Floulev og tyskernes interesse for 
at finde »synderne« var efterhånden vokset 
betydeligt. Sabotagegruppens medlemmer 
blev derfor nødt til at flytte overnatnings
sted et par gange. Østergaard, Barslew og 
Vilhelm Andersen sov f.eks. ofte på Mis
sionshusets loft.

Snedkermester Raaby og installatør Sø- 
gaard, som stillede deres køretøjer til rå
dighed for modstandsgrupperne, havde i 
hemmelighed fået gjort deres biler køre
klare. Det eneste man manglede var den 
dyrebare benzin. Uddeler Jensen i Lyngs 
Brugsforening lod medlemmer af grupper
ne forstå, at hvis de en nat troppede op med 
pistoler i hænderne, ville han meget gerne 
pumpe al den benzin op til dem de havde 
brug for. De måtte dog selv medbringe 
benzindunke! Dette »tilbud« kunne mod
standsbevægelsen ikke lade gå fra sig. Den 
16. april dukkede nogle formummede med
lemmer op ved brugsforeningen og kræ
vede benzin udleveret. I alt 165 liter benzin 
blev bortfragtet i dyrlæge Steffensens bil. 
Dunkene blev gemt i tærskeværksskuret 
ved den gamle Lyngsvej indtil de blev hen
tet frem den 4. maj.

Den 20. april skulle der, på opfordring 
af »Carlsen«, foregå en sabotageaktion 
imod tre væmemagerbiler. Den ene stod 
ved kroen mens de to andre var parkeret 
ved centralskolen, der var tæt belagt med 
tyske tropper og bevogtet af flere vagter. 
Bilen ved kroen blev derfor udvalgt som

136



første mål. Den blev i stilhed skubbet ud 
igennem kroens vognport, sprængladnin
gen anbragt og tændblyanten sat til 30 
min. Derefter gik turen til centralskolens 
legeplads hvor de to øvrige biler holdt. 
Netop som gruppen nærmede sig bilerne 
lød der et mægtigt brag. Den første bombe 
var gået for tidligt. Hurtigt spredtes grup
pen og alle nåede hjem uden kontakt med 
de tyske patruljer.

Som et plaster på såret, udførte Christian 
Thomsen og Børge Søgaard dagen efter et 
regulært »hold-up«. Forklædt og med pi
stoler i hænderne standsede de en væme- 
magerbil på vejen mellem Hellerød og 
Tambohus. Lastbilen kørte med arbejdere 
hjem fra et af de tyske fæstningsbyggerier. 
Bilen blev totalskadet og begge »lande- 
vejs-sabotørerne« slap godt og uigenkendt 
hjem fra indsatsen.

Næste dag, som var en søndag, erklæ
rede de tyske myndigheder i Oddesund, at 
der var indført udgangsforbud fra kl. 20.00 
til 07.00. Nyheden blev formidlet fra præ
dikestolen i egnens kirker og via plakatop
slag overalt på Thyholm. Udgangsforbudet 
var kun gældende for Thyholm, og det ge
nerede selvfølgelig modstandsgruppernes 
handlefrihed. Da modtagepladsen ved Hel- 
leriis, der nu havde kodenavnet »Theo
dor«, fik en hilsen den 23. april, var der 
intet gruppen kunne gøre. Thyholm var for 
lille et område og for let at kontrollere for 
tyskerne. Østergaard, der denne nat sov i 
Uglev, så det engelske fly kredse forgæves 
over modtagepladsen. Efter kort tid vendte 
det hjem med uforrettet sag. Det blev sidste 
gang et våben-fly gæstede Thyholm. Et par 
dage senere fik modtageholdet nemlig 
besked fra England om. at »Theodor« 
måtte kasseres på grund af for stærk 
beskydning fra antiluftskytsstillingeme ved 
Oddesund.

Befrielsen var nær, og »Carlsen« havde 
pålagt grupperne på Thyholm og i Uglev 
om sammen at etablere en vejspærring. 
Den skulle forhindre tyskerne i at flytte 
deres militære enheder, inklusive panser
våben som armerede biler og tanks. Vej
spærringen skulle laves ved sandgraven i 
Floulev og til at uskadeliggøre tyske køre
tøjer, herunder tanks, blev grupperne ud
styret med en P.I.A.T der var en form for 
bazooka eller »pansernæve«. Dette hånd- 
båme våben kunne sende en panserbryden
de granat afsted i raketfart. Endvidere blev 
spærringen dækket af et tungt maskinge
vær. Disse tunge våben hentede man hos en 
mand i Doverodde den 2. maj. Med Øster
gaard ved rattet i dyrlæge Steffensens bil, 
og to cyklende vagter foran, gik transpor
ten fint.

Grupperne ved vejspærringen fik den 3. 
maj instruktion i betjening af våbnene og 
alle militærgrupper gjorde sig rede til en 
eventuel åben kamp med de tyske tropper. 
Heldigvis kom det ikke til at blive aktuelt.

Den 4. maj kl. 20.46 lød det glædelige 
budskab, at de tyske tropper i Danmark 
havde fået ordre om at nedlægge våbnene 
næste morgen kl. 08.00. Straks efter ud
sendelsens slutning, samledes modstands
grupperne på Thyholm hos Østergaard. 
Våbnene blev fragtet fra gemmestedet, ud
delt og gjort klar. Magasinerne blev fyldt, 
bilerne kørt frem -  nu ventede man blot på 
ordre fra modstandsbevægelsens ledelse.

Denne majaften steg spændingen time 
for time, som følge af uvisheden om hvad 
der nu skulle ske, men dertil havde de fle
ste modstandsfolk en befriende følelse af, 
at nu kunne man træde frem og åbenlyst 
bekende kulør. Besættelsen havde på Thy
holm som så mange andre steder i landet 
skabt og udviklet et uforligneligt kamme
ratskab.
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1. Denne artikel er en bearbejdet udgave af et manu
skript skrevet af Martin Østergaard få år efter 
befrielsen.
Martin Østergaard var under Besættelsen ned
kastningschef for Thyholm-området. Han drev i 
mange år herreekviperingshandel i Hvidbjerg Thy 
og havde filial i Hirtshals. 1 1955 grundlagde han 
en campingfirma i Vejle og fra 1971 var han leder 
af et feriecenter. Efter befrielsen var han stærkt 
engageret i Grænseforeningen og Dansk Røde 
Kors. Martin Østergaard døde den 20. august 
1997,80 år gammel.

2. Kaptajn Ejby Nielsen

3. Ammundsen havde flere dæknavne at trække på. 
bl.a. »Bloch«

4. EUREKAEN som blev opstillet hos Østergaard 
var den første i Danmark. »Poul Jacobsen« fik 
efter krigen særdeles anerkendende ord med på 
vejen fra England for EUREKAENS store betyd
ningfor RAF's flyvninger over Danmark

5. Alias journalist Svend Erik Christensen fra Vejle

6. Aage Trommer .'»Jernbanesabotagen i Danmark 
under den anden verdenskrig« Odense 1971 s. 
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7. »Poul Jacobsen« kom senere og hentede EURE
KAEN og opstillede den på Agerø.

8. Aage Trommer: »Jernbanesabotagen i Danmark 
under den anden verdenskrig« Odense 1971 s. 
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GORDON ALBØGE

Stednavne i Thy med
udgangspunkt i sognenavnet

En sammenhængende og ajourført fremstilling a f stednavnestoffet i Thy har været 
savnet. Eftersom artiklens forfatter har optegnet stednavnes dialektformer i samt
lige sogne i Thy og Hanherred, har det været nærliggende at bede ham løse opga
ven, der vil blive fulgt op a f en artikel om stednavne i Vester Hanherred. Gordon 
Al bøge var indtil sin pensionering ansat ved /nstitut for Navneforskning under 
Københavns Universitet.

Denne opsats skal handle om sognenav
nene i Thy. Hensigten er at give en ordnet 
oversigt over landsdelens 50 sognenavne 
og et nærmere bestemt udsnit af stednav
nene indenfor hvert enkelt sogn. Oversig
ten omfatter alene selve Thy, ikke Vester- 
og Øster Hanherred som nok regnedes til 
det gamle Thy Syssel, men alligevel ofte 
nævnes udenfor syslet i de middelalder
lige kilder, og som sandsynligvis oprinde
lig var et selvstændigt landskab Hani.

De allerfleste nuværende sognenavne 
er sandsynligvis de samme som sognene 
havde da de blev oprettet i begyndelsen 
af 1100-tallet. For med få undtagelser er 
Danmarks sognenavne sekundære, d.v.s. 
at de er dannet til et allerede eksisterende 
stednavn, nemlig navnet på den kultur
eller naturlokalitet, hvor eller hvorved 
sognekirken blev rejst. Diskussionen om 
hvorvidt det kirkelige sogn har haft en 
fortid som førkristent administrativt om
råde eller kultcentrum af en eller anden 
slags, skal ikke berøres hér. Selve ordet 
sogn, gida. sökn, er dannet til udsagnsor
det søge og betyder bl.a. »søgen, søg
ning« og »sted hvor folk søger sam
men«.

Sognenavnene gennemgås i grupper på 
basis af ligheder og forskelle. Hovedskellet 
går mellem naturnavne og kultumavne, 
altså mellem navne på naturskabte fremto
ninger og navne på menneskeskabte eller 
menneskeformede forekomster i landska
bet. Hér tænkes ikke på navnets nuværende 
funktion men på hvad det ifølge sin betyd
ning refererede til dengang det blev skabt.

De fleste stednavne er sammensat af to 
betydningsbærende led. Et slutstillet led 
som angiver lokalitetens art, et artsled 
(f.eks. -bjerg i Hvidbjerg), og et foranstil
let led som giver en beskrivelse eller 
karakteristik af lokaliteten, et beskriverled 
(f.eks. Hvid- i Hvidbjerg). Mange navne er 
dannet uden beskriverled. De indeholder 
altså alene oplysninger om lokalitetens art, 
f.eks. Vang. Nogle navne beskriver en lo
kalitet uden at røbe dens art. Et eksempel 
er Jegindø i den oprindelige form Ekund 
»den ege be voksede«. Det tilhører en for
holdsvis fåtallig gruppe med hovedsagelig 
ældgamle navne som er dannet ved at der 
til et ord eller en ordrod er føjet et 
afledningselement, i dette tilfælde elemen
tet -und. Nedenfor optræder afledningsele
mentet -inge.
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Sogne, sognenavne
og navnetyper

I navnehistorisk sammenhæng grupperer 
vi vanligvis vore bosteders navne på basis 
af deres artsled, bl.a. fordi det ved forskel
lige metoder er muligt at foretage en grov 
datering af navne med fælles artsled eller 
afledningselement. Stednavne med fælles 
artsled eller afledningselement siges at til
høre samme navnetype.

Blandt stednavneforskerne er der stort 
set enighed om at navne med aflednings
elementet -inge og med artsleddene hem 
(-» -um, -m), lev og sted hovedsagelig er 
dannet i jernalderen, altså i århundrederne 
før vikingetiden. (En " over en vokal i en 
gammeldansk ordform markerer at voka
len er lang). I vikingetiden, ca. 800-1050, 
skabtes hovedparten af navnene på -by, - 
toft og -torp (—► -rup, -drup, -trup) og en 
væsentlig del af navnene på -bøl(le).

Dette er en meget skematisk fremstil
ling af kronologien. Men i alt fald eksiste
rede de nuværende bostednavne på -inge, - 
hem, -lev og -sted, det store flertal af nav
nene på -by, -toft og -torp og en god del af 
navnene på -bøl(le) da kirkebygget for 
alvor skød frem i 1000-tallet og sognene 
blev grundlagt i 1100-tallet. Vi kunne der
for vente at sognenavnene var procentvis 
ligeligt fordelt mellem de otte navnetyper. 
Men det er ingenlunde tilfældet. Af nav
nene på -lev er på landsplan 54 % sogne
navne. For de øvrige syv grupper er pro
centen: -hem 46, -inge 40, -sted 36, -by 25, 
-toft og -torp 14 og bøl(le).9.

Men der er store forskelle fra egn til 
egn. Eksempelvis har kun 17 % af Vend
syssels mange navne på -sted fået status 
som sognenavne. Denne status har til gen
gæld hele 61 % af Vendsyssels navne på

-by. Af 6 by-navne på Mors er 5 sogne
navne. I Thy har intet af navnene på -toft 
og bøl status som sognenavn. Længere 
fremme vil der blive gjort lidt mere rede 
for de enkelte artsled.

Vi ved ikke efter hvilke kriterier kirke
pladserne og sognecentrene udvalgtes i den 
tidlige middelalder; men formodentlig blev 
de -  ligesom nutidens kommunecentre -  
placeret på det sted som skønnedes bedst eg
net, f.eks. fordi det lå centralt og lettilgæn
geligt og i forvejen var midtpunkt i et verds
ligt (eller tidligere hedensk?) lokalt fælles
skab, måske knyttet til sognets største eller 
førende landsby eller storgård. Det er også 
tænkeligt at despotiske inden- eller udens
ogns magthavere kan have gennemtrumfet 
placeringen udenom al saglig begrundelse.

Udelukkes kan det vel heller ikke at 
nogle kirker blev lagt dér hvor de ligger 
fordi de blev afvist alle andre steder i sog
net. Rigtignok hævder Harald Blåtand alle
rede ca. 965 at han havde gjort daneme 
kristne; men dermed er ikke sagt at krist
ningen slog igennem overalt med det 
samme. Hvorledes det end forholder sig, er 
Mv-navnenes repræsentation blandt Dan
marks sognenavne mere end dobbelt så 
stærk som Z?v-navnenes og næsten fire 
gange så stærk som torp-navnenes. Der er 
således uomtvistelig sammenhæng mellem 
navnetypernes alder og deres repræsenta
tion blandt sognenavnene.

I det følgende gives som bebudet en 
typeinddelt oversigt over sognenavnene i 
Thy og over visse af sognenes øvrige bo
stednavne (landsby-, gårdgruppe- og en
keltgårdsnavne), nemlig dem der tilhører 
de ældre navnetyper. Med udtrykket ældre 
navnetyper menes de omtalte navne med 
afledningselementet -inge og artsleddene 
hem, lev, sted, by, toft, torp og bøl. Det 
betyder ikke at hvert eneste af disse sted
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navne uden forbehold kan dateres til vikin
getiden eller tiden forud, men at de som 
ryper har deres dominans i jernalderen 
(-inge, hem, lew sted} eller i vikingetiden 
(Z?y, toft, torp, bøl}.

På den anden side kan der meget vel i 
sognene findes navne, især naturnavne, 
som er skabt i vikingetiden eller før, men 
som ikke kan indordnes i nogen tidsbe
stemt type. F.eks. er der blandt navnene 
med artsleddet bjerg adskillige af meget 
høj alder; men de udgør ikke en daterbar 
type, som f.eks. navnene med artsleddet 
lev, hem o.s.v. Denne korte oversigt går 
kun i nogle få tilfælde udenfor de dater
bare typer. Den begynder med kultumav- 
nene, og indenfor denne gruppe tages bo
stednavnene først, altså de navne som 
ifølge deres betydning refererer til et bo
sted (by, landsby, gård, byggested). Der
næst gennemgås de øvrige kultumavnes og 
sidst naturnavnenes andel af sognenavnene. 
De vedføjede tolkningsforslag, som hoved
sagelig bygger på gængse håndbøgers op
lysninger, er langtfra udtømmende og frem
sættes oftest uden argumentation. Hensig
ten er som nævnt at skitsere hvorledes re
præsentanter for nogle ældre navnetyper 
dels optræder som sognenavne, dels grup
perer sig omkring disse centrale navne. Da 
navnetypernes alder stort set er proportio
nal med deres procentvise andel i sogne
navnene, skal vi på forhånd vente at sogne
navnet gennemgående har mindst samme 
aldersrang som sognets øvrige bosted
navne. -  Først lidt mere om navnetyperne.

De gamle navneled
■inge
Afledningselementet -inge, som i jysk er

udviklet til -ing (f.eks. i Harring og Has
sing} går tilbage til gammeldansk -ingi 
eller -ungi. Forskellen har ingen betyd
ningsmæssig indvirkning men er bestem
mende for navnenes lydlige udvikling. 
Med -inge betegnes et sted som er karakte
riseret af det afledte navneord eller tillægs
ord. Strengt taget hører -///^-navnene der
for hjemme blandt naturnavnene; men da 
de efter alt at dømme fra først af reelt har 
været knyttet til menneskelig bosætning, er 
der tradition for at henregne dem til vore 
bostednavne. De har tilsvar i de øvrige 
germanske sprog og tilhører et meget gam
melt navnelag. De ældste går antagelig til
bage til vor tidsregnings begyndelse, 
måske længere endnu. De yngste er anta
gelig dannet før vikingetiden.

Ved siden af det stednavnedannende 
afledningselementet ing(e), gammeldansk 
-ingi/-ungi, har vi et -ing (flertal -inger) 
der danner indbyggerbetegnelser som als
inger og falstringer, og endnu et -ing (- 
Ung, -ning) som danner navneord: dron
ning, gæsling, usling, tværing, bygning, 
regning o.s.v. Nogle af den slags navne
ord, med topografisk betydning, er taget i 
brug som naturnavne, f.eks. Bred(n)ing, 
Grønning, Sanding, Sletting. Disse navne 
må holdes ude fra navnene på oprindeligt - 
ingi/-ungi. Men det er undertiden lettere 
sagt end gjort, især i jyske stednavne hvor 
dette afledningselement er udviklet til

Hem »hjem«
Gammeldansk hëm, olddansk hæimR, er 
samme ord som nydansk hjem. Som arts
led udvikles det tidligt til -um, -m, f.eks i 
Ørum og Sem. I ældre nordisk kan det be
tyde både »verden« og »hjem«, men som 
navneled er det selvsagt anvendt i sidst
nævnte betydning: »hjem«. Navnene på
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-hêm bæres af gårde og landsbyer, i sjældne 
tilfælde af bygder. De findes over hele det 
germanske sprogområde (gammelsvensk - 
hêm, gammelvestnordisk -heimr, oldhøjt- 
ysk -heim, oldsaksisk -hêm, oldengelsk 
-häm), men fordelingen er ujævn. I Holsten 
er der ganske få, i Norge ca. 1000, i Sverige 
ca. 300.

Danmark har indenfor sine middelalder
lige grænser ca. 170 //c/?/-navne. Af dem 
findes ca. 135 i Nørrejylland og 15 i Hal
land. På Øerne, i Skåne og Sønderjylland er 
der således tilsammen kun en snes forekom
ster af denne gamle navnetype fra tiden 300- 
800. Tidsfæsteisen bygger bl.a. på at germa
nerne tog den med til Franken i begyndelsen 
af 300-tallet, og angelsakserne bragte den til 
England i midten af 400-tallet, mens der på 
den anden side ikke findes nordiske repræ
sentanter for navnetypen i de engelske om
råder som koloniseredes af nordboerne fra 
slutningen af 800-tallet. Der er den karakte
ristiske forskel på de nordiske og de vest
germanske //cz/z-navne at de vestgermanske 
hyppigt, de nordiske aldrig er sammensat 
med personnavne.

Lev »det efterladte«
Artsleddet lev er identisk med navneordet 
gammeldansk léf (olddansk *læif, urnor
disk laibö). Det er beslægtet med udsagns
ordet levne. Dets tilsvar i de øvrige ger
manske sprog har forskellige betydninger 
som alle peger tilbage på en grundbetyd
ning »det efterladte«. Som navneled er det 
sandsynligvis anvendt i betydningen »ef
terladt gods«, måske mere specifikt: »arve
gods«. Beskri verleddet i det typiske lev
navn er et mandsnavn eller, sjældnere, en 
personbetegnelse, utvivlsomt navnet eller 
standsbetegnelsen på den mand som efter
lod sig godset.

Navnetypen dateres til germansk jernal
der (400-800). Mange af de mandsnavne 
der indgår som beskriverled, er da også 
kendt fra umordiske og andre gamle ger
manske kilder. Navnene på -lev har deres 
største udbredelse på Øerne, især på Sjæl
land, i sydvestlige Skåne, Østjylland, Nord- 
og Midthimmerland, Midtvendsyssel og på 
Mors (med 8 forekomster). Med en enkelt 
undtagelse mangler de helt i Midt- og Vest
jylland, forekommer sparsomt i det sven
ske Götaland og ganske sporadisk i det 
sydligste Norge.

Ifølge historikeren H. V. Clausen er lev- 
bostedeme i Jylland anlagt af et erobrerfolk 
som fra Sjælland trængte ind gennem fjorde 
og vandløb. Clausens hypotese fra 1916 ud
byggedes i 1923 af bebyggelseshistorikeren 
Henrik Larsen. Han identificerede erobrer
folket med daneme som ifølge den gotiske 
historieskriver Jordanes (o. 550) udgik fra 
sveames stamme. Erobrer-hypotesen, som 
også fik tilslutning af historikeren og navne
forskeren Svend Aakjær, har formodentlig 
intet på sig og er da også afvist eller forbi
gået i tavshed af de fleste nyere historikere.

Geografen Viggo Hansen har i en af
handling fra 1964 vist at /ev-bostedeme 
fortrinsvis ligger på relativt jævne mo
ræneflader. Denne ensartethed tyder ikke 
på at det drejer sig om tilfældige arvelade
res gods. Snarere er der tale om nyopdyr- 
ket og nybygget land som fik navn efter 
nybyggeren da han efterlod sig sit livs
værk. Enhver førstegangs navngivning i 
oldtiden må formodes at have gjaldt en 
nybosætning. Det som skiller /cv-bosteder- 
ne fra f.eks. -//zge-bostedeme og //^ /-bo
stederne, er derfor ikke at de er nybygger- 
steder, men at de foreviger nybyggerens 
navn. Og denne persondyrkende navneskik 
kan da meget vel være kommet fra Sjæl
land, eventuelt bragt med af tilflyttere.
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Det har givet anledning til mange fun
deringer at de dansk-svenske /ev-navne har 
en direkte parallel i de tyske leben-navne 
som optræder talstærkt i Thüringen og 
Sachsen-Anhalt. De er, som de nordiske, 
sammensat med gamle mandsnavne og er 
antagelig fra samme tid; men det står hen i 
det uvisse om der er en eller anden sam
menhæng mellem navnetypens tilstedevæ
relse på to adskilte og afgrænsede german
ske sprogområder.

Sled og toft
Navneordet sted, gammeldansk stath, an
vendes som navneled i gamle bostednavne 
i betydningen »plads beregnet for bebyg
gelse, byggested«, f.eks. i Thisted og Thor
sted. I gamle sjællandske og skånske kil
der har det oftest flertalsform: stathalstæt- 
hæ. Det tidlige jyske bortfald af slutvokal i 
tostavelsesord udelukker stort set påvis
ning af oprindelig flertalsform i de jyske 
navne. Hovedparten af navnene på -sted 
dateres til germansk jernalder (400-800). 
Ordet sted indgår dog også i yngre natur
navne og -  ofte i flertalsform -  navne på 
husmandssteder. Beskriverleddene er dels 
personnavne (mandsnavne), dels navneord 
og tillægsord. I landet norden for Limfjor
den er der yderst få sikre eksempler på 
personnavne, og navnene på -sted har hér 
gennemgående et yngre præg end i det 
øvrige land.

Artsleddet toft har samme funktion som 
sted. Udfra betydningen »det afpassede« 
betegner det i bostednavne »område som 
er afpasset til bebyggelse«.

By
Navneordet by er et specielt nordisk ord 
uden tilsvar i de øvrige germanske sprog.

Det er afledt af roden i udsagnsordet bo. 
Men dette ord betyder i ældre nordisk både 
»være bosat« og »berede, gøre færdig, ord
ne, dyrke«, og nogle forskere mener at ele
menter af sidstnævnte betydning, som an
tagelig er den ældste, også indgår i by hvis 
oprindelige indhold da kunne være »jord 
som er beredt, opdyrket jord, nyopdyrket 
land«. Uanset denne mulighed er der intet 
som tyder på at de danske stednavne på - 
by har betegnet andet end bosteder.

Mængden af nordiske stednavne med 
artsleddet by i vikingebygdeme i England 
viser at det var i levende brug i vikingeti
den, men da by lever videre i de følgende 
århundreder, også som navneled, og da des
uden beskriverleddene hyppigt er ord som 
har været i brug fra de ældste tider til nuti
den, vil det ofte være vanskeligt at datere 
det enkelte navn. Det er dog sandsynligt at 
hovedparten af de danske navne på -by 
hører hjemme i vikingetiden, og kun et fåtal 
har beskriverled som med sikkerhed daterer 
dem til middelalderen eller nyere tid. Til de 
yngre lag hører antagelig de fleste navne 
med retningsbiord som beskriverled: 
Vesterby, Østerby, Nederby o.s.v. En stor 
del af /?y-navnene i Thy tilhører denne kate
gori. Nogle er opstået ved ændring af et 
ældre navn; f.eks. hed Nørby og Sønderby i 
Tved sogn tidligere Nørtved og Sønder tved.

Der indgår sjældent personnavne i dan
ske stednavne på -by, fraset de sydligste 
områder: Lolland, Falster, Langeland, øst
lige Sydslesvig og det sydligste Sjælland. I 
Jylland er der norden for den nuværende 
rigsgrænse kun 6 sikre forekomster hvoraf 
de fem findes i det sydlige og sydøstlige 
Nørrejylland: ved Ribe, Fredericia og Vej
le. Det sjette er Jensby i Hillerslev sogn. 
Men også Amby i Ydby sogn og Balsby i 
Hurup sogn er muligvis sammensat med et 
personnavn.
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Udfra betydningen »bosted« bruges 
artsleddet by om både gårde og landsbyer. 
I det vestjyske Hardsyssel hvor enkelt
gårdene er fremherskende og egentlige 
landsbyer få, bærer mange gårde navne på 
-by, ligesom i enkeltgårdslandet Norge 
med dets talrige gårdnavne på -byl-bø. I 
det øvrige Danmark (og det meste af Sve
rige) bruges by i de allerfleste tilfælde om 
landsbyer. Men undtagelserne er muligvis 
flere end det umiddelbart lader sig fastslå. 
Nedennævnte Amby(gård), Jensby(gård) 
og Kølby(gård) er i Matriklen 1688 anført 
som enkeltgårde, og det er også en nærlig
gende mulighed at hovedparten af de 
mange forsvundne navne på -by i Sydsjæl
land og på Falster og Lolland har været 
båret af enkeltgårde.

Torp
Navneordet gammeldansk thorp får i op
rindeligt usammensatte stednavne formen 
Torp (undertiden Tarp, Terp). Som artsled 
udvikles det efter en række lydhistoriske 
regler til -rup, -drup eller -trup. Som nav
neord fremtræder det i så forskelligartede 
betydninger at det er vanskeligt at øjne 
ordets grundbetydning. Rimeligst forekom
mer et tolkningsforslag som, med sideblik 
til det nærbeslægtede latinske navneord 
trabs »bjælke«, går ud fra en oprindelig 
betydning »hegn, gærde« med videreudvik
ling over »indhegning, indhegnet område« 
og »indhegnet bosted« til »gård, landsby«. 
Udviklingen svarer til den som navneordet 
gård, gammeldansk garth, gennemløber: 
fra »gærde« over »indgærdet område« og 
»indgærdet bosted« til »(bonde)gård«.

Fra de gammeldanske landskabslove 
ved vi at torp i 11 OO-tallet anvendtes spe
cielt om gård eller gårde som fra en »mo
derby« flyttedes ud på bymarken. En lig
nende anvendelse af ordet kan meget vel

gå tilbage til vikingetidens agrare ekspan
sion hvorunder hovedparten af torp-boste
derne formodes at være grundlagt. I 
mange, måske flertallet, af det middelal
derlige Danmarks mere end 3.000 torp
navne kan artsleddet da være brugt i be
tydningen »udflyttergård(e), nybygge«. 
Beskriverleddene i zørp-navnene er dels 
personnavne (mandsnavne) og personbe
tegnelser, dels navneord og tillægsord. 
Mange gårdnavne på -torp har i nyere tid 
fået tilføjet leddet -gård. f.eks. Gyrup -> 
Gyrupgård. Navnetypen forekommer i 
hele det germanske sprogområde, i Norge 
dog kun i meget beskedent omfang. Dan
ske torp-navne optræder talrigt i kolo
niområderne i England. I hjemlandet har 
navnetypen sandsynligvis fået fodfæste 
allerede ved indgangen til vikingetiden.

Bøl
Artsleddet jysk bøl (f.eks. i Oddersbøl og 
Tolbøl), ømålsk bølle, er udviklet af nav
neordet gammeldansk bøl i som er afledt af 
navneordet bol. I svensk og norsk betyder 
bøl i »bolig, værested for mennesker eller 
dyr«. Samme betydning har ordet sandsyn
ligvis haft i gammeldansk: men i funktion 
som artsled har det formodentlig især haft 
den snævre betydning »gård«. Det har 
sandsynligvis ofte været hæftet på udflyt
tede gårde, ligesom mange af navnene på - 
torp, men til forskel fra dem navnlig på 
gårde som rejstes på udmarken. Desuden 
må det have været anvendt i den rummeli
gere betydning »bosted« som også dæk
kede landsbyer. I alt fald bærer flere store 
landsbyer navne på -bøl(le), og som nævnt 
er 9 % sognenavne. Navnetypen går til
bage til vikingetiden, men i nogle egne er 
en væsentlig part af navnene af middelal
derlig oprindelse. Flertallet af bøl(le)-wå\t-
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nene er sammensat med mandsnavne. Na
turnavne med bøl(le) i betydningen »dyre- 
bo, dyrerede« er ikke uvanlige i Norge men 
sjældne på dansk område. Mulige eksem
pler er et vendsysselsk Ørnbøl (1638 
Ønbøll, 1688 Ørnebølle) »ørnerede« og et 
himmerlandsk Basbølle (1461 Basbøl) 
»vildsvinebo« (af navneordet basse »vilds
vin«). Rotbøl »rotterede« er bl.a. navn på 
en tilsandet gård i Lodbjerg sogn (1600 
Rottbøll), men hér er der snarest tale om et 
spottende sammenligningsnavn.

Forekomsten af /?p/-navne i Thy, tilmed 
i et relativt stort antal, er påfaldende. 
Denne navnetype er nemlig ellers næsten 
ukendt udenfor det sydlige Danmark. På 
jysk område træffes den stort set kun i 
Sønderjylland og det sydligste Nørrejyl
land. Nogle tilsyneladende bøl(le)-navne 
udenfor dette område er af anden oprin
delse. Eksempelvis er sognenavnene Ve- 
sterbølle og Østerbølle i Himmerland sam
mensat med en sideform til navneordet 
bolig. I nogle tilfælde er et oprindeligt -bol 
udskiftet med -bøl. Men i Thy udgør bøl- 
navnene altså en betragtelig part af det 
ældre navneforråd. På det tilgrænsende 
Hannæs er der 4-5 forekomster, heraf 3 i 
Liid sogn. På Mors er der ét bøl-navn. No
gen indlysende forklaring på den udpræget 
syddanske navnetypes tilstedeværelse på et 
afgrænset område norden for den vestlige 
Limtjord er der så vidt vides ikke givet.

Sognets navn
og navnene i sognet

Harring og Hassing
To sognenavne er dannet med aflednings
elementet -inge\ Harring og Hassing.

Overleveringen og dermed tolkningen 
af Harring er usikker: *1453 Harring, 
1555 Harneg, 1556 Hiøring. (En * foran et 
årstal markerer at den citerede kilde kun er 
overleveret i afskrift). Hvis navnet, som 
foreslået, er en afledning af navneordet 
horn i den velkendte topografiske betyd
ning »terrænfremspring« betyder det »ste
det på/ ved/ med fremspringet«. -  Der er 
ikke andre bostednavne af ældre type i 
Harring sogn.

Hassing (*1421 Hasszingh), som også 
indgår i herredsnavnet (*1231 Hasing- 
heret), er formodentlig afledt af tillægsor
det gammeldansk *has »grå«. (En * foran 
en gammeldansk ord- eller navneform 
markerer at formen er (re)konstrueret). Det 
er muligt at Hassing »den grålige, det grå 
sted« er et andet navn for Ove Sø hvis 
beskriverled, gammeldansk *Ava »den til
bageløbende«, på sin side antages at være 
det oprindelige navn på Hvidbjerg Å. -  
Sognet har ikke andre bostednavne af 
ældre type.

Ørum, Hørdum og Skyum
Artsleddet hem indgår i tre sognenavne, 
alle i Hassing herred: Ørum, Hørdum og 
Skyum. Hørdum og Skyum er nabosogne. 
-  I Ørum (*1367 Ørum) er beskriverleddet 
navneordet ør, gammeldansk ør »grus«. 
Det lever vel endnu i thybomålet. Beskri
verleddet i Hørdum (*1405 Hørdum, 1424 
Hyrdhom) er navneordet gammeldansk 
*liyrth »fletværk«, hér sandsynligvis i be
tydningen »indhegning af fletværk«. Hør
dum er altså »hjemmet (landsbyen, gården) 
i/med indhegningen«.

En nærstående betydning har nabosog
nets navn Skyum (1555 Skyum), gammel
dansk *Skïth-hêm. Beskriverleddet er nav
neordet gammeldansk sklth »tyndt, kløvet
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træstykke«. Det er overleveret i specialbe
tydninger som »ski« og »gærdestav«. I 
sidstnævnte betydning indgår det i norsk 
ski gård! ski gård »gærde af tynde kløvede 
træstykker«. I Skyum sigtes der sandsyn
ligvis til en indhegning af denne art. Nav
nene Hørdum og Skyum fortæller således 
om to af de hegnstyper som jernalderens 
bønder satte om deres bosteder.

I det tyndt befolkede Ørum sogn er der 
ingen bostednavne af ældre type. I Hør- 
dum sogn er der to zwp-navne: Tøt trup 
(*1445 Tottrup, 1537 Tøtrup) er sammen
sat med mandsnavnet Tyge, og Irup (*1449 
Yrup) med plantebetegnelsen gammel
dansk i »taks«. Beskriverleddet i navnet på 
en forsvunden gård Røgerup (1606 
Røchrup) i Tøttrup er muligvis navneordet 
jysk røge »hob, tørvestakke«. Kold by er, 
som det ses af de ældre former: 1556 Koel- 
koede, 1664 Kold kud, 1683 Kolkoed, ikke 
et oprindeligt navn på -by. Det er dannet af 
navneordet gammeldansk kaldækot »kold 
hytte«, d.v.s. en hytte uden arne eller andre 
muligheder for opvarmning. Det findes 
flere steder, men som i det hér navn er det 
oftest ændret til ukendelighed. Selv om 
både tillægsordet kold, gammeldansk kald, 
og navneordet kot »hytte« er hjemlige nor
diske ord, er selve sammensætningen kal- 
dcekot snarest et oversættelseslån fra 
engelsk. 1 England er stednavnet Calde- 
cote udbredt både indenfor og udenfor de 
nordiske koloniområder. -  Udover sogne
byen bærer ingen af bostederne i Skyum 
sogn navne af ældre type.

Hillerslev og Villerslev
To sognenavne, Hillerslev og Villerslev, er 
sammensat med artsleddet lev.

I Hillerslev (*1231 Hyldæslef), som 
også er herredsnavn (*1231 Hildeslefhe-

ret), er beskriverleddet mandsnavnet gam
meldansk Hildir. -  I sognet er der flere 
navne af ældre type: Skovsted (*1435 
Skoffzsteth) med artsleddet sted og beskri
verleddet skov afgiver et af de fåtallige 
navnebåme vidnesbyrd om ældre skove i 
Thy. Der er to zørp-navne: I Kelstrup 
(1458 KiIstrup, 1497 Kielstrop) er beskri
verleddet mandsnavnet Keld, gammel
dansk Ketill, i Kanstrup(gårde) (*1496 
Kanstrup) muligvis mandsnavnet gammel
dansk Kamp. Beskriverleddet i Jensby- 
(gårde) (*1497 Jensby) er mandsnavnet 
Jens (-»gammeldansk Johannis). Det 
kristne mandsnavn daterer Jensby til mid
delalderen. Det forsvundne z^/z-navn Keld- 
toft (1600 Kildtofft) er antagelig sammensat 
med navneordet kilde, gammeldansk kælda.

Villerslev (*1426 Willersleff) er sam
mensat med mandsnavnet gammeldansk 
*Willar. I sognet findes zø/z-navnet Vib- 
berstoft (1556 Webestofte, 1602 Wibis- 
tofft). Det er muligvis sammensat med 
mandsnavnet gammeldansk Wibiorn. -  
Gudnæs er på basis af den ældste form 
Gudomnes fra 1450 blevet tolket som sam
mensat med //<?/H-navnet *Guthhëm »gude- 
hjemmet« der forekommer mange steder i 
Norden. Mod tolkningen taler imidlertid 
alle efterfølgende skriveformer, f.eks. 
1512 Goderness, 1516 Gudhenes, 1683 
Gudenes. Navnet er snarest et oprindeligt 
*Guthen-næs. Beskriverleddet Guthen, 
urnordisk *gudnå »den guddommelige, 
gudindviede«, forekommer flere steder 
som vandløbsnavn, bl.a. som navn på Dan
marks længste Å. I Gudnces sigter Guthen 
til åen som danner skel mellem Villerslev 
og Skyum sogne.

Thisted og Hansted
Artsleddet sted indgår i købstadnavnet
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Thisted og 5 sognenavne. Beskriverleddet i 
Thisted (1367 Tystath) menes at være 
gudenavnet Tyr, i den østnordiske form 77, 
eller navneordet ti »gud« som er basis for 
gudenavnet. Bl.a. fordi Thisted skrives 
med -y- i de ældre kilder, er beskriverled
det undertiden fejlagtigt blevet identifice
ret med landsdelens navn Thy, og Tystath 
fra 1367 er blevet tolket som »Thys stad«. 
Men Thy -  som er dannet til navneordet 
gammeldansk *thiüth »folk« -  skrives med 
Th-, købstadnavnet derimod med T- i kil
der som skelner konsekvent mellem t- og 
th-. Identifikationen er derfor udelukket. 
At skrive v for i er vanligt i middelalder
lige kilder.

I Thisted landsogn er der to torp-navne: 
det usammensatte Torp (*1400 Torp) og 
Tingstrup (*1408 Thinnstrup, 1476 Thyn- 
strup) som er sammensat med navneordet 
jysk tind »tand« (f.eks. på greb og rive), 
gammeldansk *tind »spids, top«. Beskri
verleddet i to/f-navnet Fårtoft (1365 Foræ- 
thoft, 1406 Faartoftce, Fartoftæ, Faretofte, 
udtale: fu-dtåwt ) er dyrebetegnelsen/<3r.

Hansted (1555 Handsted) som har givet 
navn til Hanstholm (*1455 Hanszholm, 
1470-80 Hanzstedholm) er antagelig nav
neordet hånd, gammeldansk hand, i en 
ældre betydning »arm«, anvendt om ter
rænformation der kan sammenlignes med 
en (bøjet?) arm. Nørby i Hansted sogn hed 
tidligere Nørre Hansted (1608 Nørhcmd- 
sted).

Tilsted og Thorsted
Der er 2 sognenavne på -sted i Hundborg 
herred: Tilsted og Thorsted. Beskriverled
det i Tilsted (*1280 Thildstedt, 1367 Tyl- 
stath) er muligvis tillægsordet gammel
dansk *r/7 »god, dyrkelig«. -  I sognet lig
ger torp-navnet Silstrup (*1462 Silstrop,

Selstrop, Seelstrup). Beskriverleddet kan 
være mandsnavnet gammeldansk Sighulf). 
Det forsvundne gårdnavn Løfting eller 
Løvting (1600 Løffting) er næppe et gam
melt Z/jge-navn. Det er muligvis dannet af 
et navneord, gammeldansk * lyfting, mod
svarende gammelvestnordisk lypting »op
højet dæk i et skibs agterstavn«, men hér 
anvendt i en mindre specifik betydning 
»forhøjning«.

Beskriverleddet i Thorsted (*1280 Tors
stedt, 1406 Thorstadh) frembyder tre muli
ge tolkninger: navneordet gammeldansk 
*thörwlr »Thors-præst«, det heraf dannede 
mandsnavn Thörir og selve gudenavnet 
Thor. -  Udover sognenavnet findes der in
gen bostednavne af ældre type i sognet. -  
Sognene Thisted, Tilsted og Thorsted dan
ner trebundet skel.

Snedsted, Hørsted og Bested
I Hassing herred er der 3 sognenavne på 
-sted: Snedsted, Hørsted og Bested. Det 
første (1263 Snestath) er, ligesom neden
nævnte Snestrup, sammensat med navne
ordet gammeldansk snes »afskåret gren 
eller kvist«. I begge navne sigtes måske til 
en slags hegning. Snes anvendes forøvrigt 
i flere betydninger i de nordiske dialekter, 
bl.a. om indretninger til komtørring på 
marken. Den nuværende danske betydning 
»antal af tyve« har sin oprindelse i ordets 
brug om en gren som er afskåret i vedta
gen længde til ophængning af et nærmere 
bestemt antal genstande, f.eks. fisk.

I sognet er der yderligere to navne på 
-sted. Bersted (1348 Birkystæth (som til
navn), *1518 Birckstedt) er sammensat 
med navneordet gammeldansk birki »bir
kebevoksning«, Elsted (*1484 Elstedt) 
antagelig med navneordet gammeldansk 
celli »ellebevoksning«. I sognet findes end
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videre fø/z-navnet Grøntoft (1661 Grøn
toft), torp-navnet Arup (1413 Aardorp, 
1450 Oordrop) med ejefald år af navneor
det å (gammeldansk cl), og bøl-navnet 
Gersbøl (1664 Giersbøll). Beskriverleddet 
er antagelig mandsnavnet gammeldansk 
Geri som også indgår i nedennævnte Ge- 
rup. I Gersbøl har Geri nydannet ejefalds- 
form: -s for oprindeligt -a. Den henfører 
navnedannelsen til 1200-tallet eller senere.

Beskriverleddet i Hørsted (*1360 Hør
stedt) er tretydigt. Det kan være navneor
det gammeldansk *hyrth »fletværk« som 
indgår i ovennævnte Hørdum, plantebeteg- 
nelsen hør og navneordet gammeldansk 
hørgh »stendynge«, der også har kunnet 
anvendes i en sekundær betydning »alter, 
offersted«. -  Fraset sognebyen bærer ingen 
af bostederne i Hørsted sogn navne af 
ældre type.

Hørsted sogn grænser på den ene side 
til Snedsted sogn, på den anden til Hørdum 
sogn. I alle tre sognenavne lader beskriver
leddet sig med større eller mindre sandsyn
lighed tolke som ord der kan hentyde til 
indhegning.

Sognenavnet Bested ( 1367 Bilstæthe) er, 
ligesom Bedsted i Sønderjylland, antagelig 
sammensat med navneordet gammeldansk 
bild, brugt om forskellige vinkel- eller kile
formede skærende redskaber. Som navne
led kan det være anvendt sammenlignende 
om kileformet terrængenstand. -  Der er to 
eksisterende Zørp-navne i sognet. Vittrup 
(*1488 Wibtorp) er sammensat med fugle
betegnelsen vibe og hovedgårdsnavnet Tan- 
drup (*\386 Tandorp, 1391 Tamdrop, 1406 
Tandorp) snarest med mandsnavnet gam
meldansk *Tanni. Beskriverleddet i det for
svundne torp-navn Morup (*1355 Moclorp, 
*1367 Mothorp) der indgår i Morupmølle, 
er navneordet mo, gammeldansk mö, som 
dels betyder »sandjord, sandslette«, dels

»løs kridt-, 1er- og kalkjord«. Gårdens 
beliggenhed ved Hvidbjerg Å taler for 
sidstnævnte betydningsgruppe.

Visby, Ydby og Odby
Artsleddet by indgår i tre sognenavne: Vis
by i Hassing herred og Ydby og Odby i 
Refs herred. -  Beskriverleddet i Visby 
(1363 Wiiszbye, 1424 Wisby) er navneordet 
gammeldansk *wJs »sump«. I sognet fin
des endnu et navn på -by: Amby(gårcl) 
(1600 Ambye). Mulige beskriverled er fug
lebetegnelsen and og mandsnavnet gam
meldansk Ammi.

Tolkningen af beskriverleddet i Ydby 
(1361 Øyby, 1367 Øwby, 1464 Øby, 1557 
Yby) er usikker. Det er blevet forklaret som 
ejefald af navneordet ø (gammeldansk 
øjar) i en ældre betydning »strækning langs 
vand eller med omgivende vand- eller 
vådområder«. Men den forudsatte ejefalds- 
form af navneordet ø forekommer sjældent 
i sammensætning. Et sandsynligere artsled 
er muligvis navneordet gammeldansk æfia 
i en af de betydninger som er overleveret i 
danske og nordiske dialekter: »tilbagegå
ende strøm; vig af elv og fjord; dynd, fug
tig og sumpet strækning i en eng; lav for
strand, opdreven tang«.

I sognet findes et navn på -sted: Skib- 
sted(gård) (1512 Skibstedgord, 1610 Skib
stedt), sammensat med navneordet skib, og 
torp-navnene F lamp (1476 F lamp), Sin- 
derup (*1459 Syndrup, 1464 Sinrop) og 
Refstorp(gård) (1600 Reffstorp, Rostorp). 
De er sammensat med henholdsvis tillægs
ordet flad, navneordet gammeldansk sin
der »slagger« og stednavnet Refs (i nabos
ognet Hurup). -  Refs, der har givet navn til 
Refs herred, er et slående eksempel på de 
dybtgående lydlige ændringer som navne
ordet høj, gammeldansk høgh, ofte udsæt-
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tes for når det indgår som artsled i gamle 
navnedannelser. I Refs (*1231 Refshøghe- 
ret) er det slet og ret forsvundet, så kun 
beskriverleddet, dyrebetegnelsen ræv, og 
ejefaldsmærket -.v er blevet tilbage.

Beskriverleddet i Odby (*1403 Odbye, 
1408 Oddeby) er navneordet odde, motive
ret af landsbyens beliggenhed ved foden af 
den markante odde som strækker sig ud
over Sunddraget til Oddesund. Derimod er 
det tvivlsomt om beskriverleddet i sundets 
navn også er navneordet odde, trods belig
genheden mellem to odder. Både den 
skriftlige overlevering og dialektformen 
(*936 Ottesund! Oddesund. ca. 1075 Ottins- 
und,ca. 1400 Ottcesund, 1620 Ottesund. ca. 
1800 Otte Sund, udtale: åd*sugwn -  med 
hård J-lyd) taler for et oprindeligt *Otta- 
sund, sammensat med navneordet gammel
dansk Qtta, otti »frygt, fare«, altså: »det 
farlige, frygtindgydende sund«. Den gamle 
form synes at have givet anledning til det 
navneforklarende sagn om kejser Otto som 
under sit felttog mod Harald Blåtand nåede 
til »den tjord som nu kaldes Ottæsund«. 
1075-formen, fra Adam af Bremens beret
ning om begivenheden, er nedertysk ejefald 
af mandsnavnet Otto. -  I Odby sogn findes 
/cv-navnet Ugler (1453 Uggeløf), sammen
sat med mandsnavnet gammeldansk *Uggi, 
og torp-navnet Serup (*1403 Siørup) med 
beskriverleddet sø.

De allestedsnærværende torp-navne 
Der er ca. 85 torp-navne i Thy. Af dem er 
9, eller 11 %, sognenavne. Tallet 85 er 
minimum, og procenten følgelig maksi
mum, for i det store ikke undersøgte mark
navnestof kan der gemme sig forsvundne 
navne. De 9 sogne som har navne på -torp, 
udgør ca. en femtedel af landsdelens 50 
sogne.

Kåstrup og Hunstrup
I Hillerslev herred er der to sognenavne på 
-torp\ Kåstrup og Hunstrup. Blandt flere 
mulige tolkninger af beskriverleddet i Kå
strup (*1455 Kostrup, 1485 Kosterup) kan 
nævnes mandsnavnet gammeldansk Kol. 
Udover sognebyen er der kun gårdbebyg
gelser (med navne på -gård) i sognet.

Beskriverleddet i Hunstrup (*1435 
Hwnstrup) er mandsnavnet gammeldansk 
Hun. I sognet findes torp-navnene Lønner- 
up og Klastrup. Beskriverleddet i Lønnerup 
(*1472 Lønderup, 1508 Lynderup, udtale: 
løHjUmp) er efter den stedlige udtale at døm
me snarest navneordet lynd »(fugle)flok, 
(fiske)stime«. I Klastrup (*1440 Claustrup 
gaardt, 1527 Clawestrup) er beskriverled
det mandsnavnet Klakk eller det indlånte 
mandsnavn Klaus. -  Et navn på -by indgår i 
Kølby gård (1458 Kørebygaard, 1522 
Kiældbygaard, 1553 Kiølbygaardt). Be
skriverleddet er muligvis gammel ejefalds- 
form af dyrebetegnelsen ko. Vekslingen r/l 
er ikke uvanlig. Hvis /-formen er den 
oprindelige, kan beskriverleddet være til
lægsordet køl »kølig«.

Skinnerup, Kallerup og Jannerup 
I Hundborg herred er der tre torp-sogne- 
navne: Skinnerup, Kallerup og Jannerup. 
Beskriverleddet i Skinnerup (1365 Skyn- 
dorp) er mandsnavnet gammeldansk 
Skinni. Udover sognebyens navn er der 
ingen navne af ældre type i sognet.

Kallerup (*1466 Kallerup, 1503 Kal- 
drup) er sammensat med mandsnavnet 
gammeldansk Kalli. I sognet findes torp- 
navnet Hornstrup (1600 Huornstrup) med 
tilnavnet Horn eller navneordet horn i 
topografisk betydning »terrænfremspring«, 
og Z?ø/-navnet Todbøl (1348 Todæbøl) med 
mandsnavnet gammeldansk Toti.
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Hvis Jannerup (1555 Jandrop), som det 
synes, er af samme oprindelse som det 
sydvestjyske Janderup (1295 Jamthorp), 
er beskriverleddet antagelig mandsnavnet 
gammeldansk * lammi. I sognet findes 
Zørp-navnet Snestrup, også skrevet Snej- 
strup (*1365 Snestrøp). Beskriverleddet er 
navneordet gammeldansk *snës »afskåret 
gren eller kvist«; jævnfør ovennævnte 
Snedsted.

Stagstrup og Grurup
Hassing herred har to Zør/?-sognenavne: 
Stagstrup og Grurup. Beskriverleddet i 
Stagstrup (*1433 Saxtrup, 1504 Staxtrup) 
er tilnavnet *Stak. -  I sognet findes by
navnet Sundby (*1231 Sundby) der lige
som sognenavnet Sundby på Mors er moti
veret af beliggenheden ved Vilsund. Torp- 
navnet Gerup (1559 Gierrup) er sammen
sat med mandsnavnet Geri.

Sognenavnet Grurup (*1400 Grurup) er 
muligvis sammensat med navneordet gam
meldansk *gnli »dynge«. -  I sognet, og 
flere andre steder, findes by-navnet Gam
melby (1400 Gammelbye). Et bosted kan 
selvsagt ikke fra først af have heddet Gam
melby. Et navneskifte må have fundet sted, 
men kilderne indeholder yderst sjældent 
oplysninger om det oprindelige navn eller 
om årsagen til navneskiftet. Da der i sog
net ikke er andre bostednavne af ældre 
type end Grurup og Gammelby, kan det 
være opkomsten af Grurup der har givet 
stødet til at den nærliggende landsby skif
tede navn. Det er også tænkeligt at Grurup 
oprindelig lå på Gammelbys sted indtil 
nogle af gårdene flyttede til den nuvæ
rende plads og tog navnet med, medens 
Gammelby hæftedes på de tilbageblevne 
gårde og huse. Teoretisk, men nok ikke så 
let i praksis, skulle den sidste mulighed

kunne styrkes eller svækkes ved at under
søge i marken om beskriverleddet *gnii 
»dynge« passer bedst på Gammelby eller 
Grurup.

Hurup og Gettrup
I Refs herred er der to Zø/y?-sogne: Hurup 
og Gettrup. Beskriverleddet i Hurup 
(*1435 Hvrup) er muligvis mandsnavnet 
Huglu. -  I sognet er der endnu et torp- 
navn: Ettrup (*1395 Ettrup, 1603 Eptrup), 
snarest sammensat med mandsnavnet Ebbe, 
og et by-navn: Balsby (* 1302 Baldzby (som 
tilnavn), 1600 Balsby, udtale: balsby. Be
skriverleddet kan være ejefald af navneor
det balle, gammeldansk balgh »rund, jævnt 
stigende højde«, eventuelt i brug som til
navn, men er snarest tilnavnet gammel
dansk *Bal, en sideform til vestnordisk 
Ball. Det sent overleverede Refsbøl er er 
sammensat med landsbynavnet Refs. -  Be
skriverleddet i sognenavnet Gettrup (*1453 
Gettrup) er antagelig dyrebetegnelsen ged, 
gammeldansk gët. I sognet findes zø/z-nav- 
net Gundtoft (*1452 Gundtofftt), sammen
sat med mandsnavnet gammeldansk Gundi.

Ved boderne
For sig selv står det usammensatte sogne
navn Bodum (1344 Bothum). Det er en 
bøjningsform, hensynsfald flertal, af nav
neordet bod med betydningen »(bostedet) 
ved/i boderne«. Ordet bod betegner i gam
meldansk -  som i nydansk -  et skur, en 
hytte, et lille simpelt hus, beregnet til 
oplagring eller midlertidigt ophold, f.eks. 
en fiskerbod eller kvægbod. At Bodum 
rimeligst tolkes som bøjningsformen hen
synsfald flertal og ikke som en sam
mensætning med hëm, skønt dette artsled 
allerede i 1300-tallet var udviklet til -um, 
beror på at ingen af de sikre bëzn-navne
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har beskriverled som i sig selv betegner en 
bebyggelse.

Forøvrigt har hensynsfald-formen Bo- 
dum to nordiske paralleller i koloniområ- 
deme i England hvor der også forekommer 
en hel del andre nordiske hensynsfald-nav- 
ne. Det viser at sådanne navnedannelser 
var fremme i vikingetiden. Men de kan 
have fortsat ind i middelalderen; for 
bøjningsformen hensynsfald flertal var, 
som før nævnt, i levende brug endnu i 
1200-tallet. -  I Bodum sogn er der ikke 
ellers bostednavne af ældre type, dog 
muligvis med undtagelse af det forsvundne 
gårdnavn Ballumgård (1664 Balumgrd). 
Beskriverleddet er hensynsfald flertal af 
det førtrufne navneord balle, gammel
dansk balgh »rund, jævnt stigende højde«. 
Navnet kan altså betyde »(bostedet) ved 
højden«. Men Ball um kan også være et 
oprindeligt, og altså ganske gammelt, 
marknavn hvortil gårdnavnet Ballumgård 
senere er dannet.

Afmåle og afskære,
hegne og dyrke

Fire sogne bærer navne der refererer til 
kulturfænomener som ikke i sig selv inde
bærer beboelse. De fire navne er: Hjarde
mål, Tved, Vang og Agger. -  Artsleddet i 
Hjardemål (*1436 Hiarmull, 1505 Hier- 
maall, 1664 Hiarmall) er navneordet mål i 
betydningen »afmålt areal«, beskriverled
det er navneordet hjord, snarest i ejefalds- 
formen gammeldansk hjarthar. Navnet 
betyder altså »arealet som er afmålt til en 
kvæghjord« eller lignende.

I sognet er der et navn på hém: husnav
net Voldom (1508 Vollum). Beskriverleddet 
er navneordet gammeldansk wall »græs

gang«. Huset er sidste rest af en nedbygget 
landsby. En eller to af sognets gårde bærer 
Z?ø/-navne. Oddersbøl (1600 Odersbøll) er 
muligvis sammensat med dyrebetegnelsen 
odder, i så fald snarest i brug som tilnavn.

Artsleddet i Madsbøl (1477 Marssbol) 
er muligvis et oprindeligt bol »gård« som 
senere er udskiftet med det nærbeslægtede 
og egnstypiske bøl. Beskriverleddet er 
mandsnavnet gammeldansk Mar. Til et 
relativt gammel navnelag hører desuden 
kulturnavnet Tved (1600 Tuedt). Navneor
det tved, gammeldansk thwet der indgår 
usammensat og som artsled i et stort antal 
stednavne, er dannet til roden i et udsagns
ord der betyder »skære«. Fra grundbetyd
ningen »skæring, afskæring« udgår den 
konkrete betydning »noget afskåret«. I 
danske stednavne antages tved at være 
anvendt i den specifikke betydning »ryd
ning«.

Gammeldansk thwet ligger også til 
grund for sognenavnet Tved (*1435 Star
thued, *1453 Thwed). Navnelandskabet i 
Thy er yderst fattigt på stednavne som 
refererer til gammel skov. Det falder derfor 
i øjnene at der med en indbyrdes afstand af 
kun 7 km optræder to gamle navne med 
betydningen »rydning«. Ydermere optræ
der et Tvede i Vang sogn. Det burde vel 
overvejes om tved hér i det skovfattige 
Thy snarere end i betydningen »rydning« 
er anvendt i en betydning som ligger nær
mere ved ordets grundbetydning, f.eks. 
»afskåret areal« eller lignende.

Nørby (1608 Nørbye) og Sønderby 
(1552 Sønderby) i Tved sogn kaldtes tidli
gere Nørtved og Søndertved (*1493 Nør- 
twedt, Sønder Twedt). -  Fonnen Starthued 
i *1435 er formodentlig afskriverfejl for 
Nørtved, skrevet *Narthued med thybomå
lets form af nør(re) i den afskrevne kilde. 
-  Den lokale mundtlige form twes/tves er
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opstået ved løsrivelse fra forbindelsen 
Tved(s) sogn. Det samme fænomen fore
ligger skriftfæstet i sognenavnet Lyngs 
som omtales længere fremme.

Sognenavnet Vang (1367 Wangh) er 
dannet til navneordet vang. Som navneled 
anvendes vang i betydninger som har med 
agerbrug at gøre: »indhegning; dyrket 
agerjord; del af bymark«. Sognet har tre 
Zør/?-navne. Det tidligere sognenavn T(v)o- 
rup (1367 Thorthorp) er sammensat med 
et af de gammeldanske mandsnavne 
Thôrth eller Thöri. Et område ved den 
nedrevne Torup sognekirke kaldes Gam
melby Toft. Hér lå oprindelig Torup by som 
på grund af sandflugten efterhånden flytte
des østpå. Jævnfør Gammelby i Grurup 
sogn. -  Beskriverleddet i det tidligere 
hovedgårdsnavn Nystrup (*1443 Nystrup) 
kan være tilnavnet gammeldansk Nyst.

Et af de klithuse som på grund af sand
flugten flyttedes til Vangså, hed Gyrup 
(1664 Gyrup, 1680 Gump). Samme navn 
findes i Sønderhå sogn. Blandt de flyttede 
bosteder nævnes også Rækkeby ( 1690 Rek- 
keby). Navnet sigter antagelig til bebyggel
se hvis huse lå på række. Formelt mulig er 
også en sammensætning med navneordet 
gammeldansk *rækk »kriger, stridsmand«, 
men det er vel lidet sandsynligt at et bosted 
som først træder frem i overleveringen ved 
dets fraflytning, har båret et så gammelt 
navn. Tvede (1612 Tuede, 1688 Tuæde), 
der undertiden anvendes som fællesnavn 
for nogle af de sandflugtramte bosteder, 
synes at være flertal eller hensynsfald ental 
af tved. Jfr. ovenfor under Tved sogn.

Sognenavnet Agger (1319 Aagher, 
*1361 Østeragger, 1625 Vester Aggir) er 
dannet af navneordet ager, gammeldansk 
akær, som hér kan være anvendt i den 
nuværende (og gamle) betydning »dyrket 
mark«, men også i en ældre betydning

»sted hvor kvæget drives hen, græsgang« 
som reflekterer indholdet af det beslægte
de udsagnsord age. -  I den del af sognet 
som havet hidtil har skånet, er der ingen 
gamle bostednavne; men tre af de hav
tagne landsbyer bar navne som måske 
hører til de ældre typer.

Artsleddet hëm kan indgå i Bollum 
( 1664 Bollum). Beskriverleddet er antage
lig navneordet gammeldansk *bolgh »no
get opsvulmet«. Også i Alum (*1528 Alum, 
1537 Orlumgardt, 1612 Aalum, 1664 Nør 
Allum, Sønder Allum) er hëm et muligt 
artsled. Beskriverleddet er navneordet jysk 
ål, gammeldansk ål »stribe, fure«. I 
betragtning af de to navnes sene og spinkle 
overlevering må deres tolkning som hëm- 
navne alligevel betegnes som ganske usik
ker. Stavelsen dum kan være udviklet af 
navneordet holm. -  Den tredje udslettede 
landsby hed Toft. Det ældste belæg, 1373 
Tøfte, er et af de relativt få eksempler i 
jyske kilder på oprindelig flertalsform. 
Skrivemåden -ø- viser tilbage til et ældre 
*Tyftir, en omlydsform som er sjælden i de 
nordiske toft-navne.

Naturnavne
19 sogne -  38 % -  bærer naturnavne, eller 
rettere: de har navn efter bosteder som har 
navn efter naturlokaliteter. Naturnavne 
lader sig ikke tidsbestemme af ydre fakto
rer og kan naturligvis ikke selv tjene til at 
datere sine navnebærere. Den navngivne 
naturlokalitet kan have eksisteret i årtusin
der før den fik navnet hæftet på sig. Nogle 
naturnavne lader sig datere ad sproghisto
risk vej, bl.a. ved hjælp af kriterier fra 
lydhistorien og orddannelsens historie.

Der er ingen tvivl om at vore alleræld- 
ste stednavne findes blandt naturnavnene.
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Det gælder først og fremmest dem som er 
dannet med afledningselementer der gik 
eller var gået af brug allerede i romersk jer
nalder. Det må straks siges at ingen af sog
nenavnene i Thy er dannet til naturnavne af 
denne kategori. Et relevant spørgsmål gæl
der tidsspandet mellem naturnavnets tilbli
velse og dets ibrugtagning som bosted
navn. Der kan ikke gives noget uangribe
ligt svar på spørgsmålet; men det er en 
nærliggende tanke at det ofte var de første 
bosættere der gav navn til den naturlokali
tet de tog i besiddelse, således at bo
sættelsen er jævngammel med naturnavnet. 
Det er tilmed tænkeligt at naturlokaliteten i 
nogle tilfælde først fik sit varige navn en 
god tid efter at bostedet var etableret.

Østerild
Sognenavnet Østerild (1268 Høstrild, 
Høstrøld, 1442 Østri Id) har ikke hidtil fun
det nogen overbevisende tolkning. Det ini
tiale H- i den ældste kilde er et rent orto
grafisk fænomen som forekommer i flere 
af den ældre middelalders latinskrevne 
tekster. I forsøgene på at tolke navnet har 
det da også været forudsat at beskriverled- 
det er retningsbiordet øst eller øster. Arts
leddet er foreslået tolket som et oprindeligt 
Aldi sigtende til den gren af Limfjorden 
som nu kaldes Østerild Fjord. Det findes 
som fjordnavn i Norge, og lydhistorisk er 
udviklingen til -ild uproblematisk. Men vi 
skulle så vente at den gren af Limfjorden 
som ligger vest for Østerild Fjord (nu
værende Lønnerup Fjord), havde heddet 
*Vesterild. At dette navn ikke er at finde, 
kunne bero på en tilfældighed i overleve
ringen. Hvad der imidlertid gør tolkningen 
tvivlsom, er at Lønnerup Fjord sandsynlig
vis oprindelig bar navnet Hö (1458 Hoo), 
dannet til navneordet gammeldansk hö

»trug«. Fjordnavnet er overført på lands
byen Hov og indgår i navnene Hovsør 
(1374 Hoszhøør) og nedennævnte Ho
strup. Det er næppe sandsynligt at fjorden 
har haft et endnu ældre navn. -  I sognet 
findes Z?v-navnene Vesterby (1608 Vester i 
Bye, 1683 Wester Bye) og Sønderby (ca. 
1885 Sønderby) og torp-navnet Hostrup 
(1568 Hosterup, 1638 Hostrup) der som 
nævnt sandsynligvis er sammensat med 
fjordnavnet Hö.

Ræhr
Sognenavnet Ræhr (*1455 Røre, 1498 
Rcere) er en oprindelig sammensætning 
hvis artsled muligvis er navneordet gam
meldansk ør(a) »gruset strandbred«, be
slægtet med jysk ør »grus«. Beskri verled
det er enten navneordet jysk ræ »tang« 
eller gammeldansk *ra\ svarende til old- 
islandsk hræ »lig«. Ræhr er efter dette 
altså enten »tangstranden« eller »ligstran
den«. -  I sognet er der et navn på -sted'. 
Febbersted (1602 Feberstedt). Beskriver- 
leddet er muligvis navneordet fæbro »krea
turbro«. Der er fire torp-navne: Sårup 
(1650 Saarup) er snarest sammensat med 
navneordet såd, enten i betydningen »ud
sæd« eller i den specielt jyske betydning 
»skaller af byg, klid«. Det sent oprettede 
Nytorp står i gensidigt afhængighedsfor
hold til Ganuneltorp, en ung sideform til 
Nørtorp (1365 Thorp, 1664 Nør Torp). 
Beskriverleddet i Borup (1651 Buerup), et 
af de hyppigst forekommende torp-navne, 
kan være mandsnavnet gammeldansk Bo 
eller Bovi. En anden mulighed er navneor
det bod, gammeldansk both, som tidligt 
udvikles til bo. Et *Both-thorp kunne være 
et bosted som er opstået ved udbygning af 
en hyrdebod eller fæbod. En km sydøst for 
Borup ligger Bodkær.
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Vigsø og Nors
I sognenavnet Vigsø (*1422 (hér?) Wissyæ, 
1442 W.vø, *1443 Vixe, udtale: wisi) er 
beskriverleddet navneordet vig, gammel
dansk w~ik. Artsleddet er antagelig navne
ordet sø, refererende til en af strandsøeme 
i sognet. -  Der er ingen bostednavne af 
ældre type i sognet.

Sognenavnet Nors (1343 Nors, 1482 
Norsse, udtale: nå-s, no-s) er det gamle 
navn på Nors Sø. Udtalen uden stød viser 
at navnet oprindelig har været sammensat. 
Beskriverleddet, navneordet nor »ind
snævring«, sigter til en indsnævring som 
endnu i slutningen af 17OO-tallet forbandt 
den større vestlige del af søen med den 
mindre østlige del som nu er udtørret. 
Artsleddet er gammeldansk siö, hvoraf 
nydansk sø er udviklet, eller det ensbety
dende scê. -  I sognet findes -/zzgc-navnene 
Hinding (*1468 Hinnig, 1555 Hindinge), 
afledt af dyrebetegnelsen hind, og Vorring 
(*1527, 1599 Vowing, 1638 Voring), afledt 
af navneordet gammeldansk *warn (side- 
form til wara) »udmark, ødemark«. -  Der 
er også et torp-navn i sognet: Øster Skårup 
(1406 Scordorp, 1580 Skaarup, 1638 Sko
rup). Samme navn forekommer flere ste
der i og udenfor Thy. De har ikke nødven
digvis fælles beskriverled. Muligheder er 
mandsnavnet gammeldansk Skarthi og 
navneordene gammeldansk skarth »skår, 
indskæring« eller skor »fure, fordybning«. 
Af belæggene på et par tidligt overleve
rede forekomster fremgår at også navneor
det skov, gammeldansk skogh, er et muligt 
beskriverled. De mange Skårup'er i Thy 
kunne tyde på at nogle af dem er analogi
ske navnedannelser.

Vandet
Sognenavnene Vandet med de adskillende

tilføjelser Vester og Øster (*1376 Wester- 
vannet, 1555 Østeruandet) er formodentlig 
sammensat af navneordene vand, gammel
dansk watn, og ved, gammeldansk with 
»skov«, altså et af de fåtallige vidnesbyrd 
om gammel skov i Thy. Det vand som der 
sigtes til, må være den nuværende Vester 
Vandet Sø.

Tøfting i Øster Vandet sogn (1573 Thof- 
ting, 1581 Tøfting) er snarest en oprindelig 
indbyggerbetegnelse tofting »toftboer«, 
med dialektal udvikling til tøfting. -  I 
Vester Vandet sogn er der tre torp-navne. 
Skårup(gård) ( 1688 Schaarup) står i topo
grafisk sammenhæng med ovennævnte 
Skårup. Det sent overleverede Nystrup er 
vel opkaldt efter hovedgården Nystrup i 
nabosognet Vang. Tandrup (*1430 (hér?) 
Tanderup, 1581 Tonderup, 1602 Tanderup) 
er af samme oprindelse som ovennævnte 
Tandrup i Bested sogn. Det forsvundne 
toft-navn Vester- og Øster Stentoft (*1493 
Stientofft) er sammensat med navneordet 
sten. Et hus med navnet Karbestoft (*1493 
Kabelstofft, Kaahis tofft, 1688 Kahetztouft) 
er den sidste rest af et bosted som i 1688 
bestod af to gårde. Navnets oprindelse er 
uviss. Som en mulighed kunne nævnes til
navnet Kabel (Kabolt). Der er to bøl-navne 
i sognet: Nebel (1365 Nybøle) er dannet til 
det sammensatte navneord nybøli »ny
gård«. Beskriverleddet i Vilsbøl (*1493 
Viilsbøøll, Wilsbøll) er mandsnavnet gam
meldansk Wil.

Sælernes næs og søens ende
Sognenavnet Sennels ( 1348 Sycellcens, 
1374 Sycel næs) er sammensat af dyrebe
tegnelsen gammeldansk sial »sæl« og nav
neordet nces, betyder altså »sælenæsset, 
næsset med sælerne«. -  I sognet findes 
fø/f-navnet Momtoft (* 1400-taIlet Momtof-
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fît). Beskriverleddet er antagelig mands
navnet gammeldansk Mommi. I /ør/?-nav- 
net (Nørre- og Sønder-) U Iler up (*1406 
Vllerup, 1493 Wldrop, 1505 
Vollerupgardh, udtale: wufonp) indgår 
sandsynligvis navneordet gammeldansk 
wall »slette, græsmark«. *1406- og 1493- 
formen kunne tale for dyrebetegnelsen ulv; 
men dialektformen taler imod. Et forsvun
det husnavn i Malle skrives 1664 Fyrup. 
Beskriverleddets oprindelse i dette torp- 
navn er uviss. Som en usikker mulighed 
kan nævnes navneordet /jord, på thybomål 
Tyvv’r.

Sjørring (*1231 Syorændæ, 1300-tallet 
(oldislandsk) at Sævarenda) »søens ende«, 
er sammensat af navneordene sø (i gam
meldansk ejefald siör) og ende. Der er 
endnu et søtilknyttet navn på -ende i sog
net: Sperring (*1418 Sperende, 1594 Sper- 
ind). Landsbyen med dette navn ligger ved 
Sperring Sø, og navnets beskriverled er 
sandsynligvis søens oprindelige navn: 
Spærri, muligvis dannet til navneordet 
gammeldansk *spærra »spær, bjælke« i 
sammenlignende anvendelse om den lang
strakte sø.

Der er tre nuværende og to forsvundne 
torp-navne i sognet. Næstrup (*1458 
Nestrup) er antagelig sammensat med nav
neordet gammeldansk næst »krog«, Dol
lerup (1600 Dollerup) med navneordet 
dal. Skårup (1406 Scordorp, udtale: 
sgwortp) har vel samme tolkningsmulighe
der som de øvrige Skårup'er; men udtale- 
formen er påfaldende. -  Det sent overleve
rede og nu forsvundne Tistrup (1602 Thie- 
strup) kunne udfra formelle kriterier tolkes 
som sammensat med gudenavnet TJ; men 
da der blandt Danmarks mere end 3.000 
torp-navne ikke findes noget sikkert 
eksempel på sammensætning med gude
navn eller andre sakrale elementer fra

hedensk tid, bør tolkningen afvises. Et 
muligt forled er mandsnavnet gammel
dansk *TJsten. -  Det andet forsvundne 
torp-navn er Slumstrup (1676 Slumstrup). 
Samme navn findes to steder i Vestjylland. 
Beskriverleddet er muligvis et tilnavn 
* Slumbær der ligesom det vestnordiske til
navn Slumbi kan være dannet til et tillægs
ord svarende til bl.a. norsk slum »grov, 
men veg og slap«. Beskriverleddet i toft
navnet (Nørre-, Søndre) Nordentoft (1418 
Norentoffth, *1471 Norinndtofftt) er sna
rest retningsbiordet norden.

Skjoldborg og Heltborg
Beskriverleddet i sognenavnet Skjoldborg 
(1367 Skyolburgh, 1435 Skioldborgh) er 
navneordet skjold som i topografisk 
anvendelse, ved sammenligning med et 
hvælvet skjold, kan betegne en rundagtig 
terrænformation, bl.a. en rundagtig 
højning. Artsleddet er navneordet borg, 
gammeldansk burgh. Den oprindelige 
betydning af dette ord er »højde, bakke«, 
dernæst »forsvarsegnet højde« og 
»befæstet højde« med videreudvikling til 
den nuværende betydning »befæstet gård 
eller slot«. Betydningen »højde, bakke« 
foreligger i efterfølgende sognenavn og i 
flere vestjyske navne, f.eks. Lomborg, 
Ulfborg og Vandborg.

I Skjoldborg lader betydningen sig næp
pe fastslå med sikkerhed. Navnet er hér 
taget med i gruppen naturnavne, udfra den 
mulighed at borg er brugt i den oprindelige 
betydning »højde, bakke«. Men da der 
allerede i beskriverleddet skjold kan ligge 
en slags højdebetegnelse, og da der faktisk 
er fundet rester af et voldsted i sognet (ved 
Ås), bør vi ikke se bort fra at borg kan 
have refereret til en befæstet gård. -  I sog
net ligger Støvring (1437 Støffring, *1470
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Stejfring), en //jge-aflcdning enten af nav
neordet gammeldansk stavær »afskåret, råt 
tilhugget gren eller ung stamme» eller af 
navneordet gammeldansk *stufær »stub«.

I sognenavnet Heltborg i Refs herred 
(*1413 Helttborg, udtale: hælj'tbård) har 
borg som nævnt sandsynligvis den oprin
delige betydning »højde, bakke«. Beskri- 
verleddet er muligvis navneordet gammel
dansk * hial ti »sværdhæfte«, overleveret i 
ældre nydansk som hjælte og hælt. Vort 
nuværende hjalt er et litterært lån fra old- 
islandsk. Som beskriverled kan *hialti, 
ligesom hjalt i Hjaltland (det vestnordiske 
navn for Shetlandsøerne), være brugt sam
menlignende. Sprogligt mulig er også 
fiskebetegnelsen helt, og sagligt kan det 
ikke udelukkes at landing af specielt denne 
fisk på fjordbredden ved Heltborg har 
motiveret navnedannelsen. Udelukket er 
derimod navneordet helt »modigt og dåd
søgende menneske«. Det er et relativt sent 
lån fra tysk. -  Sognet har 5 navne af ældre 
type: (Vester-, Øster-) Toftum (*1443 Thot- 
hum, 1484 Toftom) som er hensynsfald 
flertal af navneordet tofr. »på/ved bygget
omterne«, og 4 /arp-navne: Kæ strup 
(*1543 Kiestrup) kan være sammensat 
med navneordet kær, Gindentp (1512 Gin- 
derop) med mandsnavnet gammeldansk 
*Ginni eller kvindenavnet *Ginna. Beskri- 
verleddet i Futtrup (*1531 Futtrup, udtale: 
fo 'tnp) er muligvis låneordet foged. Ulle
rup (*1370 Wullerup, udtale: wufordp) er 
samme navn som Ullerup i Sennels sogn.

Hvidbjerg, Hundborg og Lodbjerg 
Artsleddet bjerg »bakke« indgår i hele fire 
sognenavne. I det ene, Hundborg, som 
desuden er herredsnavn (*1231 Hunbiærg- 
heret), er det udskiftet med borg (1348 
Hundborgh) der som nævnt også er højde

betegnende og forøvrigt beslægtet med 
bjerg. Beskriverleddet er muligvis navne
ordet gammeldansk *hiin »klump, klods, 
klumplignende forhøjning«. -  I Hvidbjerg 
vesten A (1346 Hwidbiergh) og Hvidbjerg 
på Thyholm (*1360 Huidberg, 1408 Hwit- 
bergh) er beskriverleddet tillægsordet 
hvid, gammeldansk hwJt. Det sigter anta
gelig til lys jordbund. -  Lodbjerg (*1421 
Lodbergsogen, 1555 Laadbierge) er sam
mensat med tillægsordet gammeldansk 
*loth »noget låddent«, formodentlig sig
tende til lav, tæt bevoksning. Ordet genfin
des i jysk låd »fårenes forårsuld«.

Der er tre eksisterende og et forsvundet 
torp-navn i Hundborg sogn. Vorup (*1471 
Wordrup) er sammensat med navneordet 
gammeldansk wara »udmark, udyrket are
al«, Ulstrup (*1453 Wlstrup, udtale: 
ulsdnp) med mandsnavnet gammeldansk 
Ulf eller dyrebetegnelsen ulv, og hoved
gårdsnavnet Gammel Råstrup (1348 Ros
torp) med mandsnavnet gammeldansk 
Röir. Beskriverleddet i det forsvundne 
Hvalstrup (1664 Hualstrup) kan være til
navnet Hval eller navneordet hvalv »hvæl
ving, højning«. Beskriverleddet i det sent 
overleverede Førby (1636 Førbye) indgår 
også i det topografisk sammenhørende 
Førgård (1636 Førgaardt). Det er af uviss 
oprindelse. Som en ganske usikker mulig
hed kunne nævnes navneordet føre (over
leveret i forbindelser som slædeføre, sne
føre, godt-, dårligt føre), hér anvendt i 
betydningen »vej, passage, farbart terræn«.

Det forsvundne Nørby (1600 Nørbye, 
1688 Norbyegaard) korresponderer med 
Midt i Byen og Sønder i Byen, begge 
nævnt 1688. Toft-navnet Ryltoft (1718 
Ryltoft) er formodentlig et oprindeligt 
marknavn. Beskriverleddet er fuglebeteg
nelsen ryle. I /?ø/-navnet Faddersbøl 
(*1469 Lillæ-, Store Fadersbøll) er beskri-
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verleddet mandsnavnet gammeldansk 
Fathir, hér med nyere ejefaldsmærke (-ers 
for oprindeligt -ur) som daterer navnedan
nelsen til middelalderen, idet ændringen 
som nævnt slog igennem i 1200-tallet.

I Hvidbjerg vesten Å er der 5 navne af 
ældre type. Madsted (*1324 Madstedt) 
med artsleddet sted er sammensat med 
navneordet gammeldansk math (en side- 
form til made) »eng«, oprindelig »eng som 
anvendes til mejning«. I Lomborggård ind
går trods formen *1418 Liunngbyegaardt 
næppe et oprindeligt Lyngby (gammel
dansk Liungby). Både *1467 Long- 
burggord og 1496 Lwmboregord taler for 
et navn på -borg, formentlig i den gamle 
betydning »højde, bakke«. Beskriverleddet 
er tillægsordet lang. Samme navnedannel
se foreligger i det vestjyske sognenavn 
Lomborg. Der er således ingen sammen
hæng mellem Lomborggård og det sent 
overleverede Lyngby, navn på tidligere 
fiskerleje. -  Sognet har to eksisterende 
torp-navne og et forsvundet. Beskriverled
det i Istrup (*1418 Jstrup) er muligvis i sig 
selv et stednavn, *Isi, som også indgår i et 
forsvundet bostednavn der 1485 skrives 
Iseeth, 1683 Isett, men forøvrigt er af uviss 
oprindelse. Beskriverleddet i Kjallerup 
(*1418 Kiellerup, 1664 Kiallerup, udtale: 
kjalßwp) er formodentlig navneordet kilde, 
gammeldansk kælda. Dette ord udtales dog 
kjadj' i det nuværende thybomål. Navnet 
på den tilsandede landsby Alstrup (*1455 
Allstrup) som er bevaret i Alstrup Sande, 
er sammensat med mandsnavnet gammel
dansk Alf.

I Lodbjerg sogn er der ét torp-navn: 
Løgstrup(gårde) (*1469 Løgstrup). Det er 
snarest sammensat med plantebetegnelsen 
løg, gammeldansk løk, eventuelt i brug 
som tilnavn; men udtalen löwsdrdp for det 
ventede *lø'qsdr<>p er påfaldende. Det

gammeldanske mandsnavn Toll eller kvin
denavn Tôla indgår i Z?ø/-navnet Tolbøl 
(*1363 Tølbøll, udtale: tølbøl). Det for
svundne gårdnavn Rotbøl »rotterede« er 
nævnt ovenfor. Gården er ligesom lands
byen Skovsted (*1421 Skoustedt) tilsandet 
i 1700-tallet. Jævnfør Skovsted i Hillerslev 
sogn.

I det store Hvidbjerg sogn på Thy holm 
bærer fem bosteder navne af gammel type, 
heraf to Z^v-navne og et /zéz?z-navn. Flovlev 
(1408 Floweløfiuv, *1440 Floløff) er 
muligvis sammensat med tilnavnet gam
meldansk Flugha, og Barslev (*1391 Bar- 
slejf 1408 Badersløff) med mandsnavnet 
gammeldansk * Bathar. Beskriverleddet i 
/zézzz-navnet Sem (1408 Sææm) er navneor
det gammeldansk see »sø« (også »hav« og 
»fjord«). Navnet findes 8 steder i Danmark 
og adskillige steder i Norge og Sverige. 
Der er to torp-navne i sognet. Kollerup 
(1408 Kaldorp) er af samme oprindelse 
som sognenavnet Kollerup. Beskriverled
det i Smerup (*1371 Smæropp, 1408 
Smithorp) er navneordet smed, gammel
dansk smith »håndværker, smed«.

Nørhå og Sønderhå
Artsleddet i sognenavnene Nørhå og Søn
derhå (*1380 Synderhaae, 1474 Haa, 
1477 Nør haa) er sandsynligvis sønavnet 
*Hä, dannet af navneordet gammeldansk 
*/zJ »lille sø« og sigtende til den nuværen
de Nørhå Sø. De to nabosogne -  på hver 
sin side af skellet mellem Hundborg og 
Hassing herred -  støder begge til søen.

Nørhå sogn har udover sognebyen 
ingen bostednavne af gammel type. I Søn
derhå sogn er der 3 torp-navne. Beskriver
leddet i Jestrup (1431 Jesthorp, 1464 
Jestrup, 1465 Estrup) er ånavnet *Ésa (det 
oprindelige navn på Hørsted Å). Det er
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afledt af ordroden *é,v- »bevæge sig hur
tigt«. I de to andre torp-navne indgår gam
meldanske mandsnavne: Kokk i Kovstrup 
(1431 Kowsthorp, *1438 Kostrup) og 
Gyrth i Gyrupgård (*1376 Gythorp, *1450 
Gyrdrup).

Vestervig
Sognenavnet Vestervig (*1188 Vesteruig, 
*1231 Westerwigh) er umiddelbart gen
nemskueligt. Men »den vestlige vig« som 
navnet refererer til, har i det omskiftelige 
landskab ikke nødvendigvis haft samme 
kystlinje som den nuværende Krik Vig. I 
den dansk-engelske Odensemunk Ælnoths 
latinskrevne krønike om Knud den Hellige 
fortælles at kongen i 1085 lod ledingsflå
den samles ved Occidentalis portas litori- 
bits »Vesterhavnens kyster«. Da portus 
foruden »havn« også kan betyde »fjord
munding, udsejling, indsejling, bugt«, er 
Occidentalis portus af flere historikere 
blevet identificeret med Vestervig.

I sognet er der en del bostednavne af 
ældre type. Spolum (1612 Spolum) er trods 
den sene overlevering muligvis et ægte 
hem-navn. Beskriverleddet er et gammel
dansk navneord som genfindes i bl.a. jysk 
spole »stang, tremme« og hallandsk spol 
»gærdestav«. Spolum hentyder da formo
dentlig ligesom Hørdum og Skyum til et 
indhegnet »hjem«. Beskriverleddet i sted
navnet (Vester- og Øster-) Ulsted (*1380 
Wistedt) er mandsnavnet Ulf eller snarest 
dyrebetegnelsen ulv.

Der er ét navn på -by: Vesterby (1612 
Westerbye), og 7 på -torp. I 5 af dem er 
beskriverleddene gammeldanske mands
navne: Tÿkir i Tygstrup (1598 Togstrup, 
1612 Tøigstrup), Willi i Villerup (*1366 
Willerop), Rani i Randrup (1522 Ran- 
derup), Assi i Astrup (1612 Aastrup, 1664

Astrup) og Gram (tilnavn) i Gramstrup 
(1522 Gramstrup). 1 Handrup (1537 Han
drop, 1545 Handerup) er beskriverleddet 
mandsnavnet Hani eller dyrebetegnelsen 
hane, som ikke er ukendt i jyske stednavne 
selvom de nuværende jyske dialekter fore
trækker kok. Skårup ( 1542 Skaarup) frem- 
byder samme tolkningsmuligheder som de 
øvrige forekomster.

Sognet har 6 bøl-navne: I 3 af dem er 
beskriverleddet et gammeldansk mands
navn: Tobbi i Tabel (1522 Tobbell), Addi i 
Adbøl (1568 Adbøl) og Sejer i Sejrsbøl 
(1612 Seigersbøll). I Staversbøl (1598 
Staffuersbøll, 1611 Staursbøll) er beskri
verleddet muligvis navneordet jysk stavr 
»gærdestav«, gammeldansk stavær »af
skåret, råt tilhugget gren eller ung stam
me« (jfr. Støvring ovenfor), hér måske sig
tende til indhegning med gærdestave. -  
Bubel (1612 Bubbell) er sandsynligvis 
også et bøl-navn: beskriverleddet er måske 
mandsnavnet Bo.

I Oksenbøl (1598 Oxennbøll) indgår 
dyrebetegnelsen okse i gammel ejefald fler
talsform. Oksenbøl og Oksbøl, som fore
kommer flere.steder, er snarest dannet af et 
gammelt sammensat navneord *uks(n)- 
abøli med betydningen »oksestald«. Nav
net kan have sammenhæng med okseop
dræt og oksedrift. Oksenbøl, ved norden
den af Krik Vig, ligger nær ved middelal
derens vestlige oksevej. Nede ved Varde 
ligger landsbyen Oksbøl 12 km vest for 
vejen. Hér blev der i 1937 udgravet et 36 m 
langt jemalderhus der kan have tjent som 
stald.

Helligsø og Lyngs
Søen som sognet Helligsø (*1410 Hillis- 
zøe, 1512 Hellisiø, 1600 Hellesø, 1683 
Helligfiøø, udtale: hilisa) har navn efter,
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hedder stadig Helligsø. Beskriverleddet 
har været tolket som tillægsordet hellig, 
men bl.a. udtaleformen taler for et oprin
deligt Hæliar, ejefald af dødsgudindens 
navn Hel. Sønavnet betyder følgelig »Hels 
sø, søen som er viet til Hel«. -  Der er 
ingen navne af ældre type i sognet.

Sognenavnet Lyngs (1456 Liung sogen, 
*1472 Liønssoghen, 1537 Løng, 1600 
Løngs, udtale: Ijøngs) er dannet af navne
ordet lyng, gammeldansk liung i betydnin
gen »område med lyng«. Formen Lyngs er 
opstået i forbindelsen Lyng(s) sogn. -  I 
sognet findes rø/z-navnet Stoktoft (1602 
Stocketofft, 1664 Stocktofft), sammensat 
med navneordet stok. Der er to Zørp-navne: 
Jestrup (*1449 Jegstrop, *1472 Eyestrop, 
1556 Jestrup), sammensat med navneordet 
gammeldansk ëki »egebevoksning«, og det 
usammensatte Torp (1664 Torp Bye).

Søndbjerg og Jegindø
Artsleddet i sognenavnet Søndbjerg (1382 
Synbyrky, 1408 Sundberk, udtale: sønj- 
bjærd) er navneordet gammeldansk *birki 
»birkebevoksning« som senere er udskiftet 
med bjerg. Beskriverleddet er antagelig 
navneordet gammeldansk sunna »sol«. 
Denne betydningsmæssige parallel til or
det sol indgår i enkelte danske stednavne, 
men er ellers kun overleveret i ugedags
navnet søndag, gammeldansk sunnudag. 
»Det hedder sol hos menneskene men 
sunna hos guderne«, står der i det oldi- 
slandske AMsmål. -  Sognet har ingen nav
ne af ældre type.

Ønavne hører strengt taget ikke hjemme 
i en oversigt over sognenavne i Thy, men 
da Jegindø har sognestatus, skal den alli
gevel med. Som allerede nævnt er Ékund 
»den egebevoksede« (ca. 1250 Ekund, 
1463 legind), med det senere tilføjede -ø,

dannet med afledningselementet -und af 
træbetegnelsen eg, gammeldansk ék. Navne 
med afledningselementet -und dateres til 
romersk jernalder. -  På øen er der 5 navne 
af ældre type. Beskriverleddet i Ibsted 
(1664 Iff sted, 1683 I sted, 1844 Ibsted, ud
tale: ywsdJ) er navneordet gammeldansk 
æfia. Se under sognenavnet Ydby ovenfor. 
-  Der er desuden et navn på -by: Nørby 
(1664 Nør Bye) og et forsvundet Zø/p-navn: 
Bistrup (1688 Bistrup), sammensat med 
navneordet bisp og således af uomtvistelig 
middelalderlig oprindelse. -  Øen har to 
Z?ø/-navne Det usammensatte Bøl (1664 
Bøell) og Harbøl(gård) (1664 Haarbøll, 
1720 Harbøl), muligvis sammensat med 
dyrebetegnelsen hare eller navneordet 
gammeldansk har »stengrund«.

Afrunding
Foran blev det nævnt at de ældste navnety
per er stærkest repræsenteret blandt sogne
navnene, og at der derfor er stor statistisk 
sandsynlighed for at sognets navn er ældre 
end de øvrige bostednavne indenfor sog
net, eller i hvert fald af samme alder. Et 
hastigt tilbageblik vil vise om statistikken 
holder.

For 16 af sognene er spørgsmålet irrele
vant fordi sognenavnet er eneste navn af 
ældre type. Det gælder Harring, Hassing, 
Ørum, Skyum, Hansted (når der ses bort 
fra Nørby som oprindelig hed Nørre Hans
ted), Thorsted, Hørsted, Kåstrup, Skinne- 
rup, Bodum (hvis der ses bort fra det tvivl
somme Ballumgård), Tved (hvor Nørby og 
Sønderby er nydannelser), Vigsø, Øster 
Vandet, Nørhå, Helligsø og Søndbjerg. 
Dermed er en god del af jemaldemavnene 
og nogle af naturnavnene (som ikke lader 
sig typedatere) ude af statistikken.
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I sognene Hørdum, Hillerslev, Viller- 
slev, Thisted, Tilsted, Snedsted og Beds
ted, det vil sige i sogne hvis navne tilhører 
jernalderens navnetyper, findes mellem 1 
og 5 navne som tilhører vikingetidens nav
netyper, altså navne på -by. -toft. -torp og - 
bøl. Kun i Hillerslev og Snedsted er der 
jævngamle navnetyper: Skovsted i Hiller
slev sogn, B er sted og Elsted i Snedsted 
sogn. Hér må igen mindes om at i Thy (og 
Vendsyssel) synes navnene på -sted at til
høre denne types yngste lag.

Kun i to af de sogne hvis navne er af 
vikingetidstype, er der et navn af jernal
dertype, nemlig i Ydby sogn med sted- 
navnet Skibsted og Odby sogn med lev
navnet Uglev. De 9 torp-sogne har kun 
jævngamle navnetyper indenfor sine 
grænser.

Af interesse er også forholdene i de 
sogne der bærer kulturnavne som ikke 
betegner bosteder, og i dem der bærer 
naturnavne. Til første slags hører Hjarde- 
mål sogn med hém-navnet Voldum og Ag
ger sogn med de usikre Item-navne Bollum 
og Alum.

Som det sås ovenfor, rummer 5 af de 21 
sogne som bærer oprindelige naturnavne, 
ingen navne af ældre type. I de øvrige 16 
sogne udgør vikingetidstyperne naturligvis 
den største part. Herudover har Nors sogn 
to navne på -inge (Hinding. Vorring) og 
Skjoldborg sogn ét (Støvring). -  Ræhr, 
Hvidbjerg vesten Å og Lodbjerg sogne har 
hver ét navn på -sted (Febbersted. Mad
sted. Skovsted). -  Vestervig sogn har et 
muligt navn på -Item (Spolum). I Hvidbjerg 
på Thyholm er der ét navn på -Item (Sent) 
og to på -lev (Flovlev. Barslev).

I sogne som bærer oprindelige natur
navne, kan vi ikke bringe begrebet alders
rang ind i forholdet mellem sognenavn og 
øvrige bostednavne, for naturnavne grup

perer sig som nævnt ikke i daterbare typer. 
Men intet tyder på at de natumavnebasere- 
de sognenavne i Thy er yngre end de æld
ste bostednavne.

I nogle få sogne ligger kirken uden 
omgivende bebyggelse. Det gælder -  eller 
gjaldt i alt fald for for 35-40 år siden -  sog
nene Vigsø, Harring, Hvidbjerg vesten Å, 
Lodbjerg og Tved, altså fire sogne med 
naturnavne og ét med et rydningsnavn. I 
Lyngs sogn ligger kirken mellem Lyngs by 
og Torp. Umiddelbart kunne det se ud som 
om kirken i disse sogne ikke blev bygget i 
en landsby eller ved en gård, men at den i 
en eller anden hensigt blev lagt uden til
knytning til et bosted. Sognenavnet bliver 
da en slags bygdenavn. At navnene med 
undtagelse af Tved i Matriklen 1688 op
træder som ejerlavsbetegnelse for et antal 
gårde, viser ikke nødvendigvis hen til en 
samlet bebyggelse ved kirken. Uanset dette 
skal man være varsom med at slutte tilbage 
til 1100-tallet fra tilstanden i 1900-tallet og 
1600-tallet. I Hardsyssel (Ringkøbing amt) 
er der 23 sognenavne som ikke refererer til 
landsby eller enkeltgård. Alligevel er en 
stor del af dem uomtvistelige bostednavne, 
f.eks. hent-. by- og torp-navne. Det vil sige 
at kirken og dermed sognecentret også i 
disse sogne oprindelig har været knyttet til 
en landsby eller gård. Det samme kan være 
tilfældet med de landsbyløse kirker i Thy. -  
Men med disse overvejelser kommer vi i 
faretruende nærhed af bebyggelseshistorien 
som nok i nogen grad har med stednavne at 
gøre men alligevel bør varetages af sagkyn
dige historikere.

Litteratur
En god og letlæst indføring i Danmarks 
stednavne findes i Kristian Halds desværre
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udsolgte Vore Stednavne, 2. reviderede og 
forøgede udgave. 1965. En grundig men 
ikke så letlæst indføring i stednavneforsk
ningens metoder og i hvorledes stednavne 
kan udnyttes indenfor andre forskningsom
råder, giver Vibeke Dalberg (Christensen) 
og John Kousgård Sørensen: Stednavne
forskning 1-2, 1972-1979. I Bent Jør
gensen: Stednavneordbog, 1994 (Gylden
dals små røde ordbøger) er der kortfattet 
men kyndigt gjort rede for navnene på 
købstæder og større byer, de fleste lands
byer, slotte og herregårde og større natur
lokaliteter. Bogen har også korte artikler 
om de vigtigste artsled og navnegrupper. 
Fyldigere oversigter over navnetyperne 
findes i Kristian Halds ovennævnte bog og 
desuden på alfabetisk plads i Kulturhisto
risk Leksikon for nordisk Middelalder, 
redigeret af John Danstrup m.fl., 1956-72 
(fotografisk optryk 1980-82). Både i Vore 
Stednavne og i Stednavneordbog er der 
henvisninger til anden litteratur om emnet.

Specielt om stednavnene i Thy findes 
der en række artikler i Historisk Arbog for 
Thy og Vester Hanherred (tidligere: Histo
risk Aarbog for Thisted Amt). Hérfra kan 
nævnes Svend Aakjærs store artikel »Thy- 
syssels Bebyggelse og Bostedsnavne« 
(1944) som sætter navnene ind i en bebyg

gelseshistorisk sammenhæng, og som her
red for herred gør rede for bostednavnenes 
fordeling på de forskellige artsled. Fordy
belse i de enkelte stednavnes tolkning lig
ger udenfor artiklens sigte. S. Chr. Sortfelt: 
»Gamle Stednavne i Thy« (1921-22) be
handler et stort antal stednavne, men 
undertiden lidt lemfældigt. Thorsten Balle: 
»Skov i Thy« (1937) inddrager også skov
betegnende stednavne i en kort redegørelse 
for vidnesbyrdene om fortidens skove i det 
skovfattige Thy, men fremhæver at de kun 
optræder sporadisk, og viser at nogle tilsy
neladende skovnavne er af anden oprin
delse. I kapitlet »Stednavne i Thy og 
Vester Han Herred« i Landet mod Nordvest 
-  Thy og Vester Han Herred, 1946, gen
nemgår Svend Aakjær praktisk taget samt
lige ældre landsby- og gårdnavne i områ
det med redegørelse for de vigtigste arts- 
led. Tolkningen af de enkelte navne er ofte 
lidt lapidarisk og ikke altid velunderbyg- 
get. Med inddragelse af nogle markante 
eksempler tegner H. G. Tybirk i »Sydthys 
stednavne«, Sydthy Arbog 1997-98, et rids 
af jernalderens stednavne i det sydlige Thy 
og diskuterer samtidig nogle af de proble
mer stednavneforskningen må handskes 
med.
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REDAKTIONEN

Siden sidst

Kommentarer og rettelser til tidligere årbøger.

Rettelser til
årbøgerne 1998
Jens-Henrik Bechs artikel: På kanten: S. 
25: Jernaldergrav i stedet for stenalder
grav.

Doverodde Havn, 1998. Redaktionen planlægger følgende tema for Historisk Arbog 2000: »Fiskeri ved fjord og 
hav«. Vi modtager gerne idéer til emner og tilsagn om artikler.
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Lokalhistorisk litteratur om Thy 
og Vester Hanherred 1998-1999

100 år i Han Herred. - Fjerritslev Avis' 
Forlag, 1999. - 100 sider : ill.

Andersen, Jens
Atlantvolden fra Agger til Bulbjerg 
.- Blåvandshuk Egnsmuseum, 1999

134 sider : ill.

Christensen, Allan
Klim sogn med kalkværk og ovn
.- Han Herred Naturcenter, 1998. - 16 sider

Brockdorff, Inge Ullersted
Bulbjergmanden / Inge Ullersted Brock
dorff. - Frøstrup : Athena, 1998 
.- 47 sider
Er også udgivet på tysk.

Dåb og tro i Landsretten / samlet og tilret
telagt af Bent Feldbæk Nielsen 
.- Doxa, 1999. - 176 sider.

Fogtmann, Chr. P.
En minderune over Thisted Aktiebryggeri 
.- A/S Thisted Bryghus, 1999 
.- 24 sider : ill.

Gårde og ejendomme i Kjelstrup/ redigeret 
af Svend Sørensen. - s.n., 1999. - 1 bind : 
ill. - (Lokalhistoriske skrifter for Hiller
sle v-Kåstrup sogne, nr.3)

Han Herred sangbog/ redigeret af Kurt 
Kristensen m.fl. - Fjerritslev Avis’ Forlag, 
1999. - [130] sider : ill.

Jensen, Knud E.
Thy i billeder. - Knud E. Jensen og Gra- 
fiskHus; trykt hos Wadmann, 1999 
.- 72 sider : ill.

Johansen, Egon
Fra Tøvling Daas til Ove Sø : sognebog 
for Sønderhå og Hørsted sogne. - Sønder- 
hå-Hørsted Borgerforening, 1998 
.- 333 sider : ill.

Laumann Jørgensen, Einar
Oldtids-astronomi i Han Herred.
.- Han Herred Naturcenter, 1999 
.- 12 sider : ill. særtryk

Nørgaard Pedersen, Else
Svinkløv, Grønnestrand og Lyngmøllen: i 
fortid og nutid. - Han Herred Naturcenter, 
1999.- 16 sider: ill.

Rolighed, Bent
Fortællingen om en fri skole : en kulturhi
storisk beretning fra Han Herred : Klim 
Friskole 1872-1997 Fjerritslev Avis, 1997. 
.- 144 sider : ill.

Snapseruten / tekst: Poul Krabbe m.fl. ; 
kort: Per Bøgh ; planter: Henning Anthon 
.- Netværk Limfjorden, 1998. - 76 sider : 
ill.

Stensvig, Niels P.
Dage på Hannæs. - Tjele : Niels P. Stens
vig, 1999. - 52 sider : ill.
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Søndergaard, Jens
Sådan husker jeg det. - Knakken, 1999. - 
96 sider : ill.

Sørensen, Svend
Papir i lange baner. - Firmaet C. Sønder
gaard Papir, 1999 - 56 sider : ill.

Thisted købstads historie
Bind 2 : En by i provinsen ! Knud Holch 
Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skip
per. - Knakken 1998. - 420 sider : ill.

Variation og enhed omkring Limfjorden : 
rapport fra seminar afholdt på Vitskøl Klo
ster. - Århus Universitet, 1998. - 2 bind. - 
(Rapport/Limljordsprojektet)

Vejlernes natur : status over reservatets 
mangfoldighed - 1998 / redaktion: Poul 
Hald-Mortensen. - Aage V. Jensens Fonde, 
1998. - 302 sider : ill.

Lydbøger, musik,
CD-rom mm.
Holch Andersen, Knud
Torvene, huse og mennesker i Thisted o. 
1900/ Knud Holch Andersen, Jens Ole 
Petersen og Orla Poulsen. - KLO, 1999 
.- 3 kassetter i 1 mappe

Thisted Købstads historie. - KLO, 1999 
.- 7 kassetter i 2 mapper.
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FRANK WEBER

Formandens beretning 1998-99

Dette er Historisk Samfund for Thy og 
Vester Hanherreds sidste formandsberet
ning inden årtusindskiftet. Det betyder, at 
vi nu så småt kan skimte 100-års jubilæet i 
år 2003. I en tid hvor informations-sam
fundet presser sig på, og hvor vi dagligt 
bombarderes med diverse mediers oplevel
sestilbud, er en forening som vores op 
imod hård konkurrence. I lyset heraf må 
det anses for at være et positivt signal, at 
vi nu i flere år har kunnet fastholde et 
medlemstal omkring de 700.

Vi kan ikke tilbyde andet end lokalhi
storiske foredrag, udflugter og en årbog, 
men indholdet af disse må der til gengæld 
også være et behov for. Netop i en lidt for
virret multi-medie-verdens konstante ma
sen sig på, opstår der en søgen efter et 
ståsted, en identitet. Den kan bl.a. findes i 
det lokalsamfund man bor, med det land
skab, den befolkning og den fælles histo
rie, som binder det hele sammen. Her afte
nen før EU-valget (valget den 10. juni 
1999) er det for alvor sat i relief. Hvis vi 
ikke ved, hvad vi har med i den kulturelle 
bagage, og ikke kender vore rødder og vort 
udgangspunkt, kommer vi ikke langt i den 
store verden. Så drukner vi.

For nogle år siden kunne man i Århus 
se nogle store plakater med et billede af en 
ung mand med håret sat i en såkaldt 
»hanekam« og med øreringe jævnt fordelt 
over hele hovedet. Det enkle budskab på 
plakaten lød: »Kend din egn, din rod!«

Vi har i Historisk Samfund oprettet vort 
eget rod-net af lokalhistoriske kontaktper
soner - »Rødderne«. De er lidt ældre i går
de og ser anderledes ud end den unge

mand på plakaten, men de udgør forenin
gen øjne, ører og mund rundt omkring i 
Thy og Vester Hanherred. Vi vil i de kom
mende år, i højere grad end tidligere, 
benytte os af dette rodnet. Dels til at for
midle oplysning om vor forening og Histo
risk Årbog til en bredere kreds af lokalhi
storisk interesserede, og dels til at give 
bestyrelsen ideer og stof til fornyelse og 
videreførelse af Historisk Samfund ind i 
det 21. årh.

Økonomien i foreningen er nogenlunde 
stabil. I år kan vi dog godt mærke at Dansk 
Lokalhistorisk Forening (DLF) ikke læn
gere uddeler tilskud fra Tipsmidlerne. De 
ca. 4.000 kr., som vi før fik per automatik, 
gik nogenlunde lige op med medlemskon
tingentet til DLF. Sådan er det ikke mere. 
Nu kan man kun få penge fra Tipsmidlerne 
til konkrete opgaver. Til gengæld må vi så 
kunne forvente at få et klækkeligt tilskud 
til vores jubilæums-aktiviteter.

Som jeg omtalte i beretningen sidste år, 
er det bestyrelsens hensigt at udgive en 
CD-rom i anledning af jubilæet. Denne 
multimedie-CD-rom skal f.eks. kunne 
indeholde udvalgte artikler fra Historisk 
Årbog, lydfiler med dialekteksempler og 
lokale viser og sange, billeder fra Thy og 
Vester Hanherreds historie og filmklip fra 
forskellige årtier. Vi vil i år nedsætte et 
udvalg, der skal udarbejde nogle mere 
konkrete planer for CD-rommens udform
ning og indhold. Samtidigt vil vi så småt 
påbegynde ansøgningen om midler til at 
finansiere projektet.

I det forløbne år havde vi for første 
gang ikke et tilbud om historisk udflugt.
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Der kom et par henvendelser fra uindvie
de, som i løbet af august måned forgæves 
havde spejdet efter annoncen i den lokale 
presse. Opstår der et udtalt krav fra en 
større medlemskreds eller kommer der et 
oplagt udflugtsmål, vil bestyrelsen selvføl
gelig genoptage traditionen. Indtil da hol
der vi fortsat pause i udflugterne.

Fredag den 27. november afholdtes der 
reception i Museet ved Hanstholm Fyr i 
anledning af, at Historisk Årbog 1998 blev 
udgivet. Hovedtemaet var Hanstholm og 
de fleste af de ca. 50 indbudte gæster mød
te op. Enkelte havde taget hele turen fra 
Sjælland og det sydlige Jylland, blot for at 
deltage i denne tradition. Det var impone
rende. Men der var da også i år noget fint 
at komme efter. Omslaget var en gengivel
se af Iwo Brunanders maleri fra 1937, som 
i bedste impressionistiske stil, skildrer 
Hanstholm Havn i blæst. Vignetterne var 
tegnet af Christian Schmidt fra Hanstholm, 
som med nogle portrætskitser af børn fra 
Hanstholm Skoles fritidsordning bandt 
artiklerne sammen på en poetisk og fin 
måde. Med fare for at gentage hvad jeg 
plejer at sige, må jeg udtrykke en stor tak 
til redaktionen for igen at have leveret en 
flot og læseværdig årbog. Sammen med 
skaren af forfattere, tegner og trykkeri har 
de produceret en bog med mange timers 
spændende læsning. Tak til alle der har 
medvirket ved årbogens tilblivelse.

I januar skrev Thisted Dagblad, at 
Egnsbank Han Herred var ved at udskifte 
sine PC'ere, og at foreninger og skoler vil
le kunne rekvirere de gamle eksemplarer 
gratis. Jeg øjnede straks muligheden for at

gafle en PC'er til Historisk Samfund, som 
evt. kunne følge kasserer-hvervet. At sous
chefen i marketingsafdelingen var en af 
mine tidligere kollegaer på gymnasiet, 
kunne måske gavne sagen. Ansøgningen 
blev afsendt, men desværre havde Thisted 
Dagblad misforstået bankens pressemed
delelse - alle de gamle PC'er var fordelt! 
Vi kunne godt have brugt en PC, nu hvor 
forenings-jubilæet stunder til, og hvor vi 
har en E-mail-adresse. Da den er blevet 
ændret i årets løb, skal den gengives her:

historisksamfund@sol.dk
I marts afholdt vi i samarbejde med 

Thisted Frie Oplysningsforbund og Åbent 
Gymnasium i alt tre foredrag om middelal
deren. Dette var foreningens første bidrag 
til markeringen af Middelalder-året 1999.

Vi har endvidere medvirket ved afhol
delse af Numismatisk Forenings foredrag 
om romerske mønter i den politiske propa
gandas tjeneste. Den kendte Julius Cæsar 
var en af de første kejsere, der så sit snit til 
at benytte sig af denne oplagte reklamemu
lighed.

Her til sidst vil jeg ønske et af vore 
redaktionsmedlemmer, nemlig museumsle
der Jytte Nielsen, tillykke med Landbru
gets Kulturfonds Hæderslegat, som hun 
fuldt fortjent modtog for nylig. Jeg vil end
videre rette en tak til den øvrige redaktion, 
bestyrelsen, »rødderne«, Thisted Museum, 
Wadmanns Bogtryk og alle andre, der har 
bidraget til Historisk Samfunds lokalhisto
riske ud- og indtryk i det forløbne år.

Thisted den 9/6-1999 
Frank Weber
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