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ALAN HJORTH RASMUSSEN

Foregangsmanden Jens Munk Poulsen, Vorupør
Jens Munk Poulsen er én a f de store skikkelser i Thys historie. En foregangsmand,
der skabte bevægelse og satte udvikling i skred. Redaktionen har opfordret muse
umsinspektør Alan Hjorth Rasmussen til at karakterisere Jens Munk Poulsens
omfattende virke til gavn fo r Vorupørs befolkning og for dansk fiskeri.

Det gamle ordspil, »Den rette mand på den
rette plads«, fik særlig aktualitet for det
ottende barn i rækken af familieforøgelser
hos fisker Poul Jensen Munk, Sønder Vo
rupør, da Jens Munk Poulsen som yngste
og sidste barn kom til verden den 8. august
1860. Han blev født i et fattigt hjem, der
på dette tidspunkt talte faderen, Poul
Jensen Munk, moderen, Maren Christen
sen og 6 børn ud over ham selv. 4 af bør
nene havde de fået sammen, mens to var
fra Maren Christensens tidligere ægteskab.
Jens Munk Poulsens familie havde ingen
privatejet jord, da de boede til leje i huset
som såkaldt inderste.
På de udstrakte klitarealer græssede
køer og får frit imellem hinanden og leve
rede mælk til smør og ost, kød til saltkarret
og uld til klæderne. Fiskerne levede såle
des ikke af fisk hele året.
I Jens Munk Poulsens første leveår var
der i Vorupør 66 køer, 18 stykker ung
kvæg, 325 får over 1 år, 'll under 1 år og
10 grise, men ingen af dem syntes at have
tilhørt Jens Munk Poulsens familie, idet
faderen ikke er opført som ejer noget steds
i kreaturtællingen 1861.’
I den smalle Hundborg-Jannerup Kom
mune havde kirke- og bondebyerne Hund
borg og Jannerup de gode landbrugsjorder
mod øst, mens Vorupør havde den dårlige
sandjord mod vest. En gammel talemåde
hentyder da også til forholdene i kommu

nen: »Rige Jannerup, stolte Hundborg og
fattige Vorupør«.2
Det var Jens Munk Poulsens indignati
on i barne- og ungdomsårene over for
skelsbehandlingen af fiskerne, der blev
drivkraften til en væsentlig del af hans
senere indsats som igangsætter og fore
gangsmand inden for fiskeriet.
Jens Munk Poulsen fik den 6. august
1908 Dannebrogsmændenes Hæderstegn
af Frederik den Ottende, og efter anmod
ning fra Ordenskapitlet skrev han da en
kortfattet selvbiografi. Heri fortæller han
blandt andet, at hans far på et tidligt tids
punkt blev svagelig, så moderen, to ældre
brødre og han selv måtte søge at klare fa
miliens indtjening. Det skete blandt andet
ved, at børnene solgte fisk ved at gå fra
hus til hus inde i landet.
Jens Munk Poulsen fortæller videre, at
der i de tider var »så stor forskel på land
boere og kystboere, at vi blev set på med
stor ringeagt, og vi måtte derfor altid være
belavet på at blive gjort grin med, når vi
falbød vor vare omkring i gårdene. Dette
smertede mig dybt allerede som barn, men
denne ringeagt, som man følte for kyst
boerne havde vel for en del sin grund i, at
fiskerne i mange stykker levede et meget
fattigt og fo r fleres vedkommende dårligt
liv i svir og drik, og som følge heraf måtte
de, så snart fiskeriet slog fejl, enten ty til
fattigvæsenet eller også gå på landet og
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betle. En »havbo«, som man kaldte os med en fiskekurv på ryggen - var i manges
øjne kun anledning til grin og latter« *
Som eksempel fra den »mørke« periode
skal nævnes et forhold, der opstod i forbin
delse med briggen »Varbergs« forlis den
19. februar 1873 næsten lige uden for red
ningsstationen. Hele besætningen på 10
mand omkom. I mange timer ville det have
været muligt at få besætningen i land med
redningsbåden, men mandskabet turde ikke
gå ud. Redningsstationens unge, driftige
bådformand, Anders Josephsen, var ind
kaldt til orlogstjeneste. Bestyreren for Det
nørrejydske Redningsvæsen havde forgæ
ves forsøgt at få ham frigjort. Bestyreren
betegnede bådformanden som »en af de få
ædruelige folk blandt Vorupørs beboere«4
og havde forgæves forsøgt at få ham frita
get for tjenesten.
På grund af pligtforsømmelse og udvis
ning af utilstrækkeligt mod blev opsyns
manden og tre af mandskabet afskediget af
Redningsvæsenets tjeneste.5 De øvrige fik
en alvorlig tilrettevisning og blev frataget
deres dagsbetaling. Det blev endvidere over
vejet helt at nedlægge redningsstationen.
Men tilbage til Jens Munk Poulsen. Han
kom straks efter konfirmationen ud at
tjene, nemlig hos en strandfoged i Agger,
hvor arbejdet dels bestod i at fiske og dels
i at holde opsyn på stranden dag og nat.
Han havde pladsen i to år. men måtte så
tilbage til Vorupør for at forsørge foræld
rene, efter at to ældre brødre var døde.
Først fiskede han på halv og - efter kort
tids forløb - på hel part. Efter nogle år fik
Jens Munk Poulsen en ung mand til at
fiske for sig, så forældrene ikke mistede
den sparsomme indtægt ved fiskeriet.
Omvæltningen skyldtes, som han senere
udtrykte det, at der vågnede en længsel i
ham efter noget andet og mere, end den
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tarvelige almueundervisning havde givet
ham. Skulle dette omsættes i realiteter, var
det nødvendigt, at han rejste ud, og at han
til en vis grad kunne forsørge sig selv.
Der var nogle, der mente, at Jens Munk
Poulsens evner strakte sig ud over fiskeriet,
blandt andet kromand Peder Pedersen i
Stenbjerg. Hans datter Maren Pedersen kig
gede vist mildt til den unge fisker, der
udmærkede sig ved ikke at nyde spiritus.
Den 1. februar 1880 træffer vi Maren Pe
dersen hos Munk Poulsens forældre. Hun
betegnes da i folketællingen som væverske
og »midlertidigt tilstedeværende«. Maren,
der senere blev Jens Munk Poulsens hustru,
var da 25 år.
Den kommende svigerfar, kromanden i
Stenbjerg, gav tilsagn om støtte til semina
rieuddannelsen, og lærer Nielsen samme
sted formulerede et »aktiebrev«, hvor de
fattige fiskere lovede små bidrag til Jens
Munk Poulsens seminarieuddannelse. Sam
tidig påtog den vordende lærer sig privat
undervisning af pogeskoleelever, det vil
sige ikke-undervisningspligtige forskole
elever, hvilket muliggjorde, at han kunne
tjene til sit ophold på Ranum Statssemina
rium, hvor han samtidig modtog sin lærer
uddannelse. Ved en ihærdig flid lykkedes
det ham allerede 2 år efter i 1884 at bestå
sin eksamen med førstekarakter.
Munk Poulsen fik derefter forskellige
ansættelser fjernt fra Vorupør, blandt andet
ved Asdal Skole i nærheden af Hjørring og
ved Holmen Skole ved Strandby. Ved Hol
men Skole var han de første tre måneder af
1886, hvorefter der fulgte l 1/? år ved
Rugårdstrand Skole på Djursland. Han blev
da indstillet som nr. 1 til en vellønnet lærer
stilling i Nidløse på Sjælland, men han
foretrak Sønder Vorupør, selv om embede,
løn og bolig var beregnet på en ugift. Jens
og Maren var blevet gift i maj 1886, og den

Jens Munk Poulsen. 1860-1921.

1. januar 1888 kom han til det nyoprettede
embede i Sønder Vorupør. Fra sommeren
1885 aftjente han sin værnepligt som infan
terist. Da han blev udtaget som befalings
mand, lånte han 50 kr. af 5 fiskere og fik
stillet en anden mand i stedet.
Inden Jens Munk Poulsens ansættelse
var der foregået mange forhandlinger imel
lem sognerådet og skoledirektionen, hvis
formand var provst N. W. Rohde, tidligere
sognepræst i Hundborg. Nogen kan have
hvisket ham i øret, at Jens Munk Poulsen
kunne tænkes at være en potentiel ansøger
til stillingen, men med dennes tilhørsfor
hold til missionen var han ikke særlig
populær hos bønderne. De sad i sognerå
det, hvor ingen fisker var repræsenteret, og
det var bønderne, der bestemte.
For at få omstødt sognerådets bestem
melse om, at stillingen skulle opslås til en
ugift lærer, skrev provst Rohde direkte til
Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
væsenet: »Befolkningen er aparte, noget

rå, men godmodig og den ældre s læg t
meget uoplyst. Det ville være ønskeligt, om
man kunne erholde en skolelærer a f et
sådant indhold, at han i åndelig henseende
kunne påvirke befolkningen i en god ret
ning. Dersom der kun ydes bolig fo r en
ugift lærer, da er det næppe rimeligt, at
denne længe vil føle sig vel under de aparte forhold, under hvilke han kommer til
at leve. Han vil snart søge bort, og embe
det vil således være underkastet en hyppig
omskiften a f lærer.
Anderledes vil forholdet stille sig, hvis
boligen opføres med rum for en gift lærer,
en sådan lærer vil ganske anderledes føle
sig hjemme og slå rod hos befolkningen og
i det daglige samliv være denne til gavn og
velsignelse, og det er rimeligt, at befolknin
gen vil påskønne hans gerning ved jævnlige
gaver a f fisk, der vil yde den gifte lærer et
betydeligt bidrag til hans husførelse«.6
Trods sognerådets dispositioner lykkedes
det dog ikke at holde bysbarnet ude.
I de 6 år, der var gået fra Jens Munk
Poulsen forlod Vorupør, og indtil han
vendte tilbage som lærer, glemte han ikke
lokalbefolkningens vilkår. Han skriver her
om i sin selvbiografi: »Under mit ophold
på seminariet havde jeg ofte tænkt på den
behandling, der blev fiskerne til del fra
såvel landboernes som fiskehandlernes
side, og jeg lovede mig selv og min Gud, at
dersom der måtte forundes mig lejlighed
dertil, ville jeg ofre mine kræfter og bruge
mine evner til at ophjælpe denne så fo r
sømte stand. Jeg forstod dem og følte med
dem, thi jeg var jo selv en a f deres egne«.1
I de følgende år fik Jens Munk Poulsen
rigelig mulighed for at opfyldte sit løfte,
og han gjorde det til fulde.
Under opholdet på lærerseminariet førte
Jens Munk Poulsen en ivrig korrespon
dance med kammerater og bysbørn i Vo-
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rupør, og han søgte at påvirke dem kriste
ligt, dels gennem brevveksling og dels ved
at skaffe dem gudelig litteratur. En af Jens
Munk Poulsens samtidige fortæller, at han
blandt andet skrev et meget langt brev til
Chr. Jensen Munk, Vorupør, som blev læst
af mange, både mænd og kvinder. Brevet
blev også oplæst på havet under et hvil i
bådelauget, »Det lille Compagni«.8 Også
gennem tilkaldte prædikanter fik Jens
Munk Poulsen og andre indprentet Indre
Missions lære i Vorupørs befolkning, og
flere begyndte, som han formulerede det,
»at vågne a f den åndelige søvn«.
Samtidig holdt også havet sine »alvor
lige prædikener«. Hermed mente han ulyk
ken den 26. marts 1885, da 8 fiskere fra
Sønder Vorupør og 4 fra Stenbjerg druk
nede. Redningsbåden var gået ud og havde
fået bjerget 10 mand ombord fra 2 fisker
både. Der var herefter 19 mand i rednings
båden. Båden kæntrede i brændingen på
vej ind, og kun to af fiskerne samt hele
redningsmandskabet, der bar redningsbæl
ter, kom levende i land.

Samtalemode ved kirken.
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Man måtte vente i 12 timer, førend der
kom bud om, at de øvrige fiskere fra den
andre både, der var blevet drevet nordpå af
stormen, var kommet frelst i land. Jens
Munk Poulsen har berettet om ventetiden:
»Mange hjerter hævede, og mange løfter
blev sikkert givet Gud, thi her følte man sin
afmagt over for situationen, og i sådanne
tider falder alle teorier og opstyltede
meninger bort. Da træder livets og dødens
tunge virkelighed frem med al sin alvor, og
da - i sin nød - finder ofte mangt et hjerte
hen til den Gud, der i de lyse og lette dage
var på så lang afstand«? I forbindelse med
ulykken fandt mange således vejen til
troen. På denne måde kom ulykken til at
udbygge den indremissionske vækkelses
bevægelse, der blev indledt i 1883-84.

Jens Munk Poulsen
og skolen
Inden vi går over til at skildre Jens Munk
Poulsens indsats inden for fiskeriet, skal vi

høre om hans præg og initiativer på skoleog kirkeområdet. Inden det første halve år
var gået, forelå den første klage fra sogne
rådet i Hundborg-Jannerup til skoledirek
tionen over den ny, indremissionske lærer.
Den vedrørte ikke hans gerning som lærer,
men derimod hans forhold uden for skolen,
som man ikke mente harmonerede med
lærergerningen. Sognerådet hævdede, at
han »formentlig ligesom træder privatli
vets fred for nær ved at slutte sig til en i
religiøs retning udpræget virksomhed, der
i skjul a f indremissionen udså splid og nædragt i hjemmene og iblandt medlemmerne
i familierne ved at udtale en fordømmel
se sdom over dem, der ikke kunne slutte sig
til de anskuelser, der a f den nævnte retning
prædikes«.
I en støtteskrivelse, underskrevet af
samtlige beboere i Sønder Vorupør, hvor
fiskerne fremhævede Munk Poulsens be
stræbelser på at gavne befolkningen i dens
erhvervsudøvelse, hed det: »For fiskeriets
udvidelse og fremgang og ved ethvert fo r
søg på at vise beboerne adgang til under
støttelse til deres hovederhvervs forbed
ring er han ikke alene tjenstvillig og l i 
ege nnyttig, men også opmuntrende og virk
som« .l0De øvrige klager blev afvist på det
kraftigste.
Med ministeriets accept fik Jens Munk
Poulsen i 1891 gennemført en ny skole
gangsordning, der langt bedre end den
hidtidige tilgodeså børnenes mulighed for
at deltage indirekte i fiskeriet, idet deres
opgave bestod i at sætte madding på kro
gene og efter endt fiskeri at klare dem op
igen.
Betydningen af den ny skolegangsord
ning og dens tilpasning til fiskeriets krav
fremgår af beboernes henvendelse til sko
ledirektionen: »Da vor beskæftigelse netop
medfører, at vinteren er langt den travleste

tid for os, og vi alle er mere eller mindre
uformuende, så flere ikke evner at holde
tjenestefolk, og vi om eftermiddagen kunne
have stor nytte a f vore store børn til at gå
til havet efter kroge, så beder vi meget den
høje skoledirektion om at bevilge dette vort
andragende, så forandringen kunne ske
snarest muligt«.11
Ansøgningen om hverdagsskolegang i
februar, marts og april blev godtaget af alle
instanser og medførte, at ældste klasse fra
at have haft heldagsundervisning i 4 dage
om ugen, nu fik formiddagsundervisning 6
dage, samt at yngste klasse fik sine timer
fordelt på 6 dage imod tidligere 2 dage.
For skolen betød den nye ordning blandt
andet, at der i 4 dage om ugen endvidere
kunne holdes sommerundervisning i en
mellemklasse, bestående af de dårligste og
de bedste fra henholdsvis den ældste og
den yngste klasse. Det lykkedes endvidere
at fordele timerne på en sådan måde, at
eleverne kunne fritages for meget skole
hjemmearbejde netop i vintertiden, hvor
der var størst brug for dem i fiskeriet.

Jens Munk Poulsen
og kirken
Om Vorupør-befolkningens forhold til kir
ken i Jens Munk Poulsens barndom skrev
han følgende: »Vi havde l 1/: mil til kirke,
heste og vogne fandtes ikke, og følgen blev,
at kun nødvendige kirkelige handlingers
udførelse tvang os engang imellem i
kirke«. Den første kirke i selve Vorupør
kom i 1878. Dens våbenhus findes endnu
som kapel på kirkegården øst for kystvejen. Kirkegården rummer blandt andet
Maren og Jens Munk Poulsens gravsted og
fællesgraven for Vorupør-fiskeme, der om
kom ved ulykken i 1885.
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Jens Munk Poulsen var ikke alene mis
sionens mand, men også kirkens. I 1898
opstod der et ønske om at udvide den
gamle kirke med 8-10 alen mod vest, så
der kunne skaffes plads til de mange kirke
gængere. Jens Munk Poulsen henvendte
sig som kirkeværge til Ministeriet for Kir
ke- og Undervisningsvæsenet og skrev
blandt andet: »Efter at flere åndelige rørel
ser er gåede hen over fiskerlejerne tillige
med stedfundne ulykker, findes der nu her
- tør vi nok sige - et kraftigt menighedsliv
tæt sluttet om kirken«.12
Aalborg bispeembede påtegnede ansøg
ningen med ordene: »Jo stærkere og mere
intensiv den kristelige bevægelse er på ste
det, desto mere kan den, hvis man ikke
bestræber sig fo r at holde den til kirken,
blive udsat fo r at komme ind i mere eller
mindre usunde spor«. Den dybere mening
fremgik af en udtalelse fra biskop Frederik

Rejsegilde på missionshuset »Filadelfia« i 1916.
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Nielsen i juli 1901. Biskoppen mente, at
det ikke kunne gå an at nedbryde den
gamle kirke, førend den ny var færdig, da
det ville kunne fremkalde en situation, der
gjorde det nødvendigt at lade missionshu
set i Sønder Vorupør midlertidigt indvie til
kirke. Man skulle ikke gribe til »det mis
lige surrogat at indvie et missionshus, hvor
der står en kirke«. Kirke og missionshus
måtte ikke blandes.
Menigheden i Stenbjerg ville ikke ud
låne deres kirke til kirkelige handlinger fra
Vorupør. Biskoppen betegnede det som
»snæversindethed«. Sognepræsten i Nørhå
sogn konkluderede, at det var »den stærke
spænding mellem den i Vorupør meget
yderliggående Indre Mission og den øvrige
befolkning«, der havde givet sig udslag i
nægtelsen.
Den ny kirke, der også skulle gøre tjene
ste som sømærke, var tegnet af arkitekt C.

Aug. Wiinholt, København. Kirken blev
indviet den 27. november 1902. Forhisto
rien med hensyn til missionshusene var, at
der i Sønder Vorupør i 1886 var blevet teg
net et beløb på 1.800 kr. til opførelse af et
missionshus, som stod færdigt året efter. I
1916 blev pladsen i missionshuset for
trang, og det ny missionshus »Filadelfia«,
der nu er kirkecenter, blev opført i Nørre
Vorupør.

Husholdning
og tillidshverv
Til at passe husholdningen havde Munk
Poulsens familie allerede i 1890 to tje
nestepiger. Senere kom der også en karl til,
som passede landbruget. I en periode var
en gammel købmand, der passede fiskeri
regnskabet, på kost. Landbruget blev i
1904 forøget med henved 10 tønder land
klitjord, og der var blevet bygget ko- og
svinestald til 4 køer, 4-5 grisesøer og 1
gedebuk. Herudover var der et par jyske
heste. Til vinterforråd blev der sørget for
roer og kraftfoder - og hvidkål til hushold
ningen. Fru Munk Poulsen solgte en del af
kålen videre til fiskerne.
I 1899 var Jens Munk Poulsen blevet
valgt ind i bestyrelsen for De samvirkende
jyske Fiskeriforeninger, og i 1900 satte
jyderne ham ind i Dansk Fiskeriforenings
hovedbestyrelse. Her kæmpede han en sej
kamp for, at fiskerne - som de praktiske
folk - selv skulle styre og udøve indfly
delse på deres erhverv. Han kom dog først
igennem med sit synspunkt i 1902, da der
skete et såkaldt systemskifte inden for
Dansk Fiskeriforening. I 1904 blev Jens
Munk Poulsen hovedforeningens konsu
lent i Jylland, hvor han blandt andet fik
ansvaret for administration og tilsyn med

faresignalstationerne. Som foreningens til
lidsmand for Jylland deltog han i lokalfor
eningernes møder og agiterede for opret
telse af låneforeninger og andelseksport
foreninger samt for andels- og ulykkes
forsikringsspørgsmålet. I året 1905 havde
Munk Poulsen blandt andet følgende er
hverv og tillidshverv: Vorupør Fiskercompagni (forretningsfører), Vorupør Fiskeri
forening (sekretær), den lokale sygekasse,
ulykkesforsikringen, låneforeningen, syge
plejeforeningen og Forsikringen af danske
Fiskefartøjer. For at kunne passe de mange
gøremål fik Jens Munk Poulsen i 1900 til
ladelse til, for egen regning, at holde hjæl
pelærer i et år. I 1901 bevilgede ministeriet
ansættelse af H. P. L. Agergaard som an
denlærer.
Også lokalt ønskede Munk Poulsen
medindflydelse, men landbefolkningen
følte, at udviklingen gik for stærkt ved
havet, særlig da fiskerne forlangte at være
politisk medbestemmende i sognerådet.
Det var dog, som Munk Poulsen udtrykte
det, nok for ham »at finde forståelse og
påskønnelse blandt fiskerne og se frugten
a f arbejdet«. Politisk set begyndte han i
1901 som folketingskandidat for Højre (de
konservative), men blev ikke valgt. I 1913
genopstillede han på ny - denne gang for
Venstre. Han var i folketinget indtil 1920.

Jens Munk Poulsen
og Fiskercompagniet
I august 1887, det vil sige mens Jens
Munk Poulsen endnu var ansat ved Ru
gårdstrand Skole på Djursland, indkaldte
han fiskerne til et møde hos fisker Jens A.
Fink i Sønder Vorupør. Her foreslog Jens
Munk Poulsen fiskerne, at de sluttede sig
sammen og satte sig både på selve fang
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sten på havet og afsætningen på landjor
den. Derved kunne de ikke alene sikre sig
indtægten ved deres fiskeri, men også mel
lemhandlerfortjenesten ved eksporten.
Kort forinden var også andre bådelaug i
Vorupør begyndt at eksportere deres fang
ster.
10 fiskere mødte frem hos Jens Fink og
blev enige om, som Jens Munk Poulsen
senere udtrykte det, at slutte sig sammen »i
compagni fo r derved at gavne hverandre
såvel åndeligt som timeligt«. Fiskercompagniet blev således ikke alene en sam
menslutning med et praktisk forretnings
mæssigt formål, men havde også - og ikke
mindst - væsentlige religiøse undertoner.
Jens Munk-Madsen skrev mange år
senere om Munk Poulsen: »Frisk og ung
som han var og med mod til at vove noget,
kastede han straks tanken ud, til at fiskerne
burde danne et fælles enigt foretagende«.
Fra den 1. januar 1888, da Jens Munk
Poulsen som 27-årig overtog lærerstillin
gen i Sønder Vorupør, blev han for alvor
de troende Vorupør-fiskeres talerør og før
stemand. Kort tid efter mødet havde yder
ligere 6 fiskere meldt sig som deltagere i
Compagniet, og i efteråret 1888 kom yder
ligere 12 fiskere til.
Der var i begyndelsen ingen skrevne
vedtægter, men det forudsattes, at alt arbej
de inden for Compagniet lønnedes lige,
uanset størrelsen af den enkelte båds fang
ster og uanset, om de var på havet eller ej.
Bådene blev overtaget som Compagniets
fællesejendom.
I vinteren 1890-91 fik Compagniet ved
tægter. Formålet var at drive »timeligt er
hverv i fællesskab«, idet man derved skulle
hjælpe og støtte hinanden i åndelig hen
seende. Enhver, der ønskede at være med
lem, måtte derfor »kendelig være ven a f
Guds børns samfund«. Alt hvad medlem
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merne tjente i fisketiden skulle indgå i
Compagniets kasse.

Udbyttedeling
og fællesskab
De ideale etiske og samarbejdsmæssige
forudsætninger kunne ikke holde stand i
længden. Der blev »anket over sløjhed i
mange retninger inden fo r Compagniet«,
og i februar 1892 blev der truffet beslut
ning om, at hver enkelt fisker forlods
skulle have udbetalt to tredjedele af sin
part af bådens fangst, mens resten skulle
tilfalde Compagniet til betaling af fælles
udgifter og senere til lige deling mellem
samtlige medlemmer. Nogle måneder efter
blev Compagniets 7 fartøjer tilbagesolgt til
de enkelte bådelaug.14 I perioden frem til
1900 fik de enkelte medlemmer således
igen deres andele i forhold til, hvad de
fiskede.
Fra år 1900 meldte de gamle tanker om
virkeligt fællesskab sig på ny. Det virke
lige fællesskab var bevaret så sent som i
sommeren 1902, da præsidenten for Dansk
Fiskeriforening gav Fiskercompagniet og
dermed Jens Munk Poulsens værk føl
gende skudsmål:
»Vorupør Fiskercompagni er en ene
stående sammenslutning a f fiskere, der dri
ver et slags andelsselskab eller broder
skab, som allerede i flere år har arbejdet
med eksempelløs trofasthed og sammen
hold. Medlemmerne er ikke i nogen af
holdsforening, men har dog givet afkald på
al spiritusnydelse. Alt hvad der opfiskes,
betragtes som fælleseje for alle medlem
merne, hvoraf de fleste er familiefædre
med en som oftest ret stor børneflok«.'5
Kort forinden havde grønlandsforske
ren og forfatteren L. Mylius-Erichsen

karakteriseret Vorupør med blandt andet
følgende bemærkninger: »Man kunne se
det på husene, at kårene var forbedret fo r
de hellige, de rev de gamle maleriske hyt
ter ned og byggede højloftet og sundt men kedeligt. Og man kunne se på deres
ansigter, når man traf at komme til stran
den en dag, hvor mange fiskere var
beskæftigede på den fælles landingsplads i
Nørre Vorupør inden fo r det skærmende
stenrev - ansigterne bar velplejethedens
præg, der var ikke længere drukkenskabs
tegn at spore som hos adskillige a f de van
tro, der klumpede sig sammen nordligst på
landingspladsen som noget for sig, endda
der ikke var synderligt andet, der holdt
sammen på dem end den fælles, men
afmægtige trods mod missionen, hvis f i 
skere her, på skolelærerens indflydelses
rige initiativ, alle fiskede i kompagni og til
fælles udbytte og var organiserede i en
eksportforening, hvorved de undgik mel
lemhandlere. Her praktiseredes altså en
art kommunisme, der virkelig var beun
dringsværdig og vistnok enestående i lan
det«^.
Om indsatsen i forbindelse med Fiskercompagniet og den deraf følgende hold
ningsændring i befolkningen konkluderede
Jens Munk Poulsen følgende i sin selvbio
grafi fra 1908: »Det ville næppe have f ug
tet, om ikke der samtidig var gået en ånde
lig rejsning gennem befolkningen og skabt
et religiøst liv, der omdannede hjemmene
til det modsatte a f før, thi det blev med
kraft hævdet fra første færd af, at virkelig
levende kristendom må sætte frugt i det
praktiske liv. Et a f de første frugter var
afskaffelsen a f spiritus blandt Compagniets medlemmer. Til gengæld måtte jeg
give afkald på tobaksrygning. Denne gen
nemførte aflioldenhed hjalp flere drankere
på ret køl«.'1

Problemer med kapitalen
Et af de største problemer for kystfiskeriets
udvikling har været at få adgang til låneka
pital til bygning af fartøjer, is- og eksport
hus m.v., herunder også at skaffe kautioni
ster inden for det lunefulde erhverv. I
1880’eme og begyndelsen af 1890’eme
nægtede sognerådet at garantere for stats
lånene. Først i 1894 stabiliseredes forhol
dene, og i 1904 gennemførtes en lånelov,
der blandt andet muliggjorde oprettelsen af
Vorupør Fiskercompagnis Låneforening.
Jens Munk Poulsen, der takket være sine
forbindelser inden for Dansk Fiskerifore
ning havde et godt kendskab til lovgiv
ningsarbejdet, sørgede for, at Vorupørfiskeme kom med allerede ved den første
uddeling af statslån, og allerede den 4.
august samme år blev der bevilget 17.000
kr. til Compagnies medlemmer. Snart ef
ter kom også fiskere uden for Compagniet
til. Også de ønskede sig Jens Munk Poul
sen som formand, og han indvilgede.

Prøvedæksbåden
Den 21. november 1893 mistede 48 fiskere
på den jyske vestkyst livet, da deres både
kæntrede i brændingen. Det resulterede i,
at Jens Munk Poulsen og den lokale både
bygger Christen Thomsen gik sammen om
at få bygget en prototype på en dæksbåd til
brug fra åben strand. Bådebyggeren og Fiskercompagniet søgte Indenrigsministeriet
om et tilskud på 1.000 kr. til bygning af
prøvedæksbåden.
Projektet blev modtaget positivt af myn
dighederne, og båden, der fik navnet
»Eben-Ezer«, blev taget i brug i februar
1897, da den blev overladt Fiskercompagniet til afprøvning. Netop i forbindelse

15

Fiskerbåde på stranden ved Vorupør. ca. 1910.

med afprøvningen bestod organisationsfor
men i Vorupør sin afgørende prøve. Fiskercompagniet havde det, som alle indivi
duelle projekter manglede, nemlig drifts
kapital. Jens Munk Poulsen fortæller:
»Da båden var færdig, besluttede
Fiskercompagniet sig til at gøre et alvor
ligt forsøg med den, og dette blev så meget
lettere for dem, som Fiskercompagniets
andre både tog del med, så risikoen an
gående et mislykket forsøg ikke kom til at
hvile så hårdt på brugeren. Jeg kan her
ikke tilbageholde den bemærkning, at fo r
søget sikkert aldrig var faldet så heldigt
ud, hvis det ikke var blevet gjort a f det
store selskab, Fiskercompagniet, hvor så
mange var fælles ansvarlige, thi det var
først gennem fortsat brug, særlig det andet
år, der godtgjorde bådens fortrinlige egen
skaber, netop til dette brug«.'*
I de følgende år overdængede fiskerne i
Vorupør deres ny ministerium, Landbrugs
ministeriet, med ansøgninger om lån til
bygning af dæksbåde. Den 19. april 1898
indsendte således 34 Vorupør-fiskere iden
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tiske ansøgninger om 5.600 kr. til bygning
af 4 dæksbåde til helleflynderfiskeri. Alle
ansøgninger var skrevet af Jens Munk
Poulsen.
Den væsentligste faktor for udviklingen
i Vorupør var netop, at risikoen blev spredt
fra det enkelte bådelaug til det samlede
Fiskercompagni. Mange andre nyheder in
den for fiskeriet var dømt til undergang,
fordi der ikke var modstandskapital til
stede til at klare de første vanskelige år og
de uundgåelige børnesygdomme.
Også på et andet område blev risiko
spredningen inden for Compagniet en for
del for Vorupør. Fiskere fra nabofiskerlejet
Stenbjerg var de første Vestkystfiskere, der
ansøgte staten om midler til at få bygget en
dæksbåd med petroleumsmotor til brug fra
åben strand. Det skete i juli 1898.
Båden, der fik navnet »Vestjylland«,
nåede at komme med i helleflynderfiske
riet i foråret 1901 og fik et godt skudsmål.
Bådelauget omkring motorbåden kunne
dog ikke få det til at gå rundt og opløste
sig selv i februar 1902. Ingen andre i Sten

bjerg ville have med båden at gøre, den
havde fået en revne i motorfundamentet,
men det ville man i Vorupør.
På grund af Fiskercompagniets organi
satoriske og finansielle evner til at kunne
afslutte - og udnytte - forsøgsprojekter, fik
Compagniet Stenbjerg-båden overladt af
ministeriet. Fiskeriinspektør F. V. Morten
sen argumenterede blandt andet således for
overdragelsen: »De enkelte hådelaug her
på kysten har som regel ikke råd til at ofre
noget på forsøg, og viser fiskeriet sig der
for ikke straks heldigt og giver et rimeligt
overskud, da må et sådant hådelaug nød
vendigvis snart opgive ævret og gå tilbage
til deres tidligere fiskeri og billige drift. At
nogle hådelaug slutter sig sammen i lighed
med det her nævnte kompagni, træffer man
flere steder her på kysten, og det viser sig
da også, at disse altid bliver foregangs
mændene for alt nyt til fremme a f fiske
riet«.™

Prøveredningsbåden
Ikke nok med at Jens Munk Poulsens
Compagni overtog prøvedæksbåd og prø
vemotorbåd, det involverede sig også i
fremstillingen af en bedre konstrueret red
ningsbåd end de gængse, der blev benyttet
af Det nørrejydske Redningsvæsen. Den
direkte baggrund var en kæntringsulykke,
som den 18. september 1901 forvoldte tre
Vorupør-fiskeres død, men kæntringsulyk
ken med redningsbåden i 1885 sad vel
også fortsat i erindringen.
Sagen blev rejst under 1. behandling af
finanslovforslaget for 1902-1903 og bragte
Munk Poulsen mange fjender på halsen.
Redningsvæsenets fartøjer måtte ikke brin
ges i miskredit, da tilliden blandt brugerne
derved risikerede at blive mindsket.

En bådmand og en opsynsmand i hen
holdsvis Sdr. Lyngvig og Agger indberet
tede straks Vorupør-fiskemes forsøg på at
skaffe midler til bygning af en prøvered
ningsbåd til bestyreren af Det nørrejydske
Redningsvæsen, konsul A. Andersen.
Denne for i blækhuset og forsvarede den
traditionelle redningsbådtype. Om manden
fra Vorupør konkluderede han over for
ministeriet, at ikke alene Munk Poulsen,
men også andre, »søger enhver - om end
uberettiget - anledning benyttet til at un
dergrave Redningsvæsenets nødvendige og
berettigede anseelse samt at nedbryde
mandskabernes tillid, hvorved pligtforsøm
melse og deraf resulterende ulykke vil
kunne opstå«.
Redningsvæsenets bestyrer følte sig
alvorligt krænket og henstillede til ministe
riet, at der blev sat en rimelig grænse »for
bestyrelsesmedlemmet Munk Poulsens agi
tatoriske virksomhed på Redningsvæsenets
område«. Ministeriet fandt dog ikke, at
Jens Munk Poulsen havde overskredet
grænserne for det tilladelige og fandt det
usmageligt og umuligt at stoppe agitatio
nen. Sagen blev derefter henlagt.20 Konsul
Andersen udarbejdede på baggrund af dis
kussionerne i folketinget en række »Vejle
dende bemærkninger om redningsbåde«,
men fik forbud af ministeriet mod at ud
sende dem til pressen.
Munk Poulsen havde politikernes støtte,
og på finansloven 1904-05 fik han bevil
ling til bygning af prøveredningsbåden.
Opgaven blev tildelt bådebygger Christen
Thomsen, Sønder Vorupør.
Da båden var færdig, blev der den 11.
oktober 1905 foranstaltet en prøve med
den ny og den gamle redningsbåd. Red
ningsvæsenets konsulent, A. W. Bonnesen,
var til stede i Vorupør, da den ny båd
skulle afprøves den 11. oktober 1905. Ef
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ter afprøvningen meddelte han ministeriet,
at han ikke delte redningsbestyrerens skep
sis med hensyn til prøveredningsbåden.
Den ny båd blev under prøven lagt på
tværs i brændingen, men det forsøg turde
statsredningsbådens mandskab end ikke at
forsøge sig med.
Da Munk Poulsen i 1908 skrev sin selv
biografi til Amalienborg, gav han sagen
følgende kommentar: »Ved Redningsvæse
nets chefs udholdende modstand mod sa
gen - som fo r resten mod alle fremskridt er det til dato lykkedes at holde sagen
nede«.21
Efter en periode i Agger, hvor båden i
øvrigt væltede rundt under urolige og van
skelige strømforhold, kom prøverednings
båden tilbage til Vorupør i 1909, og i 1912
blev den overdraget Vorupør Fiskerifore
ning som ejendom og til brug sideordnet
med statsredningsbåden. Efter at Jens
Munk Poulsen den 20. maj 1913 var blevet
indvalgt i folketinget, holdt han en brand
tale, hvori han kritiserede, at Redningsvæ
senet fortsat benyttede roredningsbåde, der
havde været forældet i 40 år. Han fandt det
også kritisabelt, at man stadig ikke var
gået over til motorredningsbåde og opfor
drede til, at der blev søgt bevilling, så der
kunne indlægges motor i Vorupørs prøveredningsbåd.22 Først da Redningsvæsenet i
1920 stationerede en moderne, nybygget
motorredningsbåd i Vorupør, var både sta
tens gamle roredningsbåd og prøvered
ningsbådens dage talte.

Læmolen
En af Jens Munk Poulsens sidste, men
største initiativer blev udført i samarbejde
med Vorupør Fiskeriforening og dennes
formand, Jens Poulsen, da Jens Munk
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Poulsen var sekretær i foreningen. Initiati
vet førte til, at Vorupør for statens regning
fik bygget en læmole til støtte for ophaling
og udsætning af kystbådene.
Ønsket om bygning af en Vestkysthavn
- foruden den eksisterende i Esbjerg - blev
blandt andet rejst på et offentligt møde ved
rørende havnesagen, der fandt sted i Thi
sted den 20. september 1895. Jens Munk
Poulsen havde et længere indlæg på mødet.
Til skuffelse for Vorupør foreslog en
havnekommissionen i 1897, at der blev
bygget læmole i Klitmøller. Det bragte
misstemning og skuffelse i Vorupør. Se
nere kom der dog forslag om både Hanst
holm, Klitmøller og Vorupør. Jens Munk
Poulsen skrev blandt andet pjecen »Hvor
bør Molen ligge?« I pjecen gav Jens Munk
Poulsen Klitmøller følgende afsluttende
bemærkninger med på vejen: »Jeg ønsker
al mulig godt for vor genbo. Klitmøller,
men trods det kan jeg dog ikke se, at en
mole dér med det formål for øje ville være
andet end en stor uretfærdighed. Jeg kan
nemlig ikke rettere se, end at - hvis man
skal bygge en mole, der også har til formål
at støtte og ophjælpe fiskeriet - så må man
lægge den der, hvor den gør mest nytte«.
Herefter påviste han en overbevisende sta
tistik fra Fiskeriberetningen, der klar
gjorde, at fiskeriudbyttet i Vorupør var 10
gange så stort som i Klitmøller, og at
udbyttet i Vorupør i året 1898-99 svarede
til udbyttet i Liid, Hansted, Klitmøller,
Agger, Harboøre, Fjaltring, Husby, Sønder-Lyngvig og Nymindegab - tilsammen.
Vorupør gik af med sejren. Vedtagelsen i
folketinget, og den endelige vedtagelse gik
på, at der skulle opføres havn i Skagen
samt læmoler i Vorupør og Hanstholm.
Snart ønskede man sig læmolen udvidet
til et egentligt havneanlæg, og Jens Munk
Poulsen henvendte sig i august 1906 til in-

Kranen ved anlæggelse a f læmolen. ca. 1910.

geniørfimiaet Saabye & Lerche, Køben
havn, og bad om et kalkulatorisk overslag
og tilbud på ikke mindre end en fiskeri
havn ved Vorupør.
Der blev ikke noget ud af havnebygge
riet, men Vorupør havde besøg af finans
udvalget, der blev beværtet på hotellet
uden vin. Gæstebudet kostede hver fisker i
Vorupør 3 kr. Den 8. august 1908 tog Fre
derik den Ottende og dronning Louise læmolebyggeriet i øjesyn, og Jens Munk
Poulsen fik ridderkorset som tak for ind
satsen i fiskeriets tjeneste. Molebyggeriet
var endeligt afsluttet i 1911.

Andelssagen - Jens Munk
Poulsens livsværk
Lad os til slut afrunde Jens Munk Poulens
livsværk omkring Fiskercompagniet og
dets bedrifter med en kort redegørelse for
Compagniets overgang til Danmarks første
andelsforening inden for fiskeriet. Efter at
fællesskabet havde virket i 20 år, blev
Munk Poulsen formand for et udvalg un

der Dansk Fiskeriforening, som skulle
fremme andelssagen blandt vore fiskere.
Solidaritet, fællesskab, tro og tillid herunder også til Jens Munk Poulsen - var
de bærende forudsætninger for Compag
niets drift i de første 30 år. Munk Poulsen
fremlagde imidlertid aldrig specificerede
regnskaber for virksomhedens drift, hvil
ket faldt nogle for brystet. Det var ment
som en beskyttelse af de enkelte bådelaug
og fiskere vedrørende deres indtjenings
evne. Alle skulle være lige, og ingen skulle
fremhæves frem for andre. Som årene gik,
forlangte fiskerne større indflydelse i Fi
skercompagniet og ønskede åbne regnska
ber.
Spørger man om årsagen til det ubetin
gede fællesskabs ophør, har Jens Munk
Poulsens søn, Poul, givet en forklaring.
»Jeg spurgte engang far, hvad årsagen var,
og han sagde, at mærkeligt nok var det
dem, der fiskede mindst, som foranledi
gede ændringen. De følte, at de modtog en
slags almisse, når de skulle have lige så
meget som dem, der fiskede mest. Med mit
kendskab til disse samvittighedsfulde men-
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nesker, er jeg ikke i tvivl om. at det var rig
tigt«.2'
I 1919, da andelstanken for længst havde
vundet indpas i fiskeriet uden for Vorupør,
blev der holdt et offentligt møde på Vorupør
Badehotel med henblik på at få oprettet »en
moderne andelssalgsforening, hvor med
lemmerne selv administrerede salget af
fisken«. Dansk Fiskeritidende konklude
rede, at fiskerne ønskede at komme bort fra
den patriarkalske ledelse. Bladet bad dem
dog huske det store arbejde, som Jens
Munk Poulsen havde udført i sine vel
magtsdage ved at skabe konkurrence til fi
skeeksportørernes fiskehandel, der mange
steder også havde præg af overformynderi.24
NOTER OG KILDEHENVISNINGER
1 En anden person, strandfoged Poul Jensen Munk,
forekommer i kreaturtællingen, men han er ikke
identisk med Jens Munk Poulsens far.
2 Meddelt forfatteren af fhv. fisker Anders Josef
Jensen. Vorupør.
3 Selvbiografi af 14.9.1908. Ordenskapitlet. Kopi
hos forfatteren.
4 Skrivelse af 26.2.1873. Det nørrejydske Red
ningsvæsen. Joumalsager B 447. Rigsarkivet.
5 Beretning om Redningsvæsenets Virksomhed
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I august 1919 holdt Fiskercompagniet
generalforsamling hos Jens Munk Poulsen,
og der blev vedtaget nye vedtægter, der
hverken krævede afholdenhed eller kristen
overbevisning som forudsætning for med
lemskab. Der måtte dog fortsat ikke drives
handel og fiskeri på søn- og helligdage.
Den såkaldte søndagsparagraf blev først
ophævet i 1984.
Jens Munk Poulsen døde den 16. august
1921, 61 år gammel. Hustruen, Maren
Munk Poulsen, døde den 28. december
1935. Gravstedet findes fortsat på den
gamle kirkegård.

12 Ansøgning af 3.9.1898. Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet, ekspeditionskontoret for
kirkevæsen 7Z 1411, 1898, Rigsarkivet.
13 Maskinskrevet redegørelse for »Det lille Compagnis« forhold til Fiskercompagniet. Det lille Compagni bestod af Chr. Jensen Munk, Peder Bonde.
Niels Konge og Jens Munk-Madsen. Kopier hos
forfatteren og Museet for Thy og Vester Han Her
red, Thisted.
14 Forhandlingsprotocol for Fiskercompagniet Søn
der-Vorupør. Kopi hos forfatteren.
15 Dansk Fiskeriforenings kopibog 1901-03, brev af
3.6.1902. Erhvervsarkivet.
16 L. Mylius-Erichsen: Strandingshistorier. Skildrin
ger fra jydske Vestkyst og Skagen, København
1901, s. 34-35.
17 Selvbiografi af 14.9.1908. Ordenskapitlet. Kopi
hos forfatteren.
18 Fiskeri-Beretning 1898-99, s. 247-48.
19 Skrivelse af 11.3.1902. Landvæsenjoumalkontoret, landvæsenjournalsag 624/1902. Rigsarkivet
20 Det nørrejydske Redningsvæsen, redningsjoumal
D 541. Rigsarkivet.
21 Selvbiografi af 14.9.1908. Ordenskapitlet. Kopi
hos forfatteren.
22 Dansk Fiskeritidende 1913, s. 728-29, jf. s, 70608.
23 Poul Munk Poulsens brev til forfatteren den
30.1.1973.
24 Dansk Fiskeritidende 1919, s. 541.
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Lille by ved stort hav
»Vorupør - det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i
København fo r 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør. Siden
er Vorupør blevet anderledes kendt, og denne udvikling forsøger denne artikel at
sætte ord på. Artiklen indgår i et forskningsprojekt ved lektor Knud Holch Ander
sen om Thisted Kommune 1970-2000 og bliver en del a f »Thisted Købstads Histo
rie, bind 3«, der omhandler den samme periode.

For at tage dét med flosklerne først: Hvis
Vorupør ikke var til, så måtte man opfinde
en by med dette navn.
Men Vorupør er til - og det i dén grad!
Det er der mange, der har fundet ud af.
Så mange, at den lille by ved det store hav
allerede i 1980 var et af de mest populære
turistmål i den vestlige del af Limfjordslandet. Det kunne turistorganisationerne doku
mentere sort på hvidt efter en undersøgelse.
Og populariteten er ikke blevet mindre i
de efterfølgende 20 år. Snarere tværtimod!

Men der var engang, og det var i begyn
delsen af 1950'erne, da den første turistlej
lighed blev kastet på »markedet«. Marie
Frydendal, hvis far var fisker og rednings
mand Jens Vækild, var blandt de første,
der fandt på det - og naboerne sagde, at
hun ikke var rigtig klog. Hun havde købt
sine forældres hus i Vesterhavsgade, en
rødstensbygning med fem fag, der kostede
5000 kr. i 1952. Hun ofrede en god klat
penge på at få huset sat i en stand, så der
kunne blive veludstyrede lejligheder at leje

Der er altid tid til en snak i Vorupør. Heldigt at der er så meget at snakke om. 1977. Foto: Tage Jensen!Lokalhi
storisk Arkiv.
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ud. Det skulle jo være noget, hun kunne
være bekendt at byde fremmede.
Marie Frydendal boede i København på
dette tidspunkt. Hun var født i huset, som
hun lejede ud. »Vækildsminde« var også
hendes hjem i 1977, da hun som 74-årig
fortalte sin historie. I 1977 var der nu flere
end 1000 sommerhuse i Vorupør, og over
700 blev lejet ud til turisterne. Hertil et
halvt hundrede ferielejligheder. Turisterne
kendte for alvor stedet, og det var tyskere
næsten alle. Og udviklingen siden har som
bekendt ikke ligget på den lade side.
»I 1950'erne tænkte vi mere på køben
havnere eller andre byfolk, der gerne ville
til havet om sommeren«, fortalte Marie
Frydendal. »Jeg var vicevært for en ejen
dom med 50 lejligheder på Nørrebro, og
jeg satte en annonce i avisen med det fr i
stende tilbud. Folk anede ikke, hvad Vo
rupør var. Når jeg skulle ringe hjem over
den gamle statstelefon, ville de have nav
net stavet bogstav fo r bogstav, og så sagde
de, at det er der ikke noget, der hedder.
Det er ikke Danmark!«.

Sommerturisme og badeturisme
Vorupør var nu ikke helt uden sommertu
risme. En lille håndfuld velhavere boede
på det gamle Vorupør Badehotel. Det
brændte i 1936, og et par år efter byggedes
det nye, der siden blev til Restaurant Klit
ten. Men begrebet bade turisme kendte
man ikke i Vorupør, det var en lille by af
fiskere, og det var som det skulle være.
»Jeg fik altså den skøre tanke, da jeg havde
købt fars og mors hus, og så kunne man
nok se, hvor enkelt det var«, fortalte Marie
Frydendal. »Et par andre familier sagde:
»Det er du så god til Marie, kan du ikke
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leje vores hus ud om sommeren?«. På den
måde kom jeg helt ufrivilligt til at grund
lægge ferieudlejningen, men det var nu
ikke fo r forretningens skyld. Ingen drømte
om - jeg selv mindst - at jeg skulle have en
øre i provision. Der var jo kun udgifter til
frimærker og så telefonen«.
Man skal op i begyndelsen af 1960’eme,
før Vorupør for alvor kom med i kapløbet
om turisterne. Slagtermester Peter Gade
Hansen og købmand Henry Jensen byg
gede sommerhuse. Og så gik det stærkt.
Med de to »iværksættere« udefra, Frode
Henriksen og Svend Balsby, opstod »rig
tige« feriebyer med flere hundrede som
merhuse. I slutningen af 1960’eme byg
gede daværende sygehusportør K. Laurit
sen hus i Vorupør til sit udlejningsbureau,
der på få år nåede at blive et af Vestkystens
største. I dag er der flere om budet og an
tallet af sommerhuse og andre udlejnings
muligheder væsentligt forøget.
Det er sommer, sol og badestrand, de
mange turister i første række kører efter.
Naturen i Thy i det hele taget. Og så mil
jøet ved landingspladsen. Fiskerne. Kyst
bådene. Hvis de forsvinder, vil de tage en
ikke ubetydelig del af turismen i Thy med
sig. Mange gode kræfter har arbejdet for,
at fiskeriet fra Vorupør kan fortsætte som
et levende kystfiskeri. I begyndelsen af
1980’erne tog en kreds af thyboer - re
præsenterende hele egnen og vidt forskel
lige interesser - således initiativet til Vo
rupør Fonden. En undersøgelse havde vist,
at Thys turisme på det nærmeste var di
rekte afhængig af, at det traditionelle krogfiskeri blev opretholdt. Et slag på fiskekas
sen: 25-30.000 turister kom i begyndelsen
af 1980’erne hvert år på kortere eller læn
gere besøg - og ifølge undersøgelsen
skulle de alle en tur til havet. Til Vorupør!
Ja, vi skal fortsat alle se solen, der syn-

Det gælder om at få fa t i turisterne - og når det er
Vorupør, er det de tyske turister. Og så er det godt
med et skilt, der kan ses i klitlandskabet. Billedet er
fra begyndelsen a f 1980'erne. Foto: Tage Jensen! Lokalhistorisk Ârkiv.

anledning af åbningen af det nye museum i
Vorupør fået en fortsættelse med »De
skabte et samfund«, hvoraf det fremgår, at
Vorupør-fiskeriet i dag nu drives med stort
set alle former for redskaber, men Vorupør
er det sted på Vestkysten, hvor krogfiske
riet har holdt sig helt op til i dag. »Be
stræbelserne går fortsat ud på at opret
holde Vorupør som et levende kulturmiljø
og ikke som et museumslandskab«, konsta
terer Alan Hjorth Rasmussen.
Vorupør-fiskeme er overlevere. Selv et
angreb fra en fiskeriminister ved Hanst-

ker i havet, højrød og som en slowmotion
mønt i en af de spillemaskiner, man ikke
skal gå langt for at finde i Vorupør. Heller
ikke i Vorupør. Og en is, almindelig eller
soft, på strøget foran kioskerne, cafeteriet
og redningsvæsenets hus. Danmarks bedste
udsigt, i sæsonen et af de mest befærdede
strøg i dette land - sådan fornemmes det.
Formålet med Vorupør Fonden var at
sikre, at der opretholdtes en flåde af kyst
både, og at ophalingsspil og bygninger
kunne anvendes efter deres hensigt. Fon
den skulle desuden »udbrede kendskabet
til kyst- og krogfiskeriet, især blandt ung
dommen, med henblik på at sikre en til
gang til erhvervet«.

Optimisme hos
unge fiskere
Museumsinspektør Alan Hjorth Rasmussen
udgav i slutningen af 1980’eme en bog »Vi
er alle mennesker« om Vorupør-fiskeme og
Fiskercompagniets 100 år, og den har i

Sparekassedirektør Poul Jensen. Thisted, (til venstre)
var som turistforeningsformand med til at stifte Vo
rupør Fonden. Her er han sammen med Alan Hjorth
Rasmussen og fiskernes formand. Laurits Morsi ng.
ved udgivelsen a f Hjorth Rasmussens bog i forbin
delse med Fiskercompagniets 100 års jubilæum i slut
ningen a f 1980’erne. Foto: Tage Jensen!Lokalhisto
risk Arkiv.
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holm-havnens åbning i 1967 har de mod
stået. Han fratog landingspladserne deres
statstilskud med den begrundelse, at de
bare kunne benytte den nye statshavn.
Og at der er optimisme blandt den nye
generation af Vorupør-fiskere viser et avis
interview i 1999 med to unge fiskere og
nybagte ejere, 21-årige Ulrik Munk Thom
sen og 25-årige Michael Mørk. Kystbåden
- 20 år gammel - er så stor, at de skal have
en tredie mand med for at kunne udnytte
hele kapaciteten. Hverken Ulrik eller
Michael kan tænke sig noget andet arbejde
end fiskeriet. De har levet hele deres liv i
Vorupør med Vesterhavet som »den store
og imponerende nabo«, som de forklarer.
»På havet bestemmer vi selv«, siger de.
Det er en frihed, de sammen med de andre
fiskere sætter højt på himlen. Det er selve
livet! »De dårlige og sure dage glemmer
vi, men der er også de dage om sommeren,
hvor havet er roligt og solen står op«, for
tæller Michael. »De dage bliver lagret i
hukommelsen«.
De to unge er foreløbigt sidste gren på
den lange stamme af fiskere i Vorupør fra
tidernes morgen. Eller i al fald fra sidste
halvdel af 1800-tallet, da Fiskercompagniet
i Vorupør så dagens lys over Vesterhavet.
Missionske og sindige. Afventende og
isolerede fra det øvrige samfund. Det er
sådan, fiskerne på Thys vestkyst tidligere
har været opfattet »udefra«. Men hvem
skulle tro, at i et af disse fiskersamfund
skabtes det første kollektiv i Danmark?
Hvor man gennemførte det utrolige med
hjælp af troen. Uden at vide, hvad det var
- et kommunistisk kollektiv i dyb kristen
ånd. Som taget ud af Marx og Engels men altså længe inden disse to overhove
det vandt gehør i Danmark!
Det er historien kort fortalt om Vorupør
Fiskercompagni fra 1887, hvis drivkraft
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Landingspladsen 1987. Foto: Tage Jensen!Lokalhi
storisk Arkiv.

var den unge lærer Jens Munk Poulsen der fortælles om andet sted i »Historisk
Årbog« - og Indre Mission. Det var ikke
blot et »compagni«, der ligeligt fordelte
fortjenesten mellem de tilsluttede fiskere.
Det arbejdede også for nye bådtyper og var
banebrydende med moderniseringen af det
slidsomme kystfiskeri.
Det religiøse spiller ikke længere den
samme rolle. Heller ikke i Vorupør. Men
trods alle moderne forbedringer i fiskegrej
og materief så er udfordringen den samme
som dengang. Havet er ikke til at spøge
med. Det er en barsk arbejdsgiver. Men det
er også stille dage med roligt vand og en
sol, der står op. Dage til hukommelsens
lager...
Og alle samler på dage ved stranden og
på læmolen i Vorupør og det hav, der al
drig er det samme. Alle nærer en kærlig
hed til dette mærkelige Vorupør, der kan
ligge dér midt i alt det reglementerede og
blinkende lokke som en slags oase, man
må stoppe op ved, søge helt hen til.
Der har i årenes løb været planer for
dette Vorupør. Endda mange planer. Se-

riøse de Heste, i al fald på papiret, men de
kunne ikke lodses over i virkelighedens
verden. Ferie- og fritidscenter, det er blot
en af dem. Badeland en anden. Listen er
lang over de avisartikler, der er skrevet og
de - foreløbige - lokalplaner, der har været
luftet. Så hed det pludselig oplevelsescen
ter og eksperimentarium til et millionbe
løb, der svimlede alle andre steder end i
Vorupør. Det blev det nu ikke mere reali
stisk af. Det skulle ellers have været »et
lokomotiv for hele Thy«. Lidt i stil med
»Jesperhus« på Mors. Sådan blev det præ
senteret for offentligheden. Siden er der
ikke mange, der har hørt noget. Nej, det
blev vist ikke mere end en god Vorupørhistorie. Og dog. Det var hverken en utopi,
en avisand eller en aprilsnar i utide. Det
blev understreget af daværende borgmester
Ruth Scharling (K), og hun måtte jo vide,
hvad hun talte om. For hun var blandt driv
kræfterne i det ambitiøse projekt i den høje

ende af den tocifrede millioninvestering,
som ikke nærmere angivne pengetanke
skulle poste i »lokomotivet« ved det store
hav. Et havakarium med tilhørende »naturkultur-del«, så de besøgende via selvsyn
kom til at forstå vilkårene for en fiskerbe
folkning gennem flere end 100 år. Og det
hele nedgravet i en stor klit direkte ud til
»æ haw«, så komplekset ikke kom til at
ødelægge den omgivende »naturkultur«.
Det ville desuden give de besøgende en
fornemmelse af at befinde sig under havet
- som det også blev fremhævet.
Det var store ord - dengang i midten af
1990’eme. Der kom heller ikke damp
under dét lokomotiv. Mindre skulle vise
sig at kunne gøre det og blive mere end
streger på et stykke papir, Fem år senere.
Jens Chr. Andersens bådebyggeri over for
Vorupør Kirke. Vorupør får eget museum,
der bliver en del af af Museet for Thy og
Vester Hanherred.

Turister - 014 andet godtfolk - i trængsel ved kystbådene. 1978. Foto: Tage Jensen! Lokalhistorisk Arkiv.
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Vorupør ud
a f Thisted Kommune!
Det er en kærlighed til Vorupør, der i pe
rioder har været ulykkelig, fordi den ikke
altid blev gengældt. Det vidner de mange
stridigheder mellem Vorupør og »dem ude i
Thisted« om. Vorupør er nok den by i stor
kommunen, der har taget flest livtag med
»dem ude i Thisted«. Engang i 1980’erne
truede i al fald borgerforeningen med at
ville melde Vorupør ud af Thisted - intet
mindre kunne gøre det. Man begyndte med
at boykotte et kommuneplanmøde, som
byrådet indbød til. Det var såvel forvaltnin
gerne som byrådet på rådhuset, dele af Vo
rupør på dette tidspunkt mente ikke forstod
de specielle problemer i Vorupør. Men det
var altså ikke en linje, alle kunne bakke op
om. I det hele taget kunne det ofte knibe
med enighed.
Det hører med til billedet af Vorupør.
Det gjaldt også, når der skulle samles
tilslutning - og denned stemmer - til en
fælles kandidat til byrådet.
Og bedre blev det ikke, da det kom
frem, at det ikke var nær alle i Vorupør, der

Et nanntest symbolsk billede. Og endda med mystiske
tegn! Thisted og Vorupør er ofte vandret ad hver sin
vej. 1970'erne. Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv.
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tog regler, bestemmelser og måske især
lokalplaner for pålydende og populært sagt
gik deres egne - ofte listige - veje for at nå
hen til netop dén løsning, de mente var den
mest fornuftige og denned - jo, den mest
indlysende.
Det var det anarkistiske Vorupør, der
her tittede frem gennem sprækker i bu
reaukratiets lige kolonner. Som vilde
blomster gennem kommunal asfalt! Sådan
kunne man måske karakterisere situatio
nen, hvis det skulle være.
Under alle omstændigheder: Det var jo
ikke medvirkende til at gøre forholdet til
Thisted Kommune bedre!
Men underholdende - bevares - kunne
det være at deltage i dé dages vælgermø
der - offentlige møder i det hele taget og
man tog gerne derud - hvor vorupørboer
kunne være vorupørboers værste fjender.
Nu skal man ikke gå i detaljer, det kan
være svært nok uden, og det korte af det
lange er, at forholdene blev normaliseret,
selv om byrådsflertal i enkelte tilfælde
blev nødt til at vedtage lokalplaner efter de
på stedet faktiske forhold. Lovliggøre med
andre ord. For orden skulle der være.
Sådan fungerer et demokrati også. Det
gjorde det i al fald i disse år for ikke så
længe siden i forholdet mellem Thisted og
Vorupør. Og Vorupør har i 1990’eme fået
egen mand valgt ind i byrådet. Man føler
sig sikkert heller ikke længere så ringe stil
let i forhold til andre egne af den vidt
strakte storkommune, selv om alle ønsker
så langt fra er opfyldt. Men hvor er de det?
Men der var især ét tema, der jævnligt
dukkede op i debatterne Vorupør versus
Thisted. Her kneb det tilsyneladende med
forståelsen hos »dem ude i Thisted«. Det
handler om de ældre, der er født og opvok
set i Vorupør, har levet og arbejdet en hel
menneskealder tæt på havet. Nu kan de

Der er nu noget med dét hav og de fiskere! Det har
man altid ment i Danmarks Radios monopolfjernsyn.
Ofte var den store optagevogn rullet i stilling på lan
dingspladsen - og så var Vorupør-fiskerne »på«. Her
er del en situation fra 1975. Foto: Tage Jensen!Lokal
historisk Arkiv.

ikke længere klare sig i egen bolig og skal
have enten en mere ældreegnet, en beskyt
tet eller på plejehjem - og så kan man ikke
bare flytte dem ind i landet, om det så blot
er få kilometer.
Også på dette område er det kommet til
en vis forståelse mellem Thisted og Vorupør. Der opføres i første omgang ældre
boliger i denne del af storkommunen, selv
om det ikke var et enigt byråd, der stod
bag denne beslutning. Det er Lejerbo, der
skal opføre boligerne - fuldt udbygget er
det 26 - vest for Bredkærvej mellem Ler
vej og kirkegården.

Jyllands skabelse
- og thyboerne
Enhver Vorupør-historie begynder og slut
ter ved havet. Her står vi så igen. Solen,
himlen, vandet; det barske, det enkle, det
uforklarlige. Fiskere som turister. For slet
ikke at tale om thistedboer! Det er i øje
blikke som disse ved havet, at selv tiden
må give sig tid.

»Jeg Ivor, at en del a f Jyllands skabelse
gik sådan til, at Vorherre skabte havet, og
da det var gjort, så han, at han havde brug
for thyboer - ellers gik den ikke«, noterede
den gode digter Dan Turèll (1946-1993),
da han i 1979 gik i det spor, som kollega
Meir Aron Goldschmidt satte i sandet i
18OO-tallet med »Dagbog fra en Rejse paa
Vestkysten af Vendsyssel og Thy«.
»Vorupørs mennesker elsker deres sted.
Alle jeg talte med i Vorupør blev - som
irlændere eller islændinge gør det - digte
refor et øjeblik: dét øjeblik da de talte om
deres sted, deres luft, deres hav. Det er en
menneskelig magi, der lyser til enhver tid
- og en sådan ånd kan overleve både cafe
terier, diskoteker, middelmådige malerier
og kluntet keramik«.
Lad denne digters ord blive de sidste i
første del af denne Vorupør-fortælling ...
jo, rigtigt gættet: den er skrevet af thisted
boer! Men hvad siger man i Vorupør hvad siger vorupørboeme? Er Vorupør sta
dig - Vorupør!

»Vi kan ikke bare
liste ud a f historien«
»Hvis man var anderledes, så kunne man
være sikker på at blive kanøflet. Sådan var
det dengang - og sådan kan det opleves i
dag. For selv om nutidens Vorupør ikke ei
det samme som Vorupør dengang, så er vi
rundet a f den samme historie, som vi ikke
bare kan liste ud af. Men den har også
positive sider - den historie. Det er et pri
vilegium at høre til, at have kontinuitet
bagud til de slægtled, der satte os ind i
verden, og som vi derfor ikke skal glemme.
Det var stoute folk fra en nøjsom tid med
barske vilkår, hvis menneskelige værdier vi
trods alt fortsat kan lære af«.
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Johannes Kristensen Udemark. Foto: Lokalhistorisk
Arkiv.

Siger Johannes Kristensen Udemark, 63
år. Han har siden 1969 boet Vorupørvej
268 i Førby på en ejendom, der i et par ge
nerationer har været i familiens eje, men er
født og opvokset Vesterhavsgade 88 i Vorupør. Hans far var fisker og sygekassekas
serer Anders Kristensen. Den unge Johan
nes blev ikke fisker - der var fiskere nok i
familien mente faren, det kunne også være
en ufri og økonomisk usikker levevej, des
uden var sønnen for spinkel til erhvervet så han blev i stedet kommis først i Vorupør, siden Snedsted og Nors. Og marine
soldat. Kommis i Hovedstadens Brugsfore
ning. Siden syv år på Grønland på den
amerikanske base i Sdr. Strømfjord. Først
som køkkenmedhjælper og derefter kok.
Det var i sidstnævnte egenskab, han med
virkede i tilberedningen af en middag, som
den besøgende kvindelige amerikanske
ambassadør i Danmark blev så begejstret
for, at hun målte takke ude i køkkenregio
nerne. »Hvad kan jeg gøre for jer?«. Det
var vorupørboen ikke i tvivl om. Han ville
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en tur til Amerika! Som sagt så gjort. I tre
måneder - det var i 1965 - rejste den unge
Johannes rundt i Canada og USA med de
berømte Greyhound-busser, vi andre på
dette tidspunkt kun kendte fra amerikanske
film. Og hjemkommet fra Grønland tog
han med Spies til De canariske Øer, hvor
han forlod det ellers gode selskab og på
egen hånd - ad omveje - rejste gennem
Europa. Hjem til Vorupør! Købte ejendom
men i Førby for Grønlandspengene. Tog
lån til ombygning. Der var for alvor
begyndt at komme turister til, og dem
kunne man satse på. »Tror du mi også det
kan gå?«. Man skulle ikke sådan komme
tilbage og tro man var noget. Johannes
stiftede familie, var hjemme for at passe de
fire drenge, mens moren gik på arbejde.
Siden arbejdede han på pelsauktioneme i
Glostrup. Og fra 1987 til efteråret 2000
hjemmehjælper ved Thisted Kommune.
Han har aldrig været bange for at tage fat.
Men rejsen bort fra Vorupør - til Kø
benhavn og Grønland med afstikkeren til
Amerika med besøg hos udvandrede fami
liemedlemmer fra Vorupør, der delte
»skæbne« med Johannes og heller ikke var
blevet fiskere - var den rejse en »flugt« fra
det lukkede miljø i Vorupør? Nej, sådan vil
Johannes Udemark slet ikke opleve det.
Det var tilfældigheder - og så var der gode
penge - skattefrie - at tjene på Grønland.
Det var et sprog, man forstod i Vorupør. Så
var man jo pludselig noget!
»Vorupør bærer man med sig hele tiden.
Men hvis man bliver boende i Vorupør
eller Stenbjerg hele sit liv, så risikerer man
at blive en særling. Man må ud at prøve
kræfter andre steder, møde andre menne
sker, og så kan man vende hjem. Med fare
for at blive betragtet som en særling, som
en original, for man skal jo alligevel ikke
tro, man er noget. Man vender måske oven

i købet hjem med et sort fuldskæg! Jojo sådan kan det stadig være! Men udviklin
gen i Vorupør - og ikke mindst takket være
turisterne og de penge, de fører med sig har forlængst sprængt de snævre rammer i
det gamle Vorupør-miljø, hvor alle kendte
alt til alle; det har gjort folk mere frie, så
der nu kan være en fare for, at den gamle
historie går tabt. Det er den, jeg i al beske
denhed forsøger at holde fast ved. Den er
værd at bevare, fo r selv om man dengang
kendte - og brugte - den store viden, man
havde om hinanden helt ind til, hvad der
stod på købmandsbogen, kontrabogen ...
så forstod man, hvad det drejede sig om,
når det gjaldt. Og det gjaldt om at holde
sammen i Vorupør. Man kunne ikke hente
hjælp udefra, da slet ikke hos bønderne i
Hundborg, Venstrebønderne dér, de kunne
være grimme ved de Vorupør-børn, der
tjente hos dem, og de advarede andre om
hvor tovlige vi var derude ved kysten.
Hundborg-myten sidder stadig og gnaver
et sted hos os. Næh - Thisted det var noget
andet! Det var byen. Og vi havde fået det
pæneste tøj på, når vi to gange om året var
med mor derude!«.
Vorupør har nu fået eget museum, men
byen har på sin vis allerede haft ét på Vorupørvej hos Johannes Udemark i mange
år. Det er stuer med mange minder, der er
billeder og udklip alle vegne, og når den
besøgende mener at være kommet på spo
ret af Vorupør - sådan i almindelighed dukker endnu flere billeder op fra skuffer
og skabe. Og Johannes Udemark kan i
detaljer fortælle om personer og livsforløb.
Ja, han kan følge dem helt op til den nye
og den gamle kirkegård, hvor de nu ligger
begravet. Og hvis navnene på stenene på
den gamle kirkegård er ved at svinde bort
med tidens tand, bliver de malet op for at
vende tilbage til erindringen, til historien,

hvor andre i Vorupør måske har glemt.
Johannes Udemark peger på mændene og
kvinderne på de gulnede Vorupør-billeder:
»Alvorlig skulle man jo være. Der bliver
ikke smilet meget. Det gjorde man ikke
dengang«.
Anders Kristensen, Johannes’ far dør i
1974, moren, Magda Kristensen, i 1997.
Johannes arver barndomshjemmet i Vesterhavsgade i Vorupør og har lovet, at det for
bliver i familiens eje. I al fald ikke udlejes
til tyskere! Johannes har ikke planer om at
vende tilbage til Vorupør - rigtigt tilbage og bosætte sig i Vesterhavsgade. Det har de
fire sønner heller ikke. Men huset er sat i
stand, og hvis det skal udlejes, er det svært
at undgå tyskerne, når det nu er i Vorupør.
Så på dette ene punkt har han ikke kunnet
følge morens ønske. Men ellers ...
»I huset er der bevaret en lille skammel
fra min mors tid. Når man skubber den hen
til et a f vinduerne og stiger op på den, kan
man se havet i det fjerne. Det vil frem 
mede, turister, jo gerne i dag. Dengang ja, dengang var havet ikke noget, man stil
lede sig op i vinduet for at få øje på. Havet
- det var der jo bare ...«

»Vi har fået føden - og
holdt skindet på næsen!«
Den 60-årige Jens Baltesen på Nordsøvej
29 har fisket fra stranden i Nr. Vorupør i 43
år - og de seneste 30 år har han været red
ningsmand. Det sidste halvandet år har han
ledet redningsstationen med otte redningsmænd. Han er nu stoppet som aktiv fisker,
da hans makker gennem fem-seks år blev
syg. Fartøjet blev solgt, men tilhører stadig
Vorupør-flåden, der i dag består af ni både.
»Både min bedstefar og min fa r fiskede
- og sikkert også min oldefar - og jeg har
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Jens Ha11esen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

desværre ingen drenge! Jeg ville egentlig
godt have fortsat med at fiske, men lige
dengang var det ikke til at få en makker.
Det er noget særligt at være fisker. Det var
det i al fald dengang, jeg begyndte. Det var
det frie liv, der var ikke så mange restrik
tioner - man kunne stort set gøre, som
man ville. Ingen kom og fortalte, hvad man
måtte - og navnlig ikke måtte!«.
Navnet Bal tesen er købt og stammer fra
den tid, da der ikke var gadenavne i Vorupør. Bedstefaren var døbt Jensen, men
det var der så mange, der hed. Brevene gik
forkert. Derfor købte bedstefaren navnet
Baltesen. Jens Baltesen tilhører en gammel
Vorupør-familie.
»Da jeg begyndte at fiske, var der 22
både med fire-fem mand på liver. I dag er
der kun ni med to-tre på hver. Jeg begyndte
på min fars båd »Tabor«. Det blev altså en
hyre, der kom til at vare 43 år. Da jeg kom
hjem efter min soldatertid, fik jeg part i
min fars båd - det var først i I960'erne.
Båden blev renoveret i 1976 på træskibs
værftet i Thisted.
Næsten alle drengene i Vorupør be
gyndte at lave fiskekasser på Boje Peder
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sens savskæreri den første dag efter deres
konfirmation. Det var jo dengang, alle fisk
blev leveret med kasser. Men jeg startede
med at fiske med det samme. Det lå jo i
kortene, at jeg skulle være fisker - jeg
kunne nu heller ikke tænke mig en anden
tilværelse. Det var noget med at føre en
tradition videre - at der måske kunne være
andre muligheder var ikke noget, man så
dan gik og tænkte over. Jeg har nu heller
ikke fortrudt en eneste dag. Fiskeri - det
var livet for mig.
Jeg vil selvfølgelig anbefale unge at
blive fiskere også i dag, men de skal tænke
sig godt om, før de træffer beslutningen. Alt
er blevet ti gange dyrere end dengang jeg
startede. Der skal mange penge til at købe
et fartøj. De sidste 10-20 år har man sagt,
at fiskeriet ville stoppe i Vorupør. Men jeg
tror ikke på, at det stopper fra den ene dag
til den anden! Der er trods alt stadig unge,
der træder til, og Thisted Kommune har
fået øjnene op for fiskeriets betydning for
turismen. Den dag, der ikke længere er
både på stranden i Vorupør, tror jeg, der
forsvinder mange turister. Se bare hvad der
skete i Stenbjerg og Klitmøller!«.

Bådene er kommet ind. fisken skal videre. Aret er
1974. Foto: Tage JensenILokalhistorisk Arkiv.

Det var kun få fiskere fra Vorupør, der
valgte at fiske fra havnen i Hanstholm hvorfor egentlig?
»Vi har ligget i Hanstholm flere gange,
nar vi ikke kunne lande i Vorupør på grund
a f sandaflejringer ved landingspladsen.
Men når forholdene igen var i orden, flyt
tede vi alle tilbage til Vorupør, hvor det
kun tager en halv time at lande en båd på
stranden. Det er muligt, at vi kunne have
tjent flere penge ved at investere i større
både og blive i Hanstholm, men for de fle 
ste har det haft større betydning at kunne
komme hjem hver dag. Vi har fået føden og holdt skindet på næsen.
Vi tænker ikke så meget på, at vi har en
barsk arbejdsplads. Når vi skulle på f i 
skeri, aftalte vi, hvornår vi skulle a f sted og tog så ud, hvis ellers vejret tillod det. Vi
tog på havet ligesom andre arbejdsmænd,
sejlede hen hvor vi skulle, prøvede at

fange fisk og sejlede hjem, når vi havde
lavet dét, vi skulle. Det var et arbejde som
alt andet, der var ingen »romantik« eller
andre myter, som nogen har forbundet med
fiskere og fiskeri - sådan var det bare...«
Og om dét billede, der ofte har været
tegnet af Vorupør som et isoleret samfund
ved havet, hvis beboere kunne skille sig ud
fra »dem inde i landet«, siger Jens Balte
sen:
»Jeg har aldrig opfattet Vorupør som et
lukket samfund i den tid, jeg har levet. Alle
snakker da med hinanden, og næsten alle
kommer hinanden ved«.
Da turismen kom til Vorupør i slutnin
gen a f 1950'erne og fo r alvor i I960'erne,
så Jens Baltesen - ifølge eget udsagn ikke mulighederne med det samme. Han
forklarer det på denne måde:
»Jeg var lidt dum dengang. Da min
bedstemor flyttede fra sit hjem i I960,

Redningsmandskabet foran redningsbåden »Nr. Vornpor« i midten a f 1980' erne. Hvor længe få r Vorupor lov at
beholde redningsstationen? Det rumler i det fjerne... Foto: Tage Jensen! Lokalhistorisk Arkiv.
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havde jeg chancen fo r at købe hendes ejen
dom fo r blot 8.000 kroner. Men jeg var
altså ikke klog nok - det var jo ingen
penge for sådan et sted - men kun halvan
det år efter blev ham, der købte huset, budt
en million fo r den samme ejendom! Nej,
Vorupør ville ikke være noget uden turis
men. Vi har to større supermarkeder, to
slagtere, bageri - vi har næsten det hele!
Det ville vi ikke have haft uden turismen.
Og vi har ingen problemer med turisterne
- de liver op i bybilledet, de generer os
ikke ved havet. De spørger os, hvordan vi
kommer ud og ind med bådene, helt op på
stranden, og det er ikke altid vi kan svare
dem tilfredsstillende på det tyske, men vi
kommer også overens med dette som med
alt andet herude i Vorupør - sådan er det
bare ...«

Den gamle fisker
For Thisted Dagblad har Vorupør altid
været en god historie - det var også tilfæl
det, da det nye Vorupør Museum åbnede.
Og den 68-årige Laurits Morsing Nielsen
er som formand for fiskeriforeningen en
respekteret talsmand for fiskere og fiskeri.
Han er en mand med en stor viden, som
han altid har forstået at give af. Dårligt
helbred har nu tvunget ham på land. Det er
ham, der viser avisens Jo Falk rundt på
museet og fortæller om de mange usæd
vanlige redskaber og maskiner. Og det bli
ver en fortælling om pram og jolle, tjavser
og tejner, fiskerstøvler, glaskugler, langline
og kroge, agn - sild, makrel, blæksprutte
og muslinger - rygkurve, vager og stopma
skine, kapokveste og korkbælter, bedetrug
og hummer-kranjer. Blandt så meget andet.
Og altsammen brikker til et billede af Vorupør-sjæl og identitet.
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Laurits Morsing Nielsen under de timelange forbere
delser derhjemme til at gå på havet engang i 1984.
Det var et arbejde, som hele fiskerfamilien ofte måtte
tage del i - og som de har gjort det gennem Voruporfiskeriets historie. Foto: Tage Jensen, Lokalhistorisk
Arkiv.

Da Laurits Morsing som 16-årig be
gyndte som fisker, havde Vorupør fået det
mekaniske prøvespil som landets første
fiskerleje.
»Det er det første spil, du ser dér. Det
blev indviet 29. juni 1940, og samme dag
60 år efter blev dette museum indviet. Det
er jo problemet fo r jer byboer. I har aldrig
set, hvordan tingene bruges. Ikke som hos
landmanden, hvor I kan se, hvad han gør
og spørge ham«.
Og da journalisten begynder at tale om
»kuttere«, korrigerer Laurits Morsing:
»Vores både er kystbåde. De stikker ikke så
dybt som kutterne, og de kan surfe på
havet i modsætning til kutterne. Kystbå
dene vender enden til bølgerne, og de er så
fladbundede, at de let kan hales op på
stranden«.
Laurits Morsing var med i Vorupørfiskeriets storhedstid. Omkring 1950 var
der 28 både. 1 dag er der ni, og det er kun
de otte, der bliver brugt. »Der er da tilgang
af nye folk, men ikke nok«, siger Laurits
Morsing og fortæller, at han har haft en
god tid som fisker, men alligevel ikke vil

anbefale sin dattersøn, Lars, at gå ind i
erhvervet. »Jeg ville gerne, at jeg turde
anbefale ham det, men dels er fiskemæng
den ikke til stede i forhold til antallet a f
både, og dels er der kommet så mange
restriktioner, så fra at være et a f de frieste
erhverv er fiskeriet nu blevet et jaget er
hverv«.

Huset med det ene tårn
Husene i Vorupør er vidt forskellige og til
syneladende spredt i klitlandskabet med
rund hånd. Afspejlende ligeså forskellige
byggeskikke og perioder i Vorupørs histo
rie. Sommerhuse og helårshuse. Men huset
med tårnet ved Vesterhavsgade og Julius
Poulsens Vej er nu noget særligt. Intet
andet hus ligner dét. »Deodata« er dets
oprindelige navn. »Guds gave«. Og som en
sådan ligger det dér med det ene af de
oprindeligt to attråede tårne. Kun ét havde
der været råd til - dengang i begyndelsen
af forrige århundrede. Mere herom senere.
Theodor og Christa Jensen har boet her
siden 1970. De er begge født og opvokset i
Vorupør og har boet her næsten hele deres
liv.
Theodor Jensen (70 år) kommer fra en
fiskerfamilie, men hverken han eller de to
brødre blev fiskere. Faren, Kristen Odder
Jensen, fandt, at det alligevel var for hårdt
- også økonomisk. Så efter de syv år i sko
len kom Theodor i 1945 ud at tjene et års
tid på landet, blev kommis i Vorupør og
Svankjær - for at vende tilbage til brugsdi
sken i Vorupør.
»Men en kommisløn dengang var jo kun
omkring 500 kr. i måneden, så jeg kom hen
til vodbinderiet. I 1963 blev jeg minkavler,
det var nu ikke, fordi det var for godt, men
jeg blev da ved til 1972, da jeg og min

Theodor Jensen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

kone kom til Fiskercompagniet. Og jeg fu n 
gerede som forretningsfører indtil slutnin
gen a f 1980'erne, da jeg fik arbejde hos
Taabbel i Hanstholm - et dejligt job forre
sten«.
Theodor Jensen har i flere år siddet i
menighedsrådet, og han kan slet ikke gen
kende beretningerne om religionens - læs:
Indre Missions - undertrykkende indfly
delse, eller om det isolerede og lukkede
samfund ved havet.
»I al fald ikke i dé år, jeg kan snakke
med om. Men hvis vi kigger tilbage til den
gang, jeg gik ud a f skolen, og vi havde den
kendte pastor Wilier ... dengang gik folk jo
i kirke, der kunne være fyldt søndag efter
søndag. Men det ebbede ud, tiden stod hel
ler ikke stille i Vorupør, og i dag ... ja, på
en almindelig søndag kan vi ofte være ude
for, at der kun er en halv snes til gudstje
neste. Vi skal nok tilbage til Jens MunkPoulsens tid for at finde de store brydnin
ger - da var byen delt op i to lejre: de tro
ende og så de vantro, som han kaldte dem,
han var jo en lille konge herude! Når der
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er begravelser, er kirken fyldt som andre
steder, og når talen er om at nedlægge
tomme kirker, stritter alle som bekendt
imod. Så i Vorupør som andre steder i lan
det har vi stadig en stærk binding til tro og
kirke - når det gælder! Vorupør er ikke et
særtilfælde - heller ikke på dette område.
Der er fortsat et behov for de rammer, som
tro og kirke kan give mennesker«.
Har Theodor Jensen svært ved at
bekræfte det billede, andre »inde i landet«
kan være tilbøjelige til at tegne af »den
lille by ved det store hav«, så er han ikke
helt afvisende over for det forhold, at det
ofte kan være svært at blive enige i Voru
pør. F.eks. om at stå sammen om en kandi
dat til byrådet »derude i Thisted«. Men nu
er det altså lykkedes at have en mand »på
tinge« i flere år.
»Men når man først er kommet ind. så
har man ofte indtryk af, at der bliver råbt
fo r lidt op. Der står i al fald ikke så meget
i avisen. Der skulle ellers være nok at råbe
op om »derude i Thisted«. Bevares - vi har
fået noget i de senere år, men alligevel! Og
nu få r vi også ældreboliger. Men det skulle
have været et plejehjem. Det er synd at
flytte de gamle ind i landet. Se nu den
nogleogfirsårige fisker, jeg besøger på ple
jehjemmet i Hundborg. »Jeg har en dejlig
udsigt, jeg kan se ned over mosen, men det
var havet, jeg skulle se ud på!«. Sådan en
gammel fisker kan man ikke bare flytte væk
fra det hav, der har været hans arbejds
plads og hele liv«.
Jamen, hvad er det med dét hav, de
snakker så meget om i Vorupør? Hvad er
det, der er så livsnødvendigt? Vi ved det
godt! Alligevel kan vi ikke lade være med
at spørge. Man får egentlig ikke noget svar.
Det er heller ikke nødvendigt. For man
kender jo på en måde selv svaret! Men her
er, hvad Theodor Jensen, fiskersønnen, der
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ikke selv blev fisker, men hvis skæbne det
alligevel var at vokse op ved et hav, han
ikke siden kunne frigøre sig fra:
»Det er noget med, at man ikke har det
rigtig godt, før man har været nede at
kigge ud over havet én gang om dagen.
Det er jo aldrig det samme, man ser aldrig! Og når man har været ved havet et
helt liv - så kan man ikke flytte ind i landet
på sine gamle dage. Det har man ikke rig
tigt villet forstå ude i Thisted. Måske er
man på vej nu«.
Der er forresten en Vorupør-myte, som
Theodor Jensen ikke helt tror på. Dén med
fiskerne og turisterne, der forsvinder, hvis
fiskerne og kystbådene forsvinder.
»Fiskeriet er jo ikke længere noget bæ
rende erhverv i Vorupør, folk arbejder
rundt om i Thy, og der vil fortsat komme
turister også uden fiskermiljøet. Det er
havet og naturen i det hele taget, de kom
mer efter. Hvordan kan en tysker i Mün
chen også vide, at der ligger ni kystbåde i
Vorupør, når han bestemmer sig fo r sin
sommerferie? Ja, jeg véd godt, at der er
turistbrochurer med billeder, men allige
vel! Jeg kan ikke forestille mig, at det vil
være nogen god idé, hvis det offentlige skal
holde liv i en slags museumsfiskeri. Nej,
det vil fortsat være de store naturværdier,
der er afgørende. Vi har glæde a f de tyske
turister, mange kommer jo år efter år og
enkelte har endda været her også under
krigen! Vi er knapt så glade fo r de mange
hunde, tyskerne har taget med på ferie i de
senere år, ofte flere hunde i én familie. Det
er faktisk et stort problem med de mange
efterladenskaber på stier og veje!«.
Og her som annonceret lidt om huset
med det ene tårn, og om det andet tårn, der
forblev et fatamorgana. Det er bygget i
1900 af Christa Jensens bedstefar, Jens
Poulsen. Han var en foretagsom mand. Det

ning og sten fra gårdspladsen, da ejendom
men var landbrug. De dukkede op i forbin
delse med arbejdet med dette lille stykke
have, der kan give mindelser om alle andre
lokaliteter end lige netop Vorupør.
Men hverken Christa eller Theodor
Jensen har behov for at drømme sig væk.
De er rigeligt tilfredse med forholdene
som de er og hvor de er - som ægte vorupørboer ved »æ hav«.

En ny generation
og »klanerne« i Vorupør

Theodor Jensen ved huset, hvor der var planlagt to.
men kun blev råd til ét tårn - dengang i 1914. Foto:
Lokalhistorisk Ârkiv.

var også nødvendigt. Fisker, strandfoged,
tolder og landmand. Og i huset telefoncen
tralen i et rum, hvorfra man samtidig
kunne holde et øje med havet. Der var dét
med havet igen.
»Jens Poulsen byggede om op til flere
gonge, og tårnet kom i 1914. Han var på
rejse i Midtjylland og kom til en kro, der
havde to tårne. Dét ville han også have,
men der blev altså kun råd til det ene«,
fortæller Theodor Jensen, der viser rundt i
huset med tårnet. Det rummer som mange
andre Vorupør-huse minder fra en svunden
tid - strandingsgods i form af hele møbler
og udsmykninger på en trappe. Malerier
skabt af en polak i tysk uniform under
Anden Verdenskrig. Billede fra et Vorupør
uden sommerhuse, da dén Julius Poulsen
havde ejendommen, som vejen er kaldt op
efter, Christa Jensens morbror, sogneråds
formand i Hundborg-Jannerup Kommune.
Og bag huset er der græsplæne, beplant

Per Brusgaard (52) var blandt de første
Vorupør-unge, der blev sendt ud af det lille
samfund for at gå i udenbys skole.
»Vi var seks, der først i I960'erne be
gyndte på realskolen ude i Thisted. Der har
selvfølgelig været enkelte før os, men vi var
begyndelsen på en udvikling, der siden har
medført store ændringer i Vorupør. Det var
et kæmpe fremskridt, at vi kom ud og jik
andre kammerater. Det var imidlertid ikke
noget, vi sådan var bevidste om, det kom

Per Brusgaard. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.
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senere, det er i al fald noget, jeg er kommet
til at tænke over; vi og de, der fulgte efter
på overbygningsskoler andre steder, stod
bedre rustet til livet, og det bar medvirket
til ligesom at åbne Vorupør. for man skal
buske på, at alt dette skete samtidig med, at
turisterne begyndte at strømme til. Når
man gik ud a f skolen i Vorupør, gjaldt det
om at finde nogen, der kendte nogen, som
kunne skaffe en læreplads. Ellers blev man
jo fisker Eller man kom til Esbjerg til
fiskerfamilier dér. Hvis man ville ud at
opleve noget andet, så var den eneste
mulighed at komme ud at sejle. Jeg kom
altså til Thisted ogjik en realeksamen. Det
var tre gode år med andre værdier og ople
velsen a f en anden verden end den, vi var
vant til. Jeg husker tydeligt, da jeg var i
teater med realskolen for første gang, det
var i Aalborg, sikke en oplevelse; det var et
stykke a f Henrik Ibsen, der var enkelte ele
ver, der smuttede, de ville hellere ud og
opleve Aalborg, det kunne jeg også have
fundet på, men ikke lige denne aften«.
Efter realeksamen var Per Brusgaard til
bage i Vorupør for at finde en læreplads,
dén fandt han hos Købmand Hillgaard. Det
var i 1966. Og han er i forretningen den
dag i dag. Herdis og Per Brusgaard over
tog i 1978, og den har siden udviklet sig til
et stort supermarked. De bor i dag Bredkærvej 99 i Sdr. Vorupør.
Per Brusgaard tilhører en generation
med dybe rødder i det gamle Vorupør, og
han blev voksen, da den nye udvikling for
alvor begyndte at tage fart. Dengang ty
skerne kom til byen, og vorupørboer i
mange tilfælde flyttede ud af deres huse,
der blev overladt til turisterne, mens de
selv tog til takke med udhuset sommeren
over. Han kom hurtigt med i opførelsen af
både sommer- og helårshuse, ligesom han
har været engageret i andre projekter.
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»Det begyndte med, at min far, Anker
Brusgaard, erhvervede et stykke jord og
byggede huse. Folk kom forbi for at kigge;
»Skal det nu også være så moderne!«.
Fordi der var »tryk og slip«, som vi kaldte
det. Det havde vi sgu ikke engang der
hjemme! Da jeg var færdig som soldat,
vendte jeg tilbage til Vorupør, faktisk lokket
af min fa r og hans sommerhusbyggeri. Jeg
skulle hjælpe ham og på den måde skaffe
den nødvendige kapital, hvis jeg skulle i
gang med noget for mig selv. Og jeg gik
ind fo r det med ildsjæl, knoklede næsten
20 timer i døgnet, men det med kapitalen
gik nu ikke helt som planlagt. Så var det,
Hillgaard kom forbi, han byggede som
merhuse om vinteren, når der var ikke så
travlt i forretningen. Så vidt jeg husker,
startede jeg hos ham mandagen efter! Det
var i 1970. Et par år efter blev jeg med
indehaver. Det gik stærkt i Vorupør i disse
år. Vejen gennem reservatet til Hanstholm
fik fo r alvor betydning. Men det var ikke
tyskere og turisme altsammen. Kvinderne
kom ud på arbejdsmarkedet, de kom i fa g 
foreninger, der blev flere penge mellem
folk, der skulle bygges huse og købes biler.

Svend Balsby kom udefra og skabte en ferieby i V<9rupør. Her viser ban i 1970. hvad han havde at byde
turisterne. Foto: Tage Jensen!Lokalhistorisk Arkiv.

Det var nye tider nærmest lysår fra dengang, jeg som lærling i Vorupør kørte
rundt på cykel med brændsel og gas til
folk. En fyldt gasflaske kostede 11 kr., det
var ikke altid, folk havde pengene, så jeg
lavede en ordning »til næste gang«, men
den blev jeg ikke populær med derhjemme
i forretningen«.
Sådan som Per Brusgaard husker det,
må han opfatte beskrivelserne af Vorupør
som et åndeligt isoleret samfund præget af
Indre Mission som stærkt overdrevne.
»Der blev bedt bordbøn hos en bedstefar,
men ellers er det ikke noget, mine omgivel
ser har været præget a f At det længere til
bage i forrige århundrede har haft betyd
ning, kan man jo se dokumenteret mange
steder. Nej, det er vist andre ting, der har
givet Vorupør det særpræg, andre taler så
meget om!«.
Er det forholdet til »hovedstaden Thi
sted«, der her - som andre steder - henty
des til? Man kunne jo spørge!
»Menes der gnidningerne - eller? Når
det drejer sig om fodbold, så er det rigtigt,
der har været visse gnidninger! Men der er
jo også dette med storkommunen. Hvor vi

For at det hele ikke skulle i>å i fisk: Fra 1960'erne
handlede det også om: Sommerhuse! Disse huse er
fra 1970. Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv.

tidligere i stor udstrækning har kunnet
klare sagerne selv, haft en vis frihed, så
kommer der pludselig lovgivning og sty
ring udefra; alt skulle struktureres på en
anden måde, gader og veje, kloakering,
vejskilte og husnumre, fredninger ofte helt
ind til flagstangen - jojo, det kræver en vis
tilvænning! Når der i gamle dage skulle
bygges et hus, gik man over til den, der
ejede jorden og fik en aftale. Det kunne
selvfølgelig medføre, at et hus blev bygget
lidt skævt, så man kom ud over skellet,
men det havde vi lært at leve med. Uden
bys sommerhusejere, veluddannede og vel
formulerede, godt inde i paragrafferne, de
har i visse tilfælde haft held til at lægge
hindringer i vejen fo r projekter i Vorupør
og snøre både kommune og beboere her
ude. Når man på denne måde - som jeg har været involveret med kommunen, så
kan der let opstå gnidninger, og man kan
få opfattelsen a f et vist modsætningsfor
hold; der har i al fald ofte været nogen, der
ikke kunne se det fornuftige i dét, vi præs
enterede for dem derude. Vi havde måske
også for store forventninger til, hvad stor
kommunen kunne komme til at betyde for
Vorupør, det er først nu i de senere år, vi
har fået de faciliteter, andre dele a f stor
kommunen har erhvervet forlængst. Og der
har været en del, som vi ikke har kunnet få
igennem over for myndighederne og som
ville have haft stor betydning for Vorupørs
udvikling. Nu kan det være for sent. Andre
turistbyer er blevet udbygget. Og Vorupør
sakker bagefter«.
Men hvad med enigheden i Vorupør? Er
det ikke sådan, at man ikke altid har været
enig i Vorupør - har det ofte ikke været
svært at samles om en kandidat til byrå
det? Kan det ikke være en del af forklarin
gen på, at Vorupør har haft besvær med at
vinde genklang »derude i Thisted«! Er det
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en myte, en overdreven beskrivelse af for
holdene - som dét med religionen og det
nye Vorupør? Under alle omstændigheder:
Det er et godt spørgsmål, så hvorfor ikke
lade det gå videre til Per Brusgaard?
»Vorupør har lidt under, at vi ikke altid
har haft én til at tale vores sag i Thisted.
Ingen tvivl om dét! Det hænger sammen
med - tror jeg - at vi ikke som landmæn
dene inde i landet er blevet flasket op med
»højskoleånd«, de har jo altid forstået at
stå frem. Herude skulle vi nok sørge for, at
der ikke var nogen, som skulle føre sig
frem. Hvis der så alligevel var det, så
skulle man i al fald ikke regne med opbak
ning. Og det er karakteristisk, at det ofte
har været nogen udefra, derfeks. har stået
i spidsen fo r borgeiforeningen og forsøgt
at køre noget igennem. De kom med nye
øjne, troede måske ikke på dét, jeg vil
karakterisere som »klanerne i Vorupør«...
eller havde måske opfattelsen af, at dem
kunne de nok klare! Nogen a f dem skulle
blive klogere! Men for at finde forklarin
gen på dét, skal vi langt tilbage i historien.

Meget har man i tidens løh været uenige om i Voru
pør. Men fod holden kunne man samles om. Vorupør
Boldklub. Billedet er fra begyndelsen a f 1980'erne.
Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv.
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til dengang familierne herude dannede
kompagniskaber omkring fiskeri og kystbåde. Måske også med den kendsgerning,
at man havde flere beskæftigelser og ka
sketter i Vorupør. Det havde man jo. Det
var nødvendigt for at få en økonomi til at
hænge sammen. Der blev hurtigt nogen,
der var bare lidt mere end andre. På dén
måde havde vi i al fald fire »Vorupør-klaner«. Der var altid en eller anden, der
skulle have noget betalt. På dén måde
holdt man hinanden i skak. Og noget af
dette har måske overlevet helt op til nuti
den og det »nye« Vorupør. Hvis den ene
havde en god idé, kunne han ikke gå ud
fra, at den anden ville bakke op! Da jeg
var i lære i I960'erne og cyklede rundt til
de forskellige huse fo r at høre, hvad de
havde brug for, gjorde jeg tit et lille ekspe
riment. Jeg havde en »nyhed« med, som
jeg godt ville have belyst, og det fik jeg fra
flere sider med vidt forskellige kommenta
rer. Det var dengang, jeg fandt ud af, at
Vorupør bestod a f disse »klaner«. Det ene
ste, vi altid har kunnet blive enige om i
Vorupør, det har faktisk været fodbold.
Vorupør Boldklub. Her kom vi allesam
men. Det var før fjernsynet rigtigt blev ud
bredt, det var fø r aftenskoler og alt dét,
der kom til at ske i 1980'erne, hvor vi fik
så mange andre interesser. Og dog. Fod
bold kan vi fortsat samles om!«.
Så er der spørgsmålet om det store hav,
HAVET, alle henviser til, når de siger, at
de må ned til landingspladsen hver dag.
Ellers er det ikke en god dag. Hvad med
Per Brusgaard?
»Det er ikke noget, jeg sådan filosoferer
dybere over, og jeg er ikke mere stavnsbun
det, end at jeg nok kunne bo andre steder
end i Vorupør. Tror jeg! Jeg håber nu ikke,
jeg kommer til det. Og jeg kan da godt fo r
stå, tyskerne vil herop«.

THEODOR BLOCH

Med fiskerikontrollen på togt
i Limfjorden i sommeren 1889
Limfjorden har gennem en meget lang historie hørt til de vigtigste fiskevande i
Danmark. Derfor har den også gennem mange århundreder haft den fjerne cen
tralmagts bevågenhed. Således var der allerede i Danske Lov fra 1683 bestemmel
ser, der søgte at regulere og begrænse fiskeriet, bl.a. ved forbud mod brug a f det
såkaldte »pulsvod« til ålefiskeri i dele a f fjorden.
I 1857 gennemførte det unge folkestyres rigsdag en lov om oprettelse a f en
egentlig fiskerikontrol i Limfjorden, i 1888 udvidet til at omfatte alle danske
farvande. Den ny fiskerikontrol blev udstyret med hurtigtsejlende både, der kunne
holde opsyn med fiskernes aktiviteter. En a f disse krydsere, »Ægir«, bygget i 1886,
fik fast station i Thisted.
Denne artikel bygger på en beretning om en sommertur med »Ægir« i juli
1889, nedskrevet mange år efter, i 1935, da Theodor Bloch var en gammel mand.
Erindringen a f sejlturen har kaldt minder frem om barndommens by, Thisted, ikke
mindst drengelivet på realskolen.
1 det følgende gengives kun første del a f erindringen om togtet, der fortsatte op
gennem Sallingsund, ind i Skive Ejord og tilbage til Løgstør Bredning.
Artiklen fastholder erindringens oprindelige fortællesprog, men normaliseret til
moderne dansk. Forkortelser er markeret med (...).
Manuskriptet til denne erindring er lidt tilfældigt kommet tilbage til Danmark,
efter mange års ophold i USA. Det befinder sig på Limfjordsmuseet i Løgstør.
Det var i juli måned 1889, at vi fik en invi
tation fra fiskerikontrollen til en tur gen
nem Limfjorden med kutteren »Ægir«,
som kontrolløren selv førte. Selvfølgelig
tog vi med glæde mod indbydelsen, og
med hjuldamperen »Aalborg« tog vi gen
nem Løgstør Bredning til Thisted Bred
ning, hvor kutteren lå for anker, ud for
Feggeklit. Denne ligger i den sydlige ende
af bredningen og danner den ene side af
Feggesund, der danner sejlløbet mellem
Thy og Mors.
Ankeret blev hevet op, efter at vi havde
hilst på kontrolløren og mandskabet, der
bestod af matroserne Thomas og Niels. Jeg

skal senere fortælle om kontrolløren og
disse to, deres liv og virken, således som
jeg selv hørte og så det. Men nu blev sej
lene sat, og vi krydsede ud gennem Fegge
sund ud i Løgstør Bredning for så pludse
lig, da vi var kommet et stykke ud i bred
ningen at vende om og for fulde sejl at
sejle den samme vej tilbage ind i Thisted
Bredning, idet vi sørgede for at holde os så
tæt som muligt ind under Morsø’s høje
banker. På vor forespørgsel om, hvorfor vi
først var sejlet mod nord og derpå nu mod
syd, oplyste kontrolløren, at det var en
skinmanøvre for at vildlede fiskerne, da
han var vidende om, at der fiskedes ulov-
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Fiskenkontrollens krydser »Ægir«. bygget i Aalborg 1886. Krydseren havde fast station i Thisted. Her fotogra
feret i 1900. (Limfjordsmuseet, Løgstør).
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ligt såvel syd som nord for Mors, og at der,
når han med kutteren stod ud af Thisted
havn for at sejle mod nord, straks af fi
skerne i Thisted blev telefoneret til Løgs
tør, Nykøbing og Skive for at advare de
derboende fiskere om at holde sig hjemme,
da kontrollen var under opsejling. Tog han
mod syd, blev der telefoneret til disse byer,
at der var fred og ingen fare, medens der
samtidig blev rapporteret til Struer og
Lemvig om at tage sig i agt.
Men det var ikke alene fiskerne, der
advarede hinanden. Kontrollørens assistent
i Nykøbing, der førte kutteren »Havgas
sen« - og var søn af postmesteren i Thi
sted - fik ligeledes underretning, når kon
trolløren sejlede mod syd eller nord.1
Men nu sejlede vi som sagt mod syd, og
imens spurgte vi, hvorfra navnet Feggeklit
stammede, og kontrolløren fortalte, at her
lå efter sagnet kong Fegge begravet (...).
Under denne fortælling (om Kong Fegge
og Prins Hamlet (red.)) er vi kommet igen
nem Feggesund med Feggeklit på den ene
side og Ullerup Sogn på den anden side.
Vi har passeret Hesselbjerg, Sø og Sønder
Dråby samt Flade Bakker. Landet er her så
lavt, at man fra Thisted kan se skibene
sejle på den anden side af Mors, og om
sommeren - i meget varmt vejr, når sol
strålerne kaster refleks i vandet - ser det
ud, som om skibene sejler oppe i luften.
Her i Flade Sogn ligger der et sted, der
kaldes »Pigens Vadested«. Kender du hi
storien om den fattige pige, der blev op
draget hos velhavende folk og blev så hov
modig, at hun ikke ville kendes ved sine
fattige forældre? Da hun en dag skulle be
søge dem, fordi plejemoderen fordrede
det, og havde et stort brød med til dem, ka
stede hun dette i bækken for ikke at til
smudse sine sko, da hun skulle gå over
bækken. Da hun trådte på brødet, sank det

med hende i mudderet, og hun druknede.
Det var hér, denne tragedie foregik.
Vi er nu nået hen under Salgjerhøj, det
højeste sted på Mors, og mens vi sejler, har
vi hele tiden hørt en lyd, nærmest som en
totaktsmotor, men mere dump i lyden.
Kontrolløren oplyser, at lyden stammer fra
fiskere, der fisker med pulsvod. Dette er et
net, omtrent som et langt kræmmerhus,
hvor den brede ende er forlænget ud i to
arme. og til hver arm er fastgjort 40 meter
reb. Det ene reb fastgøres til en bøje, der
forankres, og derpå bliver rebet roet ud i
sin fulde længde, hvorpå voddet kastes ud i
en bue, og det andet reb roes tilbage og
fastgøres ved en anden bøje. Fiskerne ror
herefter hen midt i mellem bøjeme, hvoref
ter de tager et redskab, der ligner en om
vendt tekop på enden af en kort stage.
Denne stikker de hurtigt, vedblivende ned i
vandet. Ved dette bliver luften i den om
vendte kop slynget som en skinnende blære
ned gennem vandet, lige til bunds, og
skræmmer fiskene, som flygter og kommer
ind i gamet, idet de stadig drives fremad, til
de er nået ind i selve posen, hvorefter vod
det hales ind, og processen begynder forfra.
Nu ligger vi som sagt under Salgjerhøj.
Lige overfor på den anden side af bred
ningen har vi Thisted by med Sennels
Sogn til højre og Dragsbæk og Silstrup
Skrænter til venstre.

Thisted
Thisted - mindernes by, J.P. Jacobsens by,
barndommens by. Minder fra skoledagene
vælder frem. Realskolen, der var berømt
for sin undervisning over hele landet, og
hvor familier fra fjern og nær satte deres
drengebørn i skole. Skolen med sine tradi
tioner, der gik ud på, at enhver ny dreng,
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Der drages vad ved Dragsba’k ca. 1915.

der blev indmeldt om vinteren, blev døbt
én gang i frostsne og én gang i tøsne. Den
første gang var ikke slem; man blev stillet
op i et hjørne af plankeværket - trøjekra
ven op om ørerne - og alle skolens drenge
bombarderede én med snebolde i ti minut
ter. Den anden gang var værre, tøsne,
kvadderbolde, hårde som sten. Man fik lov
at tage sin vinterfrakke over hovedet, men
drengene sigtede efter knæhaserne, og før
eller senere, når to hårde kvadderbolde
samtidig ramte haserne, faldt man uvæger
lig om kuld, og så blev den ulykkelige
bombarderet, til der ikke var meget liv i
ham. Var man en rask dreng, der ikke græd
eller hylede op, blev man kammerat med
alle drengene og havde selv lov til at være
med til den næste dåbshandling. I modsat
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fald blev man ugleset, kaldt en tøsedreng,
noget, der den gang var noget af det vær
ste, man kunne sige om en dreng fra Thi
sted Realskole.
Den anden tradition var sammenholdet
mellem drengene. Jeg husker et eksempel
derpå. Det var en lillejuleaftens morgen,
der var et regulært sneboldsslag mellem
dem, der kom først og dem, der kom sidst.
Det varede lige til samlingsklokken rin
gede. Somme tider foretog de sidste, når
de var tilstrækkeligt mange, et storman
greb, hvorved en del slap over på den rig
tige side. Men denne morgen kom tilfæl
digt religionslæreren, en temmelig sippet
ungkarl, altid med skinnende silkehat,
gående, og en forvildet snebold slog hatten
af hovedet på ham. Slaget standsede brat.

Hr. Winde tog ligbleg sin hat op og gik ind
til bestyreren2og klagede over den behand
ling, der var overgået ham. Efter morgen
sangen i gymnastiksalen holdt bestyreren
sædvanligvis en tale og ønskede lærerne
og drengene en glædelig jul, og så kunne
man gå hjem og holde juleferie. Men
denne morgen holdt han en tordentale om
sjælsråhed og mangel på opdragelse og op
fordrede drengen til at træde frem for at
modtage sin straf, samt give hr. Winde en
undskyldning. Ingen meldte sig. Muligt
har såmænd ingen anet, hvis snebold det
var, der havde forvoldt det hele. Bestyreren
blev rød i hovedet - det havde han nu let
ved på grund af sit koleriske temperament
- og sagde: »Vel, så må vi ned som sæd
vanligt i klasseværelserne. Hvis drengen
ikke har meldt sig på mit kontor inden kl.
10, betragter jeg det som bolden er kastet
med forsæt, og undervisningen fortsætter
hele dagen!«.
Det var jo en streg i regningen for såvel
lærerne som drengene, da flere af lærerne
og mange af drengene var fra landet eller
andre byer. De kunne, hvis bestyreren
holdt fast ved sit påbud, knap nå hjem til
selve juleaften. Først havde vi religion.
Læreren formanede os alle, selv dem, der
ikke havde gjort det, men vidste noget der
om, om at gå til bestyreren og meddele de
res viden, så forbryderen kunne få sin ret
færdige straf. Ingen meldte sig, ingen
sagde noget. Næste time var dansk. Lære
ren, der var afholdt af alle drengene i sko
len, sagde: »Drenge, vi ved alle, hvad der
er sket, vi ved også, at det ikke er sket a f
ondskab, men a f uagtsomhed, og det er
derfor den drengs pligt overfor lærerne og
kammeraterne at melde sig. I ved måske
alle, hvem han er, og går han ikke selv op
og melder sig, er han en dårlig kammerat.
Men lad mig sige det alvorligt til jer alle:

intet angiveri, lad ham selv om, hvorvidt
han vil ødelægge julen fo r os alle.«
Næste frikvarter gik det som en løbeild
blandt drengene, at hr. Hansen havde sagt
sådan og sådan. Drengen meldte sig ikke.
Skolen fortsatte til kl. fire eftermiddag, og
drengene sjaskede hjem uden bestyrerens
eller lærernes ønske om en glædelig jul
En anden begivenhed i byen var amt
mandens nytårsmiddag for byens honora
tiores. Borgmesteren, bankdirektøren, amt
fuldmægtigen, fiskerikontrolløren, bestyre
ren af realskolen og mange andre var ind
budt. Med fiskerikontrollørens indbydelse
fulgte en høflig anmodning om, at kutte
rens besætning måtte være personalet be
hjælpeligt med at åbne de til middagen
indkøbte østers. Det er ikke noget let ar
bejde for uøvede, men for Thomas og
Niels var det en leg at åbne et par hund
rede stykker. Det var altid en herredag for
dem, god mad og en ekstra tokrone til
hver. Det var mange penge dengang, hvor
månedsgagen på 50 kr. på egen kost skulle
forslå til mand, kone og en hel flok unger.
Går man ud af byen mod vest, kommer
man til fiskerlejet Dragsbæk, hvor der fi
skes »sildinger«, små sild af størrelse som
store ansjoser. De fanges i vod ligesom
pulsvod, blot er voddet betydeligt større og
rebene i armene er 2-3000 meter lange.
Derfor fordres der større både og mere
besætning til at sejle voddet og rebene ud.
Den ene ende af rebet fastgøres i land,
voddet sejles ud i en bue, og det andet rebs
ende føres tilbage til land, og så trækkes
voddet ind. Fire til fem mand i hvert reb
trækker sindigt gående baglæns et stykke,
hvorpå den ene bliver stående, medens de
fire andre går ned til strandbredden og
tager fat på ny. Denne proces varer 2-3
timer - eftersom der er få eller mange fisk
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i voddet. Er der mange, tælles disse i tu
sindvis. De nedlægges som ansjoser, men
spises også til frokost rå, efter at have lig
get i stærk saltlage en nat (...).

Fanget i Dragstrup Vig
Vi er kommet forbi Bjergby, Solbjerg og
Sundby på Mors og sejler nu gennem
Vilsund. Oppe i Sundby residerer kontrol
lørens slægtning, pastor de Fine Olivarius.
Samme havde to gamle fastre på 70 og 71
år boende i Thisted. Hver fjortende dag om
sommeren travede disse to gamle frøkener
de halvanden mils vej fra Thisted over
Vildsund til Sundby - og samme vej til
bage - for at hilse på nevøen. Ingen kunne

formå dem til at tage noget andet befor
dringsmiddel.
I Vilsund ankrer vi op uden for Jens
Sørensens gård. Hans fader hed Søren
Jensen, hans søn ligeledes Søren Jensen,
og hans sønnesøn vil altså blive til Jens
Sørensen. Sundet er så dybt og bredderne
så stejle, at man næsten kan sejle lige ind
til land uden at støde på grund. Nu ligger
vi her, dækket af brinkerne ved Stagsted.
Klyver og fok er strøget, halsen i storsejlet
givet op, for vi skal videre i dag. Men nu
går Thomas og Niels i båden og ror ud i
Dragstrup Vig med fiskegrejer i båden.
Der ligger flere både og fisker derude, og
Thomas og Niels kaster voddet ud og haler
det ind. Så et par lange tag hen mod den
nærmeste båd og voddet ud og ind igen.

Th. Blochs erindring er ledsaget a f dette hcindtegnede kort over ruten.
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Atîer et par tag hen mod båden. Efter de
sidste åretag er de på siden af den - og så
politiskiltene frem: »/ lovens navn!«. Fi
skerne fisker ulovligt. I stedet for de lovbe
falede 40 meter på hver arm af voddet har
de 120 meter. Derved tager de småt og
stort, revl og krat og hvad der findes i van
det og på bunden og ødelægger fuldstæn
dig fiskebestanden i fjorden.
Nu bliver den ulovlige reblængde konfi
skeret, rapport indgivet til Thisted Politi
kontor, og fiskerne får tilsigelse om at
møde for retten den og den dato. Der bli
ver dikteret dem en bøde - efter loven på
20 kr. - der kan afsones inden tre uger med
fire dages arrest på almindelig fangekost.
Denne straf regnes ikke for vanærende
blandt fiskerbefolkningen. Derfor venter
fiskerne til det bliver dårligt vejr, og de
ikke kan fiske. Så melder de sig til afso
ning af bøden. De sparer derved at betale
denne og lever på statens bekostning, til
bøden er afsonet.
Der ligger et bådelag på den anden side
af bredningen, og Thomas og Niels begyn
der på deres skinfiskeri igen, men da de
når over til båden, har fiskerne hverken
fisk eller våd i båden. De har ganske sim
pelt smidt fiskene overbord og druknet
voddet. Det foregår på den måde, at vod og
liner bliver pakket sammen i en bylt, en
tynd snor bliver bundet deri. I snorens
anden ende anbringes en lille vager (en
stang med en lille vimpel) der lige når over
vandspejlet, og det hele smides udenbords
efter at de lynsnart har tager mærke af ste
det ved med øjet at trække to linjer fra
land, der skærer hinanden, hvor voddet, og
så var de frække nok til at fortælle, at de i
lang tid har været på det rene med, at det
var kontrollens folk, der var ude. De havde
sagt til hinanden, at den måde, de to fi
skere trak vod på, var ganske meningsløs.

Og at det næppe var for at fange fisk, at de
trak voddet ind. Da de derefter så, at de to
havde været henne ved andre både, og dis
ses besætninger havde advaret dem ved at
vinke til dem, var de på det rene med,
hvem det var, der fiskede.
Thomas og Niels søgte efter voddet
med vandkikkert og søger, men dette er en
ganske håbløs sag; de finder det aldrig,
selv om de på temmelig nært hold har set
fiskerne drukne voddet. Fiskerne ved det,
de ror blot et par åretag fra vageren, og det
er lige så let eller svært for kontrollens
folk at finde vageren som at finde en stop
penål i et læs hø. Næste dag sejler fiskerne
ud, og ved hjælp af mærkerne i land finder
de let stedet og tager voddet op.
Der var intet mere at gøre denne gang,
da fiskerne i hele bredningen nu var alar
meret og roede mod land. Thomas og
Niels kom ombord, ankeret blev hejst, sej
lene sat, og så gik det frem igen gennem
Dragstrup Vig og Visby Bredning, gennem
det smalle Næssund forbi Ømdrup, Rakkeby og Karby på Morssiden og Visby og
Heltborg på Thysiden, og nu søger vi ind
til Doverodde, hvor damperne »Thy« og
»Limfjorden« lægger til for at modtage og
losse gods. Doverodde var i gammel tid
overfartssted til Mors, det er det for den
sags skyld endnu, men den gang gik hele
handelen med stude den vej tværs over
Mors til Sallingsund, og derfra ad landeve
jen ned gennem Jyllands hedeegne i store
drifter på flere hundrede stykker til Tysk
land (...).

En livshistorie
Nu er vi fortøjet ved brohovedet ved Do
verodde; Thomas er gået til fyrs og laver
midddagsmad, sprællevende torsk, kogt i
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Sjægte på strandkanten ved Dragsbæk. Under rolige forhold var det bekvemt at lande sja’gtene tuer stejleplads
og bolig. (Limfjordsniuseet. Løgstør).

saltvand, serveret med smørsovs og kartof
ter. Bagefter sidder vi ved kaffen nede i
kahytten, har fået ild på piberne, og me
dens dagen sagte lægger sig til hvile og
skumringen breder sig, beder vi kontrollø
ren fortælle lidt om sig selv.
Kontrolløren begynder med at fortælle,
at han er født 1835 i Lønborg præstegård i
Jylland, hvor hans far var præst, den senere
kendte grundtvigianer, provst og lands
tingsmand Victor Bloch. 14 år gammel blev
han sat i Ribe Latinskole, men dette smagte
ham ikke, hvorfor han uden forældrenes
vidende stak til søs som skibsdreng og sej
lede som sådan i indenlandsk fart mellem
øerne, hvorefter han som letmatros og som
fuldbefaren sejlede på varmen, Nord- og
Sydamerika, Vestindien og Australien, tog
styrmandseksamen og vendte hjem til
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præstegården, hvor han antoges som død
og borte, da hans skibskiste var sendt hjem
uden kommentar, da han ville overraske
familien. Han blev ansat ved limfjords
kontrollen som assistent med station i Ny
købing på Mors. Her lærte han sin nu
værende hustru, postmester Carl Nord
bergs datter, Thora Emilie, at kende, blev
gift og bosat samme sted.
Under krigen blev han indkaldt og var
som reserveløjtnant næstkommanderende
på logiskibet Caroline Mathilde. Efter kri
gen skulle der spares i statens hushold
ning. Posten som assistent ved Limfjords
kontrollen blev ophævet; han blev herefter
ansat som jembaneassistent ved Struer sta
tion, men her blev han - der var vant til
frisk luft og søbrise - syg, fik tyfoid feber,
og lægen forbød ham at blive i pladsen.

Han søgte derpå - og fik - pladsen som fø
rer af postskibet og hjuldamperen Fdr.VII,
der sejlede på Issefjorden mellem Nykøbing-Holbæk-Roskilde. Det var et privat
selskab, der ejede damperen, ruten betalte
sig ikke, derfor blev den indstillet, og dam
peren, der var gammel, blev ophugget, og
han stod uden stilling med hustru og tre
børn; heldigvis skulle Esbjerg Dok lige an
lægges. Han søgte og fik stillingen som til
synsførende, og, da dokken var færdig,
stillingen som havnemester med fri station
og 2400 kr. i årlig gage.
Det var et opslidende arbejde for den,
der var sig sit ansvar bevidst, da han altid
måtte op om natten, sommer og vinter, når
englandsbådene kom og sørge for, at de

kom vel i dok; der blev han til 1884, da
ministeriet tilbød ham stillingen som fi
skerikontrollør ved Limfjorden, da den da
værende kontrollør døde. Før han tiltrådte
stillingen havde assistenten ved kontrollen
søgt pladsen og sat himmel og jord i be
vægelse, bl.a. fået prins Valdemar til per
sonligt at love at interessere sig for ham og
tale hans sag hos kongen, og assistenten
var så sikker på at få stillingen, at han alle
rede havde ladet uniformen sy og anskaffet
sig trekantet hat og dolk, som hørte dertil.
Imidlertid kom havnemester Blochs ud
nævnelse som et lyn fra en klar himmel,
og samtidig fik han brev fra prins Valde
mar, der beklagede ikke at kunne interes
sere sig for ham i fremtiden (...).

S/«7»z fo r fulde sejl ud fo r Thisted Havn. 1907. Sjargten blev almindelig udbredt i Limfjorden efter 1850. Den
velsejlende båd, efter sydnorsk forbillede, blev en velfungerende arbejdsplads fo r 2-3 fiskere. (Limfjordsmuseet,
Løgstør).
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Nu var klokken imidlertid blevet senge
tid, hvorfor vi gik til køjs, for kontrolløren
meddelte, at vi blev purret ud kl. 5 '/? næste
morgen.

Blæsten går frisk...
Næste morgen blev vi vækket af en under
lig fornemmelse. Vi syntes, at vi var ved at
rulle ud af køjen. Gulvet i kahytten var helt
skråt. Vi skyndte os - så godt vi formåede
- at komme i klæderne. Klokken var otte,
da vi kom op på dækket, og kutteren skar
af sted for fulde sejl. Vi passerede netop
det smalle sund mellem Agerø og Munk
holm. Kutteren lå ovre på den ene side, og
vi spurgte Thomas, der stod til rors, om det
ikke var farligt, når kutteren hældede så
meget. »Farligt«, sagde Thomas, »det er
ikke spor farligt«, og han trøstede os med,
at det blev meget værre. »Vent til vi bliver
fri a f bankerne, så skal I se, hvor hun læg
ger sig over. Så kan I spadsere på skibssi
den i stedet fo r på dækket«. Slet så galt
blev det nu ikke, men da vi kom fri af ban
kerne, og vestenvinden rigtigt fik magt,
lagde kutteren sig på siden, så rælingen sø
lede i vand. Thomas ærgrede sig over, at
damperen »Limfjorden« ikke var forude.
»Ellers skulle l se, hvordan vi skulle løbe
ham agterud som en mis og sige ham tak
fo r sidst«. Sømændene benævnede altid et
dampskib ved »han« og et sejlskib ved
»hun«. Sagen var nemlig den, at sidste
gang, de sejlede samme vej som damperen,
var det flovt vejr, og kutteren skød derfor
ringe fart. Da damperen sejlede forbi kutte
ren, havde én af matroserne vinket til Tho
mas og rakt en tovende imod ham som hån.
»Det skulle have været i dag, sagde Tho
mas, jeg skulle have vist ham ikke en tov
ende, men en hel rulle tov«.
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Nu synes det som om, farvandet lukker
sig helt forude, men det er blot Thyholm,
der skyder sin hage ud med Hindsels på
den ene side og Mors med Hesterodde på
den anden side. I midten Rotholmene. Vi
vælger vejen mellem Thyholm og Rothol
mene. Der ligger Hindsels, der ejes af
slægten Overgaard, et gammelt herresæde,
med volde, grave og fugleholm (...).
Nu sejler vi mellem Jegindø, hvor kon
trollørens broder, Johannes Bloch, er
præst, og Thyholm. Vi kommer forbi an
løbsstedet Tambohus, lige derud for ligger
Hvidbjerg Kirke (...).
Vi har nu passeret Jegindø på den ene
side, Lavbjerg Hage og Uglev på den anden
side, og sejler nu gennem Oddesund ind i
den 3'/? mil lange og 3 mil brede Nissum
Bredning, idet vi følger den nordlige side eller Thyholm - op forbi Odby og Bjørndal, hvor kontrolløren får øje på en fisker
båd noget ude i bredningen. Kursen bliver
lagt efter den, men selvfølgelig har de intet
vod i båden. De erklærer, at de slet ikke har
fisket med vod, men kun røgtet nogle sildebundgam, som de havde stående derude.
Men kontrolløren er dem for klog denne
gang. Han undersøger dammen i båden, og
den er fuld af små undermålerfisk. På
spørgsmålet om, hvorledes alle disse små
undermålerrødspætter skulle kunne være
gået i et sildebundgam, tier de begge. Sam
tidig har kontrolløren gennem sin kikkert,
ganske tilfældigt, fået øje på en lille vager,
der stikker op af vandet noget derfra, og
fiskerne bliver beordrede ned i kahytten for
at afgive forklaring til politirapporten, me
dens Thomas og Niels i smug bliver sendt
hen til vageren, der selvfølgelig viste, hvor
voddet med 20 meter reb var druknet.
Fiskerne erklærede stadig, at de ikke
havde fisket ulovligt, indtil Thomas og
Niels kom ombord med voddet og rebene.

Thisted-motiver fra Th. Blochs hånd. Jernbaneterrænet med remise og vandtårn blev anlagt i 1883. Havnebille
det viser den nye toldbod fra 1885.
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som kontrolløren erklærede jo ikke kunne
være deres, hvorfor det ville blive konfi
skeret og indleveret til byfogeden i Lem
vig, hvor det ville blive bortsolgt ved of
fentlig auktion. På dette tidspunkt gav de
blankt op. De vidste, at tabet af voddet be
tød et tab for dem af adskillige hundrede
kroner, hvorfor de indrømmede, at voddet
var deres, og at de havde fisket med de for
budte 10 meter lange reb. Disse blev nu

NOTER
1 Forst med oprettelsen af aktieselskabet Thy Tele
fon i november 1891 blev det muligt at kommuni
kere med omverdenen fra Thisted pr. telefon. Men
de kommunikationsivrige fiskere kan naturligvis
have brugt telegrafen, der fungerede fra 1858.
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konfiskeret, og de fik voddet tilbage, men
måtte selvfølgelig kaste alle undermålsfi
skene ud igen, hvorefter rapporten blev
forelæst dem, og de fik lov til at sejle igen.
Men de har sikkert bandet den satans kon
trollør langt væk!
Kutteren sætter atter kursen vestpå, forbi
Draget, Sindrup, Gjettrup og Vestervig til
Agger, hvor vi går til ankers (...).

2 N.V. Müller. Skolens bestyrer fra dens start 18561886, hvor han blev undervisningsinspektør for
hele realskolevæsenet. Hans efterfølger som leder
var en kort overgang H.C. Winde.

SUSANNE TVÆRMOES

Billeder fra Thy
Billedkunstneren Susanne Tværmoes har siden 1969 boet i Thy sammen med fo r
fatteren Gunnar Iversen. Sammen har de opbygget udflugtsstedet Lunaria Kunst
samling og Danas Have, med skiftende udstillinger og en flot udsigt fra museums
haven over Nissum Bredning.
Lunaria eller måneblomst er det botaniske, latinske navn for judaspenge, som
danner baggrunden for denne bogs omslagsillustration.
Susanne Tværmoes har i mange år udstillet på museer og gallerier i Skandi
navien og er her i landsdelen repræsenteret på museet i Thisted med en billedsuite
over J. P. Jacobsens Fru Marie Grubbe.

Da jeg for over 30 år siden boede i Køben
havn kaldte jeg - som alle københavnere
gør den dag i dag - Øresund for havet.
Men jeg havde ikke boet ret længe i Thy,
før jeg fandt ud af, at det var noget af en
overdrivelse at kalde den strimmel vand
for et hav!
Thy er som landskab betragtet lige så
meget et vand-skab. I landet er fjorden og
havet altid nær - og sammen med vejret er
man tæt forbundet med naturen. Fra min
udkigspost yderst oppe på morænebakkeme i Sindrup i den sydligste del af Thy,
ser jeg hver dag ud over den del af fjorden,
der kaldes Nissum Bredning. Havet, det
rigtige hav kan jeg ikke se, men at det har
magt over landet ses af at det sammen med
blæsten har formet landskabet med de
vindslebne, saltsvedne træer. Den venlige
fjord, det stærke hav, himlen med dens
skyer og fugle er et gennemgående motiv i
de seks naturstemnings-billeder i denne
bog.
Alle billederne er lavet i løv-collageteknik, bestående af mangfoldige pressede,
tørrede blomster og blade, nogle revet i

småstykker, andre brugt hele, alle limet på
papir. Blå ridderspore, vibeæg, judaspenge,
rød comel, følfod - for blot at nævne
nogle.
Øverst side 52 er vi til solnedgang i
Agger. En høfde er omdigtet til en flok ryt
tere, der på mystisk vis drager op fra selve
havet. Nedenunder ses vildgæs fouragere
på markerne ved Sindrup Vejle under me
gen skræppen.
Side 53 øverst: Ved Kilen i Struer ses af
og til skarven holde hvil, helt uanfægtet af
jernbane- og vejtrafik på hovedvej A ll.
Nedenunder er vi tilbage i Sindrup med
viber på vagt under en dramatisk valmuebladhimmel.
Side 54 øverst: Strandskader betragter
optrukne både ved havet, efter inspiration
af et gammelt fotografi; nederst er Tor og
Hymer igang med det store fiskedræt, hvor
Tor får Midgårdsormen på krogen.
Forsidebilledet viser en havudsigt med
havfruer eller Rans døtre som de gamle
nordboere kaldte bølgerne på havet. I det
fjerne ses travle fiskerkuttere.
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INGVARD JAKOBSEN

Fjordfiskeri på Hannæs
- lidt om fiskeri og levevilkår i Feggesund, Amtoft og Øsløs

På Sydhannæs ligger fjordbyerne Feggesund, Amtoft og Øsløs. Alle tre kendeteg
net ved en storslået natur ved Limfjorden. Her har igennem årtusinder været dre
vet fiskeri fra den åbne strand og ved Amtoft i hundrede år fra anløbsbroen, der
fo r alvor kom i gang år 1900. Denne artikel handler om fiskeriet fra de tre byer,
dog med hovedvægten lagt på havnebyen Amtoft, der her i år 2000 har markeret
100-året for anlæggelsen a f anløbsbroen.

Før folketællingernes tid, altså før 1787, er
det næsten umuligt at få et bare nogen
lunde billede af, hvor mange der fik deres
udkomme af fiskeriet, men hverken ved
tællingerne i 1787 eller 1801 er der nogen,
der står opført som fiskere i henholdsvis
Øsløs og Arup sogne, men der er ingen
tvivl om, at mangen husmand har haft fi
skeriet som et supplement til den beskedne
indtægt, der kunne komme ind ved et lille
fæstehusmandssted. Ikke nok med det,
men fiskerettighederne i fjorden havde
herremanden på Kjølbygaard, der endvi
dere ejede Vesløsgaard. Før 1800 foregik
der en del fiskeri på Tømmerby Fjord,
hvor det navnlig var helt, der blev fanget.
Fiskeriet foregik ved dybvod, men en kom
mission foreslog omkring 1780, at fiskeriet
i fjorden kunne forbedres med bundgarn.
Kommissionens indstilling blev mødt
med protester fra flere godsejeres side,
deriblandt ejeren af Kjølbygaard og Ves
løsgaard, Frederik Berregaard, der ikke
mente, at man kunne tillade bundgarn af
hensyn til de fattige på egnen. Det hele
resulterede i en ny kommission, der mun

dede ud i, at kongen den 1. marts 1784 på
rentekammerets forestilling udstedte for
bud mod brug af heltbundgarn i Tømmer
by Fjord. Straffen for overtrædelse af for
budet blev fastsat som garnenes konfiska
tion. Men aldrig så snart var forbudet gen
nemført, før fiskerne begyndte at bruge
bundgarn i fjorden. Men der gik mange år,
før nogen tog notits af det. Fiskeriet var
normalt organiseret som partsfiskeri i lag
på almindeligvis 3 mand i en båd om et
eller flere garn. Ejerskaberne til bundgar
net var delt i parter, det var sjældent, at et
helt garn var ejet af en enkelt mand. Men
der var eksempler på, at f.eks. et garn blev
ejet af en gårdmand med 4A part og en tje
nestekarl med 'A part, eller at tre gårdmand
gik sammen med hver en ‘A part. Frederik
Berregaard fik 1797 stamhuset opløst, og i
1804 solgte han såvel Kjølbygaard som
Vesløsgaard til henholdsvis forvalter Chri
stian Overgaard og agent Quist.
Christian Overgaard blev, allerede mens
han kun var forvalter, hovedpersonen i en
sag om det ulovlige heltfiskeri. Den 1. de
cember 1798 blev berammet som dagen,
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Tommerby fjord. Amtoft. Øslos oy Tommerby. Viden
skabernes selskabs kort. 1790.

hvor øvrigheden skulle gå i aktion og fore
tage syns- og konfiskationsforretning på
Tømmerby Fjord.
Herredsfoged Hansen, forvalter Overgaard og 13 udtagne mænd fra Østerild tog
på fjorden for at optage bundgarn.
Og forretningen gik livligt for sig. Flere
af fiskerne blev truet på livet, hvis ikke de
frivilligt tog garnene. Netop den dag var
der mange fiskere på fjorden. Rygtet var
åbenbart gået, og mange fiskere ville for
ståeligt nok redde deres garn. Især forval
ter Overgaard optrådte på en provokerende
måde over for en del af fiskerne. Værst gik
det ud over en båd besat med husmand
Christen Roer, gårdmand Christen Henrik
sens søn Christen Roer, og gårdmand Pe
der Roers tjenestekarl Bertel Andersen.
Disse var af Niels Jepsen af Tømmerby og
Christen Hoxer af Øsløs blevet tvunget til
at afligge ved nogle pæle, hvor de havde
optaget tre bundgarn. Garnene var blevet
dem aftvunget, dernæst var de blevet over
øst med vand og truet med en ulykke.
Ind under aften henvendte forvalter
Overgaard sig til nogle fiskere, der optog
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garn, og som de øvrige nægtede at aflevere
disse. Overgaard besluttede herefter at
vende hjem. På hjemturen kom han forbi
Jeppe Christensen og en ukendt, der også
optog garn. Herefter berettes, at Jeppe
Christensen vinkede efter flere både og
råbte af fuld hals: »Kom nu - karle!«.
Kort efter var forvalterens båd omringet
af seks bemandede både. Jeppe Christen
sen, bakket op af broderen Niels Christen
sen, Christen Pedersen af Højstrup og
Niels Hansen Hede af Øsløs spurgte, hvad
ret han havde til at optage deres garn. Sva
ret var: »Efter øvrighedens ordre«, og
Overgaard foreviste på forlangende sin be
myndigelse. De gode Hannæsboere ville
ikke følge med til herredsfogeden, men
vedblev at fastholde forvalterens båd. På
Overgaards spørgsmål, om de ville begå
vold eller mord, angives, at Christen Pe
dersen rejste en åre i vejret med ansats til
at slå og svarede: »Ja, lad os slå dem ihjel,
så var vi andre også visse på at miste livet,
thi ligeså gerne miste det ved bøddelens
hånd som sulte ihjel«, hvortil Jeppe Chri
stensen tilføjede: »Lad os passe på forval
teren til en anden tid, så skal vi pudre hans
paryk, således han skal huske det sin livs
tid«.
Andre problemer opstod, da Niels Marcussens søn Christen og Christen Tage af
Vesløs ikke ville udlevere garn til et par
Østerild-folk. Da solen allerede var ved at
gå ned, og bådene var fyldt med garn,
søgte herredsfogeden at samle bådene.
Men på dette tidspunkt var forvalterens
båd omringet af flere andre både som
ovenfor beskrevet. Bådene samledes vesterpå ved vejlevasen i nærheden af Tovsig
på vej til Østerild, hvor de blev opsøgt af
en række både med folk fra Hannæs, der
var ret så ophidsede. I øvrigt var det ikke
herredsfogeden men Overgaard, de var ude

efter. Hannæsboerne protesterede mod, at
garnene blev ført til Østerild eller Kjølbygaard, og at føre dem til Vesløsgaard
kunne heller ikke gennemføres af tidsmæs
sige hensyn. Det hele endte med, at nogle
udvalgte hannæsboere fik garnene med,
nemlig Niels Badstue og Peder Badstue af
Øsløs, Niels Jepsen og Jeppe Christensen
af Tømmerby, samt Niels Marcussens søn
Christen af Vesløs. Dette skete på forslag
fra herredsfogeden. Resultatet af forretnin
gen blev meget mager og kun få garn blev
konfiskeret. Og heltfiskeriet fortsatte da
også på sædvanlig måde i foråret 1799.
Den 13. december sendte fiskerne fra Han
næs en ansøgning til kongen for at lovlig
gøre fiskeriet, men denne ansøgning fik in
gen betydning. Hele episoden endte med,
at der blev rejst sag mod fiskerne fra Han
næs for ulovligt fiskeri på Tømmerby
Fjord samt truende adfærd mod bl.a. for

valter Overgaard. Sagen begyndte den 31.
juli 1799 på rådstuen i Thisted. Der var
indkaldt ikke færre end 27 tingsvidner fra
Tømmerby, 2 fra Frøstrup, 4 fra Højstrup,
2 fra Skadhauge, 18 fra Vesløs, 24 fra Øs
løs og 17 fra Arup. Så det var nærmest en
sag mod hele egnen. Hele sagen endte
med, efter hele 3 kommissionsmøder, at de
4, der havde truet Overgaard, nemlig Jeppe
Christensen, Niels Christensen, Christen
Pedersen og Niels Hansen Hede, hver
skulle betale 10 lod sølv i bøde. Men der
foruden havde de tiltvunget sig et konfi
skeret garn. Derfor blev Jeppe Christensen,
Niels Christensen og Niels Hansen Hede
også idømt til at betale 60 lod sølv oveni,
altså i alt 70 lod sølv. Desuden kom så
dommen på ulovligt fiskeri. Alle de dømte
skulle betale sagens omkostninger på i alt
702 rigsdaler, og dermed blev en anselig
sum pålagt Hannæsboeme. De, der ikke

Knud Nielsen Bruun med familie foran deres hus i Øsløs. nuværende Vejlevejen 39. Ca. 1910. (LFFS).
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havde indstillet fiskeriet efter den 1. de
cember 1798, skulle betale det dobbelte i
bøde. 13 af de anklagede blev frikendt. 10
personer, hovedsagelig fra Vesløs, blev
idømt en bøde på 20 rigsdaler til sognets
fattige. En anselig bøde på 60 rigsdaler
blev tilkendt 23 personer fra Tømmerby, 2
fra Frøstrup, 4 fra Højstrup, 2 fra Skadhauge 21 fra Øsløs og 15 fra Arup. Hermed
var sammenlagt 77 Hannæsboere dømt for
ikke at rette sig efter hans kongelige maje
stæts love. Dertil kom, at de mistede den
forholdsvis gode indtægt fra fiskeriet.
Der skulle, på trods af flere tiltag fra
beboernes side, gå en del år, før det igen
blev lovligt at fiske helt i Tømmerby
Fjord. Først da amtet fik en ny amtmand,
nemlig den dynamiske nordmand Gerhard
Faye, der var amtmand fra 1805 til 1842,

lykkedes det igen at få fiskeriet lovliggjort
i fjorden. Faye udformede i 1810 et regle
ment, der også sikrede de fattige en del i
udbyttet, hvilket kunne ske ved, at fiskerla
gene blev sammensat af både gårdmænd,
husmænd og tjenestefolk, hvilket dog i no
gen grad også var tilfældet før reglementet
af 1810.
Omsider kom der altså ordnede forhold.
I 1812 blev der i Tømmerby Fjord fisket
med 12 bundgarn fra Tømmerby Sogn, 13
bundgarn fra Øsløs Sogn, 6 bundgarn fra
Vesløs Sogn, 3 fra selve herregården Ves
løsgård og 3 fra Liid Sogn. Fiskerne fra
Arup, der især fiskede i Mellemfjord,
havde 10 bundgarn i brug der.
I 1822 var antallet af garn vokset væ
sentligt, fra Tømmerby Sogn var der 43, fra
Øsløs 30, fra Vesløs 8 og fra Vesløsgaard 4.
Fra Liid Sogn var der kun et enkelt. I Mel
lemfjord havde fiskerne fra Arup 15 bund
garn. I 1825 blev der sat en stopper for
heltfiskeriet, da Vesterhavet brød igennem
ved Aggertangen, og det øgede saltindhold
i Limfjorden dræbte helten.

Indvandring a f fiskere
til Hannæs

Fiskere fra Øsløs. Til venstre Per Kanstrup Sand
(1866-1935) og Anders Bundgård (1868-1948).
(LFFS).
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I sidste halvdel af 1800-tallet ankom mange
fiskere til Hannæs og bosatte sig der for at
drive fiskeri på Limfjorden. Det var især fra
egnen mellem Thyborøn og Nissum Fjord
denne indvandring fandt sted; men der kom
dog også fiskere fra Jammerbugten. Til at
begynde med tog disse fiskere ikke fast
bopæl på Hannæs, men opholdt sig der i
sommertiden. De lejede sig ind hos egnens
beboere, med hvem de snart kom til at stå i
et venskabeligt forhold. Når vinteren nær
mede sig, vendte de tilbage til hjemegnen.
Men det hændte, at flere af de fremmede

Anløbsbroen ved Amtoft, anlagt 1899. her efter postkort fra Ballebys Boghandel. Thisted, ca. 1950. (LAFTK).

fiskere under sommeropholdet blev forlovet
med en pige fra Hannæs, og når de så blev
gift, ja så slog de sig ned på pigens hjem
egn. Som regel købte en typisk fiskerfami
lie en ejendom til to, tre køer. Så havde
konen lidt at sysle med, når manden var på
fjorden, og det var også nødvendigt med en
ekstra indtægt, hvis fiskeriet skulle svigte.
Én af de første pionerer var Lars Larsen
Kyndi, der 1864 ankom med hele sin fami
lie til Hannæs og bosatte sig i Amtoft. Lars
Kyndi var en ægte type på en vesterhavsfisker, rolig, sindig og solid, flittig og
tillidsvækkende. Lars Kyndi døde 1904, 75
år gammel. Hans tre sønner, Lars, Bertel og
Søren, drev alle fiskeri på fjorden. Lars
Kyndi var i en årrække formand for fiskeri
foreningen og i sognerådet for Øsløs-Vesløs-Arup Kommune. Søren Kyndi var i
flere år formand for fiskeriforeningen,
medlem af sognerådet og i 30 år formand
for Øsløs-Vesløs-Arup Sygekasse. Af andre

Amtoft-fiskere, der stammer fra Harboøre,
kan nævnes de tre brødre Andreas Chri
stensen (Justesen), Ole Peiter Christensen
og Lars Christensen, der altid gik under
navnet Harbo-Lars, samt Niels Ellermand.
Andreas Justesen fiskede i mange år sam
men med sønnen Christian Amtoft Juste
sen. Sidstnævnte tog også meget del i det
offentlige liv. Han var således i mange år
medlem af skolekommissionen, han var
medstifter af Hannæs Fiskeriforening og
medlem af dens første bestyrelse, ligesom
han også var medlem af bestyrelsen for fri
menigheden på Hannæs. Han døde 1936.
Ole Peiter Christensen var i en længere
periode medlem af sognerådet. Han døde
1905, 71 år gammel. Jens Flyvholm kom
ligeledes fra Harboøre og var gift, da han
kom til Hannæs. Hans sønner Even og
Harbo Flyvholm blev begge fiskere som
faderen. Men det var ikke bare i Amtoft og
Feggesund, der skete en indvandring af
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fiskere, også til Øsløs kom der tilflyttere.
Knud Nielsen Bruun, der var bror til Jens
Flyvholm, var ugift, da han lejede sig ind
hos gårdejer Jørgen Ravn i Øsløs. Han
blev gift med datteren på gården og bosatte
sig i Øsløs og fiskede mange år i fjorden,
ligesom han forpagtede en del af fiskeriet i
Vejlerne. Bruun tog livligt del i offentlig
virksomhed. Han var i mange år medlem
af sognerådet, formand for friskolen, i be
styrelsen for husmandsforeningen, brugs
foreningen og forsamlingshuset. Knud
Nielsen Bruun døde 1946.
Anders Pedersen Hav kom 1890 sej
lende med familie og ejendele til Øsløs og
købte et hus i Skippergade (5), hvorfra han
og sønnen Josef Hav drev fiskeri på fjor
den. Han døde 1912, 76 årgammel.
Anders Pedersen Hav var en ældre
mand, da han kom til Hannæs. 1863 var

Amtoft havn, 1979. Foto: Per Sowinski. (LAFTK).
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han med til at redde besætningen på det
russiske krigsskib »Arctic«, der var løbet
på revlerne. Denne dåd lønnedes med den
russiske redningsmedalje. En af Anders
Havs sønner druknede i 1893, da rednings
båden fra Lilleøre kæntrede under et red
ningsforsøg, og hele dens besætning om
kom. Denne ulykke var udgangspunktet
for filmen »Guds børn«, der bl.a. gik som
tv-serie i Tv Midt-Vest her i år 2000.
Der var særligt to årsager til, at Harboøre-fiskeme søgte til Hannæs, nemlig ind
tægtsmulighederne og sikkerheden. Lan
dingsforholdene var dengang meget dårlig
mellem Thyborøn og Nissum fjord, og når
havet i løbet af kort tid rejste sig, kneb det
ofte svært for bådene at lande. Dertil kom,
at de små fiskerbåde med årer og sejl ikke
kunne nå ret langt ud på havet og derfor
fik for ringe del i dets fiskerigdom. I Lim-

fjorden var forholdene anderledes; lan
dingsforholdene var, særlig på Hannæs
kysten, ret gunstige. Ved Feggesund kunne
man ligge i læ ved en lang mole, der førte
ud til færgens landingsbro, og ved Amtoft
kom så senere anløbsbroen, som Limfjordsdampeme kunne forankre ved.

Anløbsbro og
fiskeriforening
Økonomisk var fiskernes tilværelse ikke al
tid en dans på roser. I 1890 blev der på
Hannæs foretaget en indsamling til fordel
for de fattige fiskerfamilier, som boede i
Feggesund, og som på grund af det ringe
udbytte på Limfjorden denne sommer var
kommet i en sådan nød, at de ikke ved egen
hjælp kunne skaffe sig brødet. I midten af
90’eme begyndte en lang debat om place
ringen af en anløbsbro på Hannæs, og én af
de mest ivrige debatører var sognepræsten i
Øsløs-Vesløs-Arup pastorat, Villiam Thom
sen, der i læserbreve og på møder gik varmt
ind for, at broen blev placeret ved Øsløs.
Under overskriften »Øsløs eller Amtoft
- et brændende spørgsmål« skrev han bl.a.
i Thisted Amts Tidende i december 1896:
»Del der først bliver at besvare, er da
spørgsmålet, om Ha mues med rette kan
gøre krav på et sådant gode som oven
nævnte. Derpå må der ubetinget svares
ja.« Senere i læserbrevet opstiller han en
lang række naturforhold, der taler for Øs
løs og ikke for Amtoft. Han afslutter bre
vet på følgende måde:
»Kunne denne artikel bidrage lidt til at
klare sagen bådefor egnens folk og for dem
i hvis hånd afgørelsen ligger, således at vor
berettigede krav om en bro, og det en bro
her ved Øsløs, klart fremgik deraf og blev
vedtaget og iværksat, da ville dette ikke

mindst glæde Villiam Thomsen, sognepræst,
Øsløs Præstegård, 30 november 1896.«
Ved en række møder på Hannæs og i
Thisted Amtsråd og sognerådet nåede man
efterhånden frem til at vælge Amtoft som
den foretrukne broby, og i 1898 gik arbej
det i gang. Flere arbejdere fra forskellige
egne af landet kom til Amtoft for at ar
bejde ved brobyggeriet, der stod færdigt
1899. Én af arbejderne, der senere slog sig
ned i Amtoft, var Ingvar Ingvarsen, der
blev gift med en pige fra Amtoft. Parret
overtog hendes fødegård, der lå tæt ved
anløbsbroen. Senere fik han udstykket en
række byggegrunde fra gården, og på en
måde kan man godt sige, at han er grund
læggeren af det Amtoft, vi kender i dag.
Anløbsbroen betød en vældig masse for
byens udvikling og ikke mindst for fiske
riet, og i 1900 blev der dannet en fiskerifor
ening på Hannæs, med 36 medlemmer fra
Øsløs og Arup, der fiskede fra 12 både.
Fiskeriforeningen blev dannet på initiativ af
den før omtalte sognepræst i Øsløs-VesløsArup, Villiam Thomsen, der blev forenin
gens første formand. Pastoren har åbenbart
drevet lidt fritidsfiskeri. Med etableringen
af Thisted-Fjerritslevbanen i 1904 mistede
anløbsbroen efterhånden noget af sin betyd
ning som bro for fragtskibe, men til gen
gæld fik den stor betydning for fiskerne.

Fiskeriets udvikling
og vilkår i Amtoft
gennem 1900-tallet
I 1912 var der 12 både, der fiskede fra
Amtoft, og man brugte endnu sejl og årer
som drivkraft. Man sejlede med en såkaldt
sjægt. Garnene, man brugte, var ålevod,
der blev anvendt fra forårets begyndelse til
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Fiskere fra Amtoft samlet til spisning på »Strøgbar« i Løgstør 1947. Fra venstre Charles Christensen. Per
Jensen. Peter Jensen. August Kjeldsen. Peter Kristensen. Arne Olsen. Keld Kjeldsen, Jens Kjeldsen, Karl Kjeld
sen og Bibbi Kristensen. (LFFS).

november. Fra oktober til jul fiskede man
med torskevod. I 1913 dukkede den første
motorbåd op i Amtoft, og i løbet af kort tid
var de fleste af bådene motoriseret. Men så
kom 1. Verdenskrig, og på grund af brænd
stofmangel måtte fiskerne igen anvende
sjægten i en årrække.
Umiddelbart efter 1. Verdenskrig var
priserne på sild helt i top, 32 øre pundet,
men amtoftfiskeme havde ikke redskaber
til at fange sild med. I 1918 var der for
øvrigt ingen sild ved Amtoft, men året efter
var der til gengæld så mange af slagsen, at
tre både fra Glyngøre og 2 både fra Dråby
og Nykøbing fangede sild for 175. 000 kro
ner, og det var mange penge dengang. I
1923 fik amtoft-fiskeme også fat i de nye
redskaber, bundgarnene, der kunne fange
mange flere fisk. Der blev anskaffet silde
garn og ålegam. Fiskene blev solgt til Thi
sted, Glyngøre og Løgstør, men efterhån
den fik byen sin egen fiskeeksportør. I star
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ten var brødrene Laurits og Karl Kyndi,
sønner af Bertel Kyndi, fælles om forret
ningen, men Laurits havde mest lyst til fi
skeriet, så Karl blev ene om foretagendet.
Samme Karl Kyndi, der blev født i 1893,
har nedskrevet sine barndomserindringer,
der giver en god beskrivelse af en fiskerfa
milies vilkår i Amtoft omkring 1900.
Her er lidt fra hans hånd:
»Vi blev opdraget i nøjsomhed med
respekt for det daglige brød. Der var altid
nok at spise, men der blev aldrig spurgt,
om vi kunne lide det eller det. Var der
noget vi ikke ville have, kunne vi lade det
stå. vi fik ikke noget andet i stedet, heller
ikke mellem de tre måltider. Men i bord
skuffen stod der en tallerken med rugbrød,
hvis vi blev sultne. Broder Laurits trak
jævnligt skuffen ud. Ved det at far var f i 
sker, bestod middagsmaden jo mest a f fisk.
om sommeren ålekvabber og skrubber, hen
på efteråret og vinteren fik vi kogt torsk.

fersk eller saltet. Mor var meget sparsom
melig; hvad der ikke blev spist til middag,
blev stuvet til aften: Torsk, kartofler og
sennepssovs. Vi kaldte det opsobning.
Vi drenge var efterhånden ikke så glade
for de kogte torsk, og min bror har senere
fortalt mig, at han en dag stod ved øst
gavlen a f huset og bad så mindelig til Vor
herre, om vi ikke måtte blive fri fo r opsob
ning den aften. Det er den eneste gang,
sagde han, jeg direkte er blevet bønhørt,
for da jeg kom ind, havde mor bestemt, at
vi i stedet fo r torsk skulle have flæsketerninger til kartoflerne...
Efterhånden var der flere a f de unge
mænd, der anskaffede sig en cykel, men det
var endnu et særsyn at se et kvindemenne
ske på sådan et monstrum. En kone fra
Amtoft var den første, der fik cykel, og
hvad skete? Hun fik trillinger. De gamle
koner rystede på hovedet og sukkede: »Der
kan jen si, hva sånte nøj djævelskab kan
føre mæ sig«.
Hvornår kunne et barn begynde at gøre
nytte fo r føden? Ja, det var jo forskelligt
alt efter hjemmets status. I mit hjem var
det jo med at knytte garn til fiskeriet. Om
vinteren sad far i hver ledig stund og bandt
ålevod, og vi drenge måtte tidligt lære det.
Jeg husker ikke, hvor gammel jeg var, men
det var vist før, jeg kom i skole. Når det
kneb med at få voddet færdigt til forårssæ
sonen, måtte vi hænge særligt i. En vinter
morgen ved femtiden var det ikke sjældent,
at fa r bandt garn ved petroleumslampens
skær. Vi børn fik dog altid lov at sove, til
dag brød frem. Der fandtes netfabrikker
den gang, men lidt kunne der da tjenes ved
selv at knytte garnet.«
Karl Kyndi, der døde 1978, havde
mange tillidshverv. Han var formand for
Hannæs Fiskeriforening, medlem af sogne
rådet, valgt for Socialdemokratiet, kommu

nekasserer, og i en lang årrække sad han i
Hanherred Sparekasses filial i Vesløs.
I slutningen af tyverne ønskede fiskerne
at få repareret broen i Amtoft, men sogne
rådet ville ikke betale sin del af reperationen, og igennem flere år foregik der et tov
trækkeri imellem kommunen og diverse
myndigheder. Men til sidst skete der noget,
og i begyndelsen af 50’erne blev broen ud
videt med en sidemole. Igennem 30’eme,
40’erne, og 50’erne blomstrede fiskeriet i
fuldt flor, og på et tidspunkt i 60’erne var
der 15 både, der levede udelukkende af
fiskeriet. Om vinteren tog mange af fi
skerne til Thisted og fiskede fra havnen der.
Så tog man toget til til Vesløs om lørdagen

Fisker Bertel Kyndi og sønnen Karl. Siddende fra
venstre Ida Kvndi og børnene Laurits og Karoline.
(LFFS).
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og tilbage til Thisted om søndagen. Om af
tenen hyggede man sig med kortspil, bio
grafture og lignende. I 1959 blev der opført
en fiskemelsfabrik i Amtoft, der bl.a. pro
ducerede mel af søstjerner. Senere blev der
endvidere produceret fiskeolie og fiskemel
af skidtfisk. Fabrikken, der i begyndelsen
beskæftigede ca. 12 mand, måtte efter et
ejerskifte 1964 gå ned til en arbejdsstyrke
på 4 mand. Amtoft Fiskemelsfabrik luk
kede helt i 1980.
Igennem 70’eme og 80’eme blev fiske
riet på fjorden ringere og ringere, bl.a. på
grund af den øgede forurening i fjorden, og
omkring midten af 80’eme var der ikke flere
erhvervsfiskere tilbage, kun fritidsfiskere,
som der til gengæld stadig er en del af.
I Amtoft bor der stadig en del af de
gamle fiskere og deres efterkommere. Vi
har allerede nævnt slægten Kyndi, men
også navne som Kjeldsen, Poulsen, Kri
stoffersen og Christensen er tæt forbundet
med fiskeriet og livet på havnen.
Kjeldsenslægten stammer oprindelig fra
Vesløs, hvor forfædrene var smede i flere
generationer, men en søn af den sidste
smed, Jeppe Kjeldsen, Kjeld Kjeldsen flyt
tede til Amtoft og blev fisker i begyndel
sen af 1900-tallet. Senere fulgte flere af
hans sønner, August, Karl og Jens Kjeld
sen i faderens fodspor. Den sidste tog i sin
ungdom ud for at opleve verden som sø

mand og soldat i amerikansk tjeneste i
bl.a. Kina, men vendte tilbage til fødebyen
og blev fisker. Karl Kjeldsens sønner
Niels, Keld og Erik var også fiskere, før de
gik over i andre erhverv.
Regner Kjær, søn af tømrermester Niels
Kjær, begyndte at arbejde hos fiskeekspor
tør Karl Kyndi allerede i begyndelsen af
30’eme, og senere overtog han forretnin
gen, som han drev i en lang årrække.

Amtoft i dag
Allerede i begyndelsen af 70’eme blev der
udstykket en del sommerhusgrunde i ud
kanten af Amtoft, og i løbet af de næste
årtier blev der opført en lang række som
merhuse, der ligger gemt mellem træerne.
Det er en af årsagerne til, at Amtoft har
bevaret sin atmosfære som en lille hygge
lig fiskerby.
I 1980 blev der anlagt en lystbådehavn i
byen, og hver sommer gæstes den af mange
sejlende turister. På havnen er der i de
senere år etableret møntvask og toiletbyg
ning i forbindelse med byens købmandsbu
tik, der ligger på havnen. Endvidere er der
etableret en legplads for børnene.
Midt i byen ligger et smukt gadekær,
der er etableret på initiativ af byens meget
aktive beboerforening.
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POUL H. MOUSTGAARD

Forandringens blæst over Limfjorden
- en tidligere fjordfisker fortæller
Denne artikel bygger på et interview med fisker og lærer Keld Hartvig Pedersen,
Doverodde. Det blev til i efteråret 1998 i forbindelse med Limfjordsmuseets ind
samling a f materiale om fiskeriet i den nordvestlige del a f fjorden i sidste halvdel
a f det 20. århundrede.
Når dette interview nu kommer på tryk, er det ikke kun fordi Keld Hartvig
Pedersen er en god fortæller. Hans beretning er også et vidnesbyrd om den dra
matiske nedgang i fiskeriet på Limfjorden, som i løbet a f de sidste tyve - tredive
år har presset mange fiskere ud a f fjorden eller over i andre erhverv.
Selv nåede Keld Hartvig Pedersen at være med, mens der stadig var ål og
andre fisk at fange. Senere har han været nødt til at sejle uden fo r fjorden fo r at
ernære sig som fisker. Han overlod dog ikke sine gamle fangstpladser til skarver
og muslingeskrabere helt uden protest. Også det fortæller han om i denne samtale,
der desuden kommer ind på hans nye tilværelse som havfisker og sejlende no
made i danske og svenske farvande.

Fiskerdreng på Fur
Keld Hartvig Pedersen er født 1948 i Vejle;
men kom i oktober 1955 som seksårig til
Fur, hvor hans mor ernærede familien som
damefrisør. - Min far var mere til det, der
ikke var så materielt. Så jeg levede i en
atypisk familie, for det typiske for en
mand på Fur var jo, at hvis han ikke var
landmand eller fisker, så arbejdede han i
moler-industrien - men sådan var min
familie altså ikke skruet sammen.
Som 10-årig fik jeg en norsk pram på
12 fod. Den blev købt af brugsuddeleren
for 400 kr., og der var kommet ny bund i
og ny lønning to år i forvejen. Jeg boede
nabo til en gammel bundgarnsfisker, der
hed Jens Thise. Han havde foranstaltet, at
jeg fik to gamle bomulds rødspætte-buser,
dvs. selve indgarnet. Der manglede så at

blive syet under- og overtælle på. Det satte
han mig til. Men jeg fik nu ikke blyline,
jeg fik en undertælle med noget så mo
derne som galvaniserede jernringe på.
Ellers var det almindeligt - helt op til
sidst i 1950’eme - at fiskerne stadigvæk
brugte rødspættegam, der var behængt
med sten omviklet med klude på undertæl
len. Det var også normalt, der var i hvert
fald fiskere på Fur, der selv skar deres kork
endnu i slutningen af 1950’erne og bandt
korken på overtællen. Jeg fik dyppet disse
bomuldsgarn i Carbolineum, så de kunne
holde et stykke tid.
Men jeg har nu fået vendt lidt om på
tingene, for jeg fik bomuldsgamene, før
jeg fik min båd. Så derfor lånte jeg en
pram hos en anden nabo, Sigurd Nielsen. Han har al den tid, jeg kan huske, ernæret
sig med fem - og når det kom sig hårdt -
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Artiklens fortæller Keld H. Pedersen i færd med at ordne den yderste. såkaldte >•kalv» i en åleruse.

med ti rødspættegam. Og han har altid
kunnet ro ud og hente sin dagløn hjem. I
parentes bemærket, så er han først død for
nylig mere end firs år gammel.
Så jeg lånte altså Sigurds pram. Og én
af de første gange jeg var ude, fangede jeg
sytten rødspætter. Pavestolt, som den ti
årige dreng jeg var, gik jeg op til Sigurd og
viste, at jeg havde fanget sytten rødspætter
nede i Grønne Vig. Ja, og så kunne jeg
ikke låne Sigurds pram mere!
Så fik jeg selv en pram. Jeg måtte selv
betale halvdelen, min far resten. Det var
noget frygteligt noget at få sådan en båd.
Det var næsten som at begynde at ryge.
Man bliver afhængig! - Jeg har prøvet
nogle gange at holde op med at ryge. Jeg

66

har også prøvet på at holde op med at fiske
nogle gange. Intet af det er lykkedes.
Hvor længe blev du boende på Fur?
- Der blev jeg til jeg blev konfirmeret. Og
der var jeg jo sikker på, at jeg skulle ud at
fiske. For Jens Thise havde sagt til mig, at
det bundgarnsfiskeri, det var der ingen
fremtid i: men hvis han havde været ung i
dag, så skulle han til Thyborøn og fiske.

Kokkedreng på havet
Så selvfølgelig skulle jeg, når jeg var kon
firmeret, til Thyborøn og fiske. Jeg havde
siddet i mange timer og læst i Jens Thises
fiskeriblade. Der var en duft af kardusskrå

over hans Fiskeritidende. Så jeg tog til
Thyborøn og fik en hyre på et snurrevods
fartøj. Det må have været i foråret 1963.
Jeg fik hyre med kutteren L 264 JONNA
HVASS. Skipperen hed Johannes Hvass og
var fra Harboøre, og vi fiskede ikke om
søndagen. Han var en flink mand - undta
gen, hvis jeg brændte stegen på om sønda
gen. Søndagen var den eneste dag, hvor vi
fik købt kød. Alle de andre dage fik vi fisk.
Og vi fik fisk om middagen, og vi fik fisk
om aftenen.
I snurrevodsfiskeriet hiver man jo det
sidste træk ind lidt efter at solen er gået
ned. Hvis man så har sådan 1.000 til 1.500
pund rødspætter i sidste træk, man skal til
at rense. Og man er en dreng på fjorten år,
og man ved, man skal ned at stege tyve
rødspætter, og de skal først flås på begge
sider...
Så skete der jo det, at jeg blev utroligt
træt af det. Da vi nåede hen i juli måned,
hvor dagene var rigtigt lange, så ringede
jeg hjem til min far og sagde: »Det her vil
jeg ikke have med at gøre«! Det var et
hårdt liv, så jeg spurgte min far, om han
ikke kunne melde mig ind i en 8. klasse.

Realskole-elev
med søfartsbog
Familien var på det tidspunkt flyttet til
Thy, ude ved vestkysten i Vang, hvor min
far etablerede et lille refugium. Men min
fars ambitionsniveau må have været lidt
anderledes end mit, for da jeg kom hjem,
var jeg ikke blevet meldt til en 8. klasse.
Jeg var blevet meldt i en første realklasse.
Og en dreng som primært har gået og dril
let lærerne og ellers fisket - hans basis
viden til at gå i en realskole, den var grum
me lille. Så det var med gråd og næsten

med længsel efter den forladte snurre
vodskutter, at jeg begyndte i 1. real. Det
må så have vendt sig, for jeg afsluttede
som syttenårig med realeksamen fra Thi
sted Gymnasium og var klar til at gå ud i
den store verden.
Det skal lige siges, at jeg i sommerferi
en mellem 2. og 3. realklasse havde haft en
hyre på et lille fragtskib, hvor jeg sejlede
med i halvanden måned. Skibet hed VIN
KEL af Nørresundby. Skipperen hed Jo
hannes Jørgensen og boede i Sundsøre.
Der var kun os to om bord. Da vi så kom
ud efter Hals, så var dagen jo gået, og Jør
gensen skulle hen at sove. Det var et flad
bundet jernskib, bygget 1924 i Holland,
der kunne laste 135 tons og var svært at
styre. Så da vi kom godt ud for Hals og
holdt sønder ned. Jeg tror vi skulle til
Sakskøbing med en last Luxovit, det var et
hvidt byggemateriale, ude fra Thisted, så
sagde Jørgensen til mig: »Nu går jeg ned
og sover. Og nu skal du vige for alt det,
der kommer fra styrbord, og så skal du
skrive de lys op, du kommer forbi, og så
skal du kalde på mig om fire timer«.
Jeg vidste knapt nok, hvad det var for
nogle lys, jeg skulle skrive ned. Om det
var lanterner, eller det var noget der blin
kede? Jeg fandt senere under min halvan
den måneds karriere om bord, at det var
dem, der blinkede, jeg skulle skrive ned,
og så skulle jeg finde ud af, hvor mange
sekunder der var mellem hvert blink. Så
det var et ansvarsfuldt job at få. - Det var
lige før, jeg var tatoveret, da jeg vendte til
bage til 3. real.
Samme dag jeg var til eksamen for sid
ste gang, så tog jeg igen en hyre med et
fragtskib, også det hørte hjemme på Lim
fjorden. Det hed SØREN LARSEN af Ny
købing og var et af de sidste træskibe byg
get her i landet i 1948. Det kunne laste 220
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Det galease-riggede motorskib SØREN LARSEN a f Nykøbing Mors. Det var på en hyre med dette skib. Keld
Hartvig Pedersen besluttede at gå i land og blive Itérer. - Foto fra ca. 1950. Handels- & Søfartsmuseet.

tons. Oprindeligt havde der været sejl til
hjælp, men vi gik kun for motor. Der var
en 4-cylindret Alpha diesel i den. Skibet er
i dag indregistreret i England, men sejler
mest i australsk farvand som filmskib.
Den var jeg med i otte måneder, hvor
jeg fik 800 kr. om måneden. Da jeg havde
været med nogle dage, så fik jeg en kasse
øl med halvtreds øl i, og så fik jeg en hel
flaske brændevin. Vi var to mand med, og
det fik vi oven i hyren uden diskussion.
Sådan en sytten års dreng, der bliver udsty
ret med halvtreds øl og en hel liter brænde
vin om ugen. Det er lige rigeligt.
Så da jeg havde været med i otte måne
der, blev jeg klar over, at dette her, det går
et grimt sted hen. Jeg prøvede virkelig at
holde mig klar af det her bras, men det var
umuligt. Vi levede jo i det miljø. Så jeg var
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klar over, at der skulle et miljøskift til. Og
efter fire liggedage i Odense, hvor det gik
grumt i svang, gik jeg op og købte Jyllands-Posten. Nu måtte jeg havde fundet
mig et arbejde et andet sted. Jeg kunne
ellers godt lide at sejle.

Skolelærer og fjordfisker
Der var så to annoncer i avisen. Man kunne
blive landmåler-elev i Silkeborg. Min se
nere kone bevægede sig oppe i det område,
så det var jeg noget interesseret i; men jeg
søgte det ikke; så jeg har nok tænkt, at
mine chancer hos hende var rimeligt små.
Men så var der jo den anden annonce. Den
tilbød, at man kunne søge ind på Kolding
Seminarium, og så gjorde jeg det.

Du kom så på seminariet? - Ja, det gjor
de jeg, og jeg blev færdig som lærer i 1972.
Jeg røg stadig, men jeg havde - hvad fiske
riet angik - været afholdende i temmelig
mange år, og abstinenserne var begyndt at
melde sig. Så jeg var sikker på, at jeg nu
skulle være lærer oppe ved Limfjorden.
Jeg havde en afstikker til Fredericia i et
års tid; men i 1973 flyttede jeg herop og
fik et lærerjob i Lyngs ude på Thyholm.
Det første år jeg var der, byggede jeg en
båd. Det var en jolle på 17 fod med kryd
serhæk, og den kostede 1.060 kr. at lave
inklusive en 4 HK Dan motor. Jeg syede
mig så tolv sæt kasteruser, dvs. jeg havde
ingen penge, så jeg syede femogtyve ruser
for en garnhandler, og så fik jeg materialer
til tolv. Dem syede jeg så, og så lavede jeg
lige den båd og passede i øvrigt mit ar
bejde... Men da det blev forår i 1974, så
startede jeg min karriere på Limfjorden
som sådan lidt fritidsfisker. - Hvor fiskede
du fra? - Fra Lyngs eller jeg havde båden
liggende for anker ude i Skibsted Fjord.
I 1976 flyttede vi så til Doverodde, og
der havde jeg fået syet mig en 40 sæt ruser.
- Du siger vi, er du blevet gift nu? - Ja. vi
blev gift i 1969, mens jeg gik på semina
riet. - Men i 1977 så byggede jeg en 24fods klinkbygget, selvlænsende damjolle.
Jeg byggede den med et ordentligt styre
hus, så vi alle - jeg har en datter - kunne
være der. Og så fiskede vi ellers.
I 1980 gik jeg ned på to dages arbejde
om ugen som lærer og helligede mig ellers
fiskeriet. - Havde din kone arbejde? Nej, det havde hun ikke. - Men i 1985
stoppede jeg så totalt som lærer, og jeg har
så fisket siden. Jeg fiskede med min jolle
indtil 1991, og det gik faktisk godt.
Hvornår er l flyttet herop? - Vi er flyttet
her til Doverodde i 1976, og jeg har fisket
herfra. Det var primært i Visby Bredning,

jeg fiskede, men med afstikkere her om i
nærheden af Doverodde, når det kneb med
ål. - Fiskede du ikke med andre redskaber
end kasteruser? - Jo, da jeg sluttede fiske
riet efter ål her for en fire år siden, da
havde jeg en 17-18 pæleruser, der bundede
på fra tre til otte alen vand. Der var mellem
40 og 125 favne rad på hver, og jeg havde
omkring 800 pæle, som jeg satte hver som
mer. De store ruser kom vel til at tegne sig
for omkring halvdelen af mit fiskeri.
Jeg solgte mine fisk på auktionen i
Jegindø, da den var til. Og da auktionen
stoppede i midten af 1980’eme, så solgte
jeg til opkøberen Henning Brasen fra Hem
met, der kom herop med en bassin-bil og
hentede ålen. Det var ikke noget problem at
fange ål dengang. I år har min dreng haft
fem sæt ruser ude, og han har fanget seks
ål, så der er virkelig sket noget.
I dag ligger så alle ruserne hernede i
redskabshusene, og pælene ligger herude
og rådner. Jeg har en stille drøm om, at det
kan jo være at forholdene bliver sådan, at
ålen vender tilbage, så jeg kan afslutte min
karriere som ålefisker igen.
Hvornår holdt du op på fjorden? - Var
det i 1992 eller 93? Det skete meget plud
seligt. Jeg skulle sende nogle oplysninger
til Fiskerikontrollen, sådan at han kunne
se, hvordan jeg havde drevet mit fiskeri.
Det var med henblik på at søge en dispen
sation for at sætte odder-riste i mine ruser i
tilfælde af, at jeg ville i gang med at fiske
ål igen. 1 den forbindelse gik jeg ind i mit
momsregnskab og så, at i de sidste tre år,
jeg fiskede ål, gik mit fiskeri fra omkring to
hundrede tusinde til nogle og tredive tu
sinde og endelig året efter til seks tusinde
kroner!
Så kunne man jo godt se, at dette her,
det duer ikke. Så søgte jeg mig arbejde
som skolelærer og fik tilbudt jobs flere ste-
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Keld H. Pedersen byggede selv de første a f sine motorbåde. Her ses nummer to - en 24 fods klinkbygget jolle under søsætningen i maj 1977.

der her i kommunen. Jeg følte mig vældig
stolt og gik op og købte mig en taske af
mærket »Fjellräv«, for nu skulle jeg være
skolelærer med stor pædagog på.
Jeg arbejdede i Bedsted, og det var en
god arbejdsplads; men så en morgen jeg
kørte forbi Heltborg og kiggede ud over
Visby Bredning og så solen stå op derude.
Ja, så er det jo ikke så svært at gætte, hvad
der sker. Jeg kører hen og siger op. - Hvor
længe var du lærer? - Jeg var der i otte
måneder, så havde jeg fået prøvet det af.

Langtfra hjemmet
Så startede jeg med at fiske fra Thyborøn
og i øvrigt fra alle mulige steder for at få
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det til at hænge sammen. Jeg har ligget og
fisket fra Thorsminde, Thyborøn og Hanst
holm, og fra Anholt, Bønnerup og Grenå.
Nej, ikke ret meget fra Grenå. Der kunne
jeg ikke lide at være. Og fra Hundested,
Gilleleje og fra Giommen og Falkenberg i
Sverige.
Det fiskeri var vel ikke fra din hjemme
byggede træjolle? - Nej, den solgte jeg i
1981. Problemet med den var, at jeg kun
kunne have to hundrede pund ål i dammen,
mere skulle jeg ikke regne med. Det havde
tit været et problem for mig, så jeg tænkte,
at nu måtte jeg have mig en jolle for livet.
Jeg købte mig en 22-fods Nysted jolle,
hvor jeg kunne have ni hundrede pund ål i
dammen. Jeg tror, jeg prøvede det én gang.
Jollen købte jeg nede i Sundstrup af en åle-

fisker, som havde oplevet, at området der
nede var gået død, sådan ålemæssigt set.
Men jeg troede jo ikke, at det samme
kunne ske oppe hos os.
Den båd havde jeg så fra 1991 til
begyndelsen af 1994, hvor jeg købte min
nuværende jolle. Det er en 27-fod Due
holm glasfiberjolle bygget i København,
og den er forlænget med et fladt agterspejl,
der giver bedre plads på dækket. Jeg købte
båden, T 213 EILA II hedder den, på en
tvangsauktion. I båden ligger der en 6cylindret IVECO dieselmotor med 84 HK.
Det er alt sammen lavet i 1992, hvor jollen
sank tredive - eller var det tretten - sømil
vest for Hvide Sande. Den blev siden
hævet, og motor og elektronik blev skiftet
ud. I 1994 blev det nye, flade agterspejl
bygget på båden, og jeg købte den umid
delbart efter.
Hvad har du a f instrumenter om bord?
- Jeg har en GPS-plotter, der på en fjemsynsskærm viser, hvor jeg sejler inden for
en femten meters nøjagtighed. Så har jeg
en Furuno 24 sømils dagslysradar, et farveekkolod, en VHF-radiotelefon og en mo
biltelefon, så jeg kan ringe hjem og sige
godnat.

Dengang fo r ikke så længe siden, da der endnu var ål
i fjorden. Billedet er optaget om bord på Keld H.
Pedersens jolle.

o

Arets gang
Jeg laver primært to fiskerier med den jolle.
Hovedfiskeriet er tungefiskeri, som i år
startede omkring 20. april, og som jeg slut
tede med her i september. - Følger du tun
gerne syd på i Nordsøen? - Nej, da de slap
op herude, så gik jeg i Kattegat og fiskede
en del på Store Middelgrund med basis i
Bønnerup. Det er 184 kilometer at køre
hjemmefra og til Bønnerup, og så er der
syv timers sejlads til Store Middelgrund.
Så fisker man der i to døgn og så tilbage

igen til Bønnerup. Så er det, jeg har brugt
Anholt som mellemstation. Der kan man
komme af med fisken til en samlecentral,
som sender dem videre på auktion i Grenå.
Vi kan også få is og proviant på Anholt og
have lidt socialt samvær med andre fiskere.
Når man sådan forfølger fisken, så er
det jo de samme folk, man ligger og fisker
sammen med. Det er de der seks-syv joller,
der kører efter samme princip som én selv.
Nu til Skt. Hans i år. Der blæste det jo
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Den forste glasfiberbåd, en 22 fods Nysted jolle, fotograferet på fjorden. Det var den. der kunne rumme 900
pund levende ål i dammen, men snart var det helt overflødigt.

meget og jeg havde sat et par kasteruser i
yderhavnen på Anholt. Da de havde stået i
et par dage, så fik vi tre mand de stegte ål,
vi kunne spise.
For det er jo én-mands fiskeri, jeg ligger
og driver. Jeg har en Net-Op selvhaler og
en klaremaskine fra Østbornholm om bord.
Det virker egentlig udmærket. Jeg bruger
120 tungegarn det meste af tiden. Her til
sidst, hvor jeg havnede ovre i Thyborøn
igen, der brugte jeg kun 85 garn, fordi der
var så mange store krabber, og så fordi jeg
gerne ville indrette mit fiskeri, så jeg
kunne nå at komme hjem hver dag.
Fiskeriet her til sidst på sæsonen er lidt
specielt, for vi sætter garnene lige når
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solen synker i havet, så er det med at få
dem knaldet ud. Tungerne bevæger sig
som regel mest lige i mørkningen. Når jeg
her i september var færdig med at sætte
garnene sådan tyve minutter i otte om afte
nen, så skulle jeg lige have spulet lidt rent
og ringet hjem for at sige godnat. Så be
gyndte jeg at hale mine garn mellem kl.
otte og ti minutter over otte om aftenen.
Sådan 85 tungegam de fylder lige godt fire
kilometer i længden og jeg haler ikke så
hurtigt, så det tager mig omkring fire ti
mer. Jeg har halet garnene ind mellem
klokken halv tolv og halv et om natten af
hængigt af, hvor mange krabber jeg skal
have banket. Jeg piller ikke krabberne af,

jeg banker dem. Så har jeg kunnet ligge
hjemme i min seng igen mellem kl. tre og
fire om morgenen. Jeg er så vågnet op ved
middagstid og har så kunnet være sammen
med min kone og mine børn.
Går færgen mellem Thyborøn og Agger
Tange om natten? - Nej, det gør den ikke.
Jeg tror, det er 84 kilometer, jeg har at køre
over Oddesund og sønden om. Jeg lander
ikke i Agger Havn, for der er halvanden
times sejlads derind, og der er jo ingen lys
derinde. Jeg har nogen gange landet i materialhavnen midt på tangen. Det er hurti
gere, men der er heller ingen lys.
Vi har talt om tungefiskeriet. Hvad drev
du, inden du begyndte på det? - Nu har jeg
lagt torskegarn ned i jollen og forventer at
fiske torsk fra Thyborøn. Jeg fiskede også
torsk med garn, dengang jeg havde min
lille 22-fod Nysted jolle. Da lå jeg på
noget dagsætter torskefiskeri oppe mellem
Agger og Lodbjerg, og det er egentlig det
fiskeri, jeg fortsætter med nu.
Er der nogen sten at sætte garnene på
deroppe? - Ja, det er der. Det har egentlig
været udmærket. Sidste år lå jeg fuldstæn
dig stille med fiskeriet, for da byggede jeg
hus i ti måneder. Så det sidste torskefi
skeri jeg var på, det ligger faktisk halvan
det år tilbage nu. Men det er et sjovt fi
skeri. Den bedste dag jeg havde deroppe
forrige vinter, da havde jeg 48 kasser torsk,
altså tusinde kilo. Da nappede jeg hele min
ration for to måneder på tolv dage. Men så
kan der jo også være perioder, hvor man
ikke kan gøre det. Ja, hvor man ikke
engang kan nå at fiske sin ration.

På havet med torskegarn
Hvor mange garn bruger du? - Jeg arbej
der med 60-70 stykker. De er en 22 masker

dybe, altså en fire meter. Det går jeg så i
gang med nu. De sidste måneder har jeg, når
det ikke var vejr til at fiske tunger, stået og
syet torskegarn. Jeg har syet nogle og tyve
torskegarn. Materialerne køber jeg hos Haaning ude i Thisted. Det er jo indgamene, der
er ret billige, 80 kr. Jeg bruger nogle ret
tynde garn til mit dagfiskeri. Det er fire
tråds multimonofil. Bly- og flydelineme har
jeg jo fra de gamle garn. Jeg skærer dem af,
så det er jo et forholdsvis billigt fiskeri at
drive - rent redskabsmæssigt.
Hvordan sætter du torskegarn? - Jeg
har gerne ti garn i rækken. Det er jo nogle
ret små lokaliteter, hvor det bedste torske
fiskeri er. Der er også kolleger at tage hen
syn til, så det er rarest at køre med nogle
forholdsvis korte lænker. Rytmen i fiske
riet er den, at vi skal have yderlig, eller
vestlig vind, så der kommer gang i havet.
Når så vinden lægger sig, og vandet bliver
roligt, men stadigvæk beskidt, så er der jo
torsk inde ved landet, dvs. fra en halv mil
til halvanden fra kysten. Og så har vi jo
gerne en tre fire dage, hvor vi kan lave et
godt torskefiskeri.
Jeg sejler ud om morgenen ved halvsyvtiden. Den første færge sejler tyve minutter
over seks, og så er jeg i Thyborøn klokken
hen ved halvsyv. Så er jeg fremme på plad
sen ved otte-tiden og har sat mine garn en
times tid senere. Hvis det så går, som man
håber, så får vi jo en strømvending i løbet
af formiddagen. Når strømmen har vendt,
så kommer garnene op igen, og så er der
forhåbentlig en dagløn i det. Afhængigt af
hvor mange fisk der er, så er jeg hjemme et
eller andet sted mellem klokken fem om
eftermiddagen og måske først næste dag,
hvis der har været rigtigt mange fisk.
Det er ikke sådan, at du har friske garn
med ud og sætter dem, inden du sejler ind?
- Du mener og sætter garn til natten? Jo,
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EILA U, en 27 fods Dueholm glasfiberjolle med /ladt agterparti. Den blev benyttet til fiskeri på havet fra 19951999.

det har jeg også brugt i nogle perioder,
hvis det er meget stabilt vejr. Så sætter jeg
måske tredive garn, som så står natten
over. Næste dag, mens jeg er ude at sætte
mit dagsæt, så mens jeg venter, haler jeg
mit natsæt af garn. Jeg lander til samlecentralen.
Torskefiskeriet fortsætter til hen i marts
måned, så går jeg i gang med at fiske
kulsøer eller »grise« (stenbider). Det fiske
ri har jeg nu kun drevet en enkelt sæson.
Jeg har hundrede grisegam, som jeg bruger
inde i Nissum Bredning. I foråret var der
ingen grise inde i fjorden, men året før
havde jeg da mine garn ude. Jeg fik ikke
gjort så meget ud af det, men jeg har da
investeret i grejerne. Og kommer der grise
i den kommende vinter, så er jeg på plet
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ten. Jeg sætter dem gerne nede omkring
Toftum. Det er dernede, det bedste træk er.
Garnene sætter jeg med ti garn i rækken.
Det er jo nogle ret høje garn, en tre meter,
og maskerne er 125 mm. - Men ellers har
jeg mest brugt de garn oppe langs Flovlev
og op til Lyngs i den side af bredningen.
Jeg røgter gerne garnene en til to gange
om ugen. Ja, og så er året jo ved at være
gået. For når grisene er ovre, så gælder det
jo tungerne igen.
Jeg har så en 75 rødspættegarn, som jeg
nogen gange prøver at lave noget fiskeri
med i de perioder, hvor der ikke rigtigt er
nogle tunger. Men jeg er ikke god til at
fiske rødspætter, og jeg får røde knopper af
det. Der er så meget arbejde med at fiske
sådan nogle karle...

Hvorfor er der mere arbejde ved det,
end ved at fiske tunger? - Jeg vil da hel
lere pille en fisk a f der koster 80 kr. kiloet,
end én der koster 10 kr.!

Fiskeriet lige nu
Du nævnte, at du kiggede efter en lidt
større båd. Hvorfor det? - Ja, det gør jeg
også. Det er jo noget med magelighed. Jeg
kan ikke fordrage at blive søsyg, og at ligge
for anker i Kattegat med sådan en jolle som
min, det kan give sådan nogle sære mave
problemer ind i mellem. Og hvis jeg kunne
få stillet en rimelig handel an, så vil jeg da
ikke have noget imod at gøre det. Jeg kun
ne godt tænke mig at få et fartøj, der var
noget bredere, og hvor der var en bedre
beboelse i.
Som der er nu, har jeg vel ikke mere
end en kvart kvadratmeter med gulvtæppe
på. Mere er der jo ikke plads til dernede.
Jeg har min køje, og jeg har en kistebænk
og et gasapparat. Det er ikke så komforta
belt. Min køje er da god, og jeg kan sove
fint i den, når jeg ligger i havn; men det er
nogle små forhold at bo under. Både når
jeg ligger i Kattegat, og om foråret i Thy
borøn er det tit, jeg ikke er hjemme i en tre
fire dage. Der er ofte så meget yngel i gar
nene, hvor man er nødt til at gå garnene
igennem om dagen for at blive klar til at
sætte igen om aftenen.
Generelt har tungefiskeriet i år været
dårligt - og specielt dårligt for dem, der har
fulgt landets love. Der blev sidste år vedta
get en EU lov, som pålagde os, at maske
målene i tungegarn ikke måtte være mindre
end 50 mm. i halvmasken, hvor vi tidligere
altid har fisket med en type garn på 46 mm.
Jeg var så tåbelig at rette mig efter landets
love. Og det bevirkede, at gam, der havde

en maskestørrelse på 50 mm, lå og fiskede
omkring en fjerdedel af det, der blev fanget
i gam med masker på 46 mm.
Så kan du stille mig spørgsmålet, hvor
dan kan du vide det? Og så kan jeg kun
sige, at jeg ved jo ikke, hvad andre de lig
ger og fisker med; men jeg plejer at fange
lige så mange tunger som de, og det kunne
jeg altså ikke i år.
Jamen, man smider vel heller ikke dyre
garn ud? - Det gjorde jeg. Jeg plejer nu
kun at bruge mine garn i en enkelt sæson,
så får jeg nye. Det plejer at kunne for
rente sig; men nu har jeg så skrevet til
fiskeriministeriet og stillet dem nogle
spørgsmål - både omkring tungegarn og
omkring noget med fiskeriet i Limfjorden.
Det er med henblik på, at vi kan få nogle
ens regler. Franskmændene fik en dispen
sation fra 50 mm grænsen allerede den 18.
december sidste år, så de kan fortsætte
med deres 46 mm. Hollænderne fik tilla
delse til i slæbende redskaber at bruge 40
mm. Det ser lidt skørt ud, at vi så skal
bruge 50 mm. Jeg mener, at hvis vi i EU
skal være et sammenhængende område, så
må vi også have nogle sammenhængende
regler.

Fiskere ved
D overodde 1976
Lad os lige vende tilbage til din tid som
fisker herfra Doverodde. Da du kom hertil,
hvad var der a f andre fiskere dengang? Der var i 1976 tre fiskere her foruden mig
selv. Der var to, der fiskede ål i store ruser.
Der var i øvrigt to mere. De var ovre fra
Boddum, men den ene af dem drev kun
trawlfiskeri. Det var ål om sommeren og
sild om efteråret. - Hvad var det for et fa r
tøj han havde? - Det var et gammelt pen-
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nalhus, som der var lagt dæk og ny motor i.
Det havde han købt nede i Tambohus hos
en bundgarnsfisker, der havde lagt op. Men
fiskeriet med trawl gik dårligt. Andre fi
skere valgte at sadle om til at skrabe mus
linger, men han valgte i stedet at stoppe.
Nu vi er ved fiskerne fra Doverodde. så
var der vel også nogle dengang, der f i 
skede på havet? - Ja, der var én, som - i
de perioder, hvor han ikke fangede sild om
efteråret eller ål om sommeren - lå og
fiskede torsk på havet.
Ja, men var der ikke nogle, der fiskede
med lidt større fartøjer? - Ja, der var jo
brødrene Sund - Richardt, Lars og Henry,
som havde hver sin kutter og fiskede fra
Thyborøn. - Var det sådan, at de i et vist
omfang bemandede kutterne med folk her
fra? - Ja, det er rigtigt, jeg ved et par styk
ker, som har været med dem. Men det var
jo et decideret havfiskeri, primært efter in
dustrifisk, de drev. Og det var jo før, at far
tøjerne skulle være på fem hundrede tons.
Jeg tror det var nogle trækuttere på mellem
50 og 80 BRT, de lå og brugte.
De tre brødre har mig bekendt altid dre
vet et havbaseret fiskeri. Det vil så sige, at
når du spurgte mig om, hvor mange fiskere
vi var her på stedet, da glemte jeg jo egent
lig én. Den ene af de tre brødre, da han
sluttede med at fiske på havet, så startede
han med at fiske ål med kasteruser. Det var
en meget behagelig mand og en meget
behagelig kollega, og det er jo ingen selv
følge.
Var der også kolleger nord for Doverodde? - Den eneste jeg mødte nordfra, det
var en fisker oppe fra Vildsund. Jeg mødte
ham oppe ved Skyum. Der gik hans fiskeri
til. - Der nåede du også til? - Ja, og så
over til Ravnkær, altså Dragstrup Vig, og
en enkelt gang var jeg lige nord for Drag
strup Vig. Men Ravnkær var som regel det
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længste væk, jeg kom. Dertil havde jeg en
time og tyve minutters sejltid. Men sam
menholdt med Bønnerup og Store Middel
grund ovre i Kattegat, hvor der er syv
timers sejlads, så var det jo et lukrativt
område at fiske i. - Der var ingen er
hvervsfiskere ovre på Mors-siden.

Et erhverv skraber bunden
Kan du fortælle om udviklingen, hvor
nogen holdt op med at fiske og andre slog
sig på muslingefiskeri? - Det kørte på den
måde, at de lå og fiskede ål med deres
trawl. Skulle der så bruges muslinger i
muslingeindustrien, så lå de lige pludselig
og fiskede muslinger i måske et par uger.
Der er også blevet landet muslinger her
nede i Doverodde til en fra Oddesund, som
har haft containere til at stå her på havnen.
Og jeg har også set, at han har ligget og
brugt et åletrawl om natten og fisket mus
linger om dagen. Så der var gang i den.
Men man fandt jo hurtigt ud af, hvad
vej udviklingen gik: Der var afsætning i
muslinger, og der var en god økonomi i
muslinger - men det kan du sikkert få
meget mere at vide om hos en muslingefisker end af mig. Men ret hurtigt i
1980’erne svingede fiskeriet over til at
blive baseret på muslinger i stedet for på
ål.
Vi kunne specielt se det, når vi var til
generalforsamling i fiskeriforeningen både i den lokale og i centralforeningen,
som holdt sine årsmøder i Skive. De ting
som vi, der drev fiskeri på gammeldags
måde, ønskede at få i gennem, dem kunne
vi aldrig få flertal for, fordi det vi ønskede
var at få indført begrænsninger i det der
muslingefiskeri. Vi kunne jo godt se, at i
de områder, hvor muslingefiskeriet virke

lig var intensivt, der døde vores ålefiskeri.
Det kunne vi så ikke blive enige med muslingefiskerne om, og det er der måske ikke
noget at fortænke dem i.
Men vores muligheder for at få gjort
noget ved tingene gennem vores fiskerior
ganisation, de var lig nul, for vi kunne jo
aldrig opnå flertal. Det var lidt deprime
rende at opleve sådan som tingene var
skruet sammen. Jeg har så haft noget pole
mik, også med formanden for Danmarks
Fiskeriforening, Bent Rulle, hvor han slut
ter snakken omkring det her muslingefi
skeri kontra det traditionelle fiskeri af med
at sige, at jeg jo bare kan gå ind i min
lokale fiskeriforening og få flertal for det,
som jeg står for. Så vil hovedforeningen
arbejde for det! Deraf kan man slutte sig
til, at den mulighed ålefiskeme har haft
over for de andre slags fiskeri på fjorden
har været lig nul gennem de traditionelle
kanaler.
Følgen blev, at vi var nogle stykker,
som gik en anden vej og gik omkring Dan
marks Naturfredningsforening og prøvede
at aktivere dem i debatten omkring, hvor
dan vi passer på vores fjord. Det lykkedes
da også noget. Nogle gange synes jeg dog,
det lykkedes alt for dårligt for os at få råbt
vagt i gevær og få gjort noget.
Det skal jo ikke være nogen hemmelig
hed, at jeg mener, at muslingefiskeriet, det
er noget, der er hårdt ved fjorden. Man
snakker meget om områder med ålegræs,
og de skal friholdes for muslingefiskeri, så
de fortsat kan være der. Man snakker al
drig om Sargassotang og andre former for
tang ude på de større dybder, hvor der også
har været livsbetingelser for fisk. De områ
der har haft en krank skæbne.
Nu lyder det, som om muslingefiskeme
er store syndere; men er de olene? - Nej,
det tror jeg bestemt ikke de er. Nu har jeg

jo ikke slugt alverdens visdom. Jeg kan jo
godt se, at i det øjeblik der ikke er ål f.eks.
i Ringkøbing Fjord, hvor der ikke fiskes
muslinger, så er der meget, der tyder på, at
muslingefiskeme ikke er de eneste syndere.
Samtidig ved jeg, at der foregår et rime
ligt fiskeri fra Aalborg til Hals efter ål. Jeg
har en bekendt deroppe, som ligger og
fisker fra Thyborøn om foråret. Han ligger
derhjemme og fisker ål ved Aalborg om
sommeren. Jeg snakkede med ham her i
foråret, hvor han havde haft et rimelig fi
skeri. Jeg snakkede med en af hans venner
her i sommer, da jeg var på vej gennem
fjorden. Han sagde, at han havde haft et
rimeligt godt ålefiskeri. Der er ikke noget
muslingefiskeri fra Aalborg til Hals, og der
er jo nok lige så store afledninger fra det
omliggende land! Jeg tror ikke på, at det
område derovre er mindre belastet fra det
omliggende land, end det her område er!
Og so er der jo skarven? - Ja, skarven
er kommet til, og der er ingen tvivl om, at
fuglen vil have noget at spise. Der er utro
ligt mange skarver. Går vi ud i vestfjorden
ude på sanderne mellem Agger og Thybo
røn, så er der nogen gange, at de er fuld
stændig sorte af skarver. Og selvfølgelig
skal de have noget at spise. Det er for
håbentlig ikke kvalitetsfisk, det hele de
spiser. Jeg tror, at det er vigtigt, at fødekæ
den er intakt, for at man kan få en brugs
fisk ud i den sidste ende.
Jeg havde for år tilbage, i begyndelsen
af 80’eme bundgarn ude i Nissum Bred
ning fra Lyngs strand. Jeg havde et bund
garn - og det var en fejldisposition. Men
det jeg så, det var, at hver dag, jeg kom ud
at røgte om foråret, der skovlede jeg nok
mellem et og fem tons små rødspætter og
skrubber ud af bundgarnet. Men de kom
aldrig længere end til Oddesund. Vi så dem
jo aldrig inde i fjorden. Og når vi så sam-
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Den foreløbigt sidste i rækken: Den 35 fod store glasfiberbåd, T 213 El LA, er hjemmehørende i Doverodde, men
fisker kun på havet.

78

menligner med min barndom... Ja, nu ved
jeg godt, at der ikke er noget, der er, som
det var engang... Men min gamle nabo på
Fur, Sigurd Nielsen, han har altid kunnet få
føden af at fiske med fem - og når det kom
sig hårdt - med ti rødspættegam. Han ro
ede ud med dem og roede ind igen...
Hvor mange garn arbejder du med for
at få føden? - Der ligger omkring 200
tungegam dernede. Jeg arbejder kun med
omkring 120 ad gangen. Så har jeg 75 rød
spættegarn, så er vi ved at være på 200
garn. Så har jeg 100 so- eller stenbider
garn - så er vi oppe på 300 garn. Endelig
har jeg 90 torskegarn, så vi nænner os 400
garn. Det er 20 kilometer garn! - Det skal
så også siges, at den føde, jeg får, er jo sik
kert en lidt anden føde, end den Sigurd fik.
Også alle de materielle ting, jeg omgiver
mig med, er af en anden karakter, end det
Sigurd omgav sig med. Men det interes
sante i det er, at Sigurd dog fik føden. Han
fik dog en fisk i sine garn, og det ville ikke
kunne lade sig gøre i dag!

Monopol på muslinger
- men fælles om fisken
Noget som jeg synes kan være lidt af en
torn i kødet. Det er, at jeg er færdig som
fisker på Limfjorden. Men der er nogle
fiskere på Limfjorden, der ikke er færdige,
og det synes jeg er dejligt for dem, at de
stadig har deres erhverv herinde. At de så
ligger og udfører et erhverv, som jeg ikke
kunne tænke mig at deltage i af miljømæs
sige hensyn, det er så en anden snak. Jeg
taler selvfølgelig om muslingefiskeme, for
de er de eneste fiskere, der er tilbage her
inde. Vi hører tit om at muslingefiskeme
tager mange hensyn til fjorden. De laver
muslinge-stop, hvor de ligger stille i perio

der. Det er også helt fint. Hvis de kan nå at
skrabe alt det de skal på de der få uger,
hvorfor så ligge og skrabe 52 uger om
året?
Vi andre har ingen mulighed for at få en
licens til at fiske muslinger på fjorden. Det
tror jeg da ikke vi har. Jeg har godt nok
stillet spørgsmålet til fiskeriministeren, om
der var mulighed for at få det. Man kan jo
komme i den økonomiske situation, at det
kan blive nødvendigt. Jeg vil så godt nok
håbe, at jeg kan søge mig noget andet
arbejde i stedet.
Det som jeg synes er urimeligt, det er,
at når nu fisk i Nordsøen er kvoterede. Så
finder jeg det urimeligt, når jeg ser, at en
del af muslingefiskeme, når der er mus
linge-stop på fjorden, så ligger de og fisker
i Nordsøen efter kvoterede arter. Jeg ser
dobbelt-spændere - to kuttere, der sammen
slæber en trawl - som fisker efter torsk.
Jeg har set muslingefartøjer med tungegarn
om bord nede i Thorsminde. Jeg har set
muslingefiskere, der har haft rødspætte
gam om bord og så videre.
Jeg mener, at hvis der skal være ret og
rimelighed i samfundet. På samme måde
som jeg gør, når jeg forlader Nordsøen og
går i Kattegat... Nu er mit fartøj godt nok
under 10 m, så jeg kan nøjes med at få en
farvandserklæring; men ellers må jeg
melde fra i Nordsøen og melde mig til med
mit fiskeri i Kattegat. Jeg mener, at en
muslingefisker, som går ud i et fiskeri på
lige fod med os andre, han må melde fra og
aflevere sin licens, når han går væk fra sit
fiskeri. Hvis han vil ind i muslingefiskeriet
igen, må han søge en licens. Men på
samme måde, som han går ud i et fiskeri på
lige fod med os andre, så må andre også
kunne søge licensen inde på fjorden.
Så hvis man skal fiske muslinger og
have den særstilling, at man har eneret til
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at fiske muslinger, så mener jeg, det er
umoralsk at gå ud at deltage i det fiskeri,
som vi andre skal deles om. Så må vi deles
om det hele!

En tilføjelse
Du nævnle tidligere, at du gerne ville have
en større båd... - Ja, i marts 1999 solgte jeg
min 27 fods jolle, og jeg har, som jeg
ønskede mig, anskaffet en 35 fods glasfi
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berbåd på hele 14 bruttoregistertons. Det er
et dejligt fartøj, der ligesom forgængeren er
bygget på Dueholms værft i København.
Fiskeriet er det samme, som er beskre
vet ovenfor, dog med den forskel, at tor
skefiskeriet nu foregår som nattefiskeri,
hvor garnene sættes den ene dag og står
natten over for så at blive halet den næste.
Jeg bruger nu 100-120 gam per sæt. I sæ
sonen fisker jeg stadig tunger, men bruger
nu mellem 120 og 170 tungegam. Rødspættegamene har jeg smidt væk.

MARTIN MIKKELSEN

Da heldet tilsmilede en arkæolog
Mørke pletter i jorden er hvad en arkæolog forventer at finde på en udgravning.
Det kan være stolpehuller, grave, ildgruber eller affaldshuller. Plettens form og
placering kan som regel afgøre dens funktion, men ikke umiddelbart dens alder.
For at få flere oplysninger må gravs keen igang - og så er der også mulighed fo r
at få sig en overraskelse. Arkæolog Martin Mikkelsen beretter i det følgende om
forventninger og resultater i forbindelse med en udgravning a f en »mørk plet« i
Sundby.

Før starten på en udgravning kan man som
arkæolog godt have lidt kriller i maven. Vil
man denne gang gøre det store fund eller i
det mindste et fund ud over det sædvan
lige. De fleste arkæologer kan vel ikke
sige sig fri fra at være lidt bidt af en skatte
jæger, og når man på den sidste udgrav
ning har tegnet og snittet adskillige stolpe
huller, så kan drømmene godt gå i retning
af noget lidt mere glitrende.
Forud for udgravningen af en højtomt
ved Sundby havde jeg måske nok drøm
mene i behold, men det var uden store for
ventninger. På stedet, hvor højen skulle
have ligget, kunne jeg ikke se de fjerneste
spor af højen og da der desuden kunne ses
lidt oppløjet gul sand på overfladen, tydede
alt på, at højen var blevet helt fjernet.
Forhåbninger kunne der nu nok være
grund til at have. Jeg har de sidste 15 år
arbejdet med bronzealderens bebyggelse i
et område, der strækker sig fra Thisted/Sjørring i nord til Skyum mod syd, og i
den del af Thy synes området omkring
Sundby at have været noget specielt. Såle
des er der ved Sundby registreret 31 høje
inden for et område, der dækker mindre
end 1 km2. Blandt højene er en usædvanlig
stor høj, der formodentlig oprindeligt har

været ca. 40 m i diameter og måske 5-6 m
høj. Desværre har Sundbybøndeme ikke
været venligt stemte overfor alle disse høje.
I dag er Hovhøj den eneste fredede høj, der
er tilbage og selv om der nogle steder kan
ses svage, overpløjede højninger, der viser
hvor nogle af de andre høje har ligget, så er
der ikke det fjerneste spor tilbage efter
mange af højene.
Heldigvis er der dog i tidens løb indle
veret en række gravfund fra især de høje,
der har været beliggende lige sydvest for
Sundby. Blandt disse gravfund er der både
flere bronzesværd fra ældre bronzealder og
adskillige gravurner fra yngre bronzealder.
Specielt et par af gravfundene fra yngre
bronzealder tyder på, at der dengang har
boet en familie med en høj status ved
Sundby.
Nu tilbage til den aktuelle høj, som
skulle udgraves fordi, lodsejeren - Frede
Dreyer - skulle bygge et hus på stedet. Hø
jen hørte til en gruppe af høje, der i sin tid
var blevet kaldt Kjellinghøjene, og profes
sor Engelhardt fra Nationalmuseet havde i
1877 skrevet om højen, at den var lille og
overpløjet. Siden hans besigtigelse var der
ikke fremkommet nye oplysninger om
højen. For at finde ud af om der overhove-
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/ ; Den mørke cirkelrunde plet.

det skulle være noget tilbage af højen,
bortgravede en rendegravemaskine pløjelaget i en 2 m bred bane tværs hen over det
sted, hvor jeg troede højen havde ligget.
Og som frygtet viste det sig straks, at der
ikke var mere tilbage af selve gravhøjen. I
den afrømmede bane fremkom dog en del
af en grøft, og selv om det ikke umiddel
bart så ud, som om der havde stået rand
sten i grøften, var det dog nærliggende at
tro, at grøften havde noget at gøre med den
forsvundne høj. Derfor afrømmede maski
nen pløjelaget i det område, hvor grøften
fandtes, for det kunne jo tænkes, at der sta
dig var spor tilbage efter en grav. På dette
tidspunkt i udgravningen vidste jeg stadig
ikke hvornår den oprindelige høj var blevet
opført, og det kunne jo tænkes, at der var
tale om en stenalderhøj og at den oprinde
lig var blevet rejst over en grav, der var ble
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vet gravet ned i undergrunden. Altså stadig
håb. Ved afrømningen blev en sten ramt, og
da mulden forsigtigt blev gravet væk, viste
der sig nogle ganske svage spor efter ste
nene til en lille stenkiste. Desværre var der
ikke noget tilbage af gravens bundlag og
derfor ingen mulighed for at gøre fund, der
kunne datere graven. Lidt senere stødte
maskinen på endnu en sten, denne gang en
flad kalksten, der lå i toppen af en mørk
cirkelrund plet. Den flade sten var blevet
skubbet ca. 10 cm af maskinen, og da jeg
kiggede nærmere på stedet, dukkede et
potteskår op lige ved siden af stenen. Pot
teskåret synes at komme fra et stykke af et
lerlåg, og da man ofte har brugt flade sten
til at dække gravumer med i yngre bronze
alder, var det nærliggende at tro, at der un
der stenen fandtes en gravurne med et låg.
Måske havde det alligevel været umagen

værd. Drømmene begyndte at vende til
bage, ikke mindst når jeg tænkte på de
mange gravfund, der var gjort i højene lige
omkring den lille høj, men også når jeg
tænkte på de usædvanligt gode gravfund,
der var gjort i to af nabohøjene. Nu var
hele området med højen afrømmet (se teg
ning) og også en del af området syd og øst
for højen blev afdækket, fordi der ofte kan
findes grave eller endog andre anlæg tæt
ved højkanten. I dette tilfælde fandt jeg
dog kun enkelte anlægsspor uden for
højen, og bortset fra ganske ringe rester af
en mulig brandgrav med brændte ben og
en »jordovn« var disse anlægsspor ikke in
teressante.
Hvor mærkeligt det end lyder, så er det
nu engang arkæologernes opgave at de
struere meget af det, man finder. Når man
som i dette tilfælde står overfor en urne

grav, er man jo nødt til at ødelægge en stor
del af graven for at finde ud af, hvad den
indeholder. Nu kan man jo destruere en
grav på forskellig vis, og det er arkæolo
gens opgave og udfordring at ødelægge en
sådan grav, så man ikke bare får flest mu
lige oplysninger ud af arbejdet, men også
kan dokumentere de forskellige faser i ud
gravningen. Jeg måtte altså til at foretage
et valg: Hvordan skulle lige netop denne
grav destrueres, så der kom det bedst mu
lige resultater ud af det?
Her må jeg komme med en indrøm
melse. Udgravningen foregik i sidste halv
del af marts måned, og det var den pågæl
dende dag bidende koldt med en frisk vind
fra sydøst og ind i mellem småregn. Det
var ikke det optimale vejr at grave i, men
som arkæolog kan man ikke altid selv
vælge tidspunktet for en udgravning. I dette

2: Udgravning a f den mørke plet er påbegyndt.
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tilfælde skulle jeg være færdig inden d. 1.
april, for at byggeriet ikke skulle blive for
sinket. For at gøre udgravningen hurtigere
og også lettere for mig selv lod jeg maski
nen grave et 2 x 1 m stort og '/: m dybt hul
lige vest for graven. Hermed kunne jeg let
tere grave mig ind til og derefter ind i gra
ven fra vestsiden, og så var det heller ikke
nogen ulempe, at jeg kom lidt i læ for den
bidende vind.
Så snart jeg fik gravet mig ind til kanten
af graven dukkede et par flade, lodretstil
lede kalksten op. Det viste sig efterføl
gende, at der hele vejen rundt lang gravens
kant kunne findes lignende sten. De fleste
af disse sten havde en meget ru overflade,
der tilsyneladende ikke eller næsten ikke
havde været udsat for vand og vind. Jeg
tror, at bronzealdermenneskene har hentet
dem ved stranden, måske ved klinterne på
Ås langs Limfjorden. Her kan man stadig
nogen gange se større flintblokke sidde i
moræneklinteme efter et stormvejr. Fylden
i graven bestod i øvrigt af ralsten, og mel
lem disse var en del vandrullede flintaf
slag. Fylden har man altså også gjort sig
den umage at hente et stykke vej væk, der
er dog immervæk ca. 2,5 km til den nær
meste strand ved Vildsund, medmindre
Sundby Sø dengang har været en fjord,
men det tvivler jeg nu på. Man har altså
ikke bare brugt tilfældige marksten og
muld fra markerne ved højen til at fylde
ned i graven. Arbejdet med at hente kalk
stenene og ralstenene kunne tyde på, at
man stadig gjorde noget ud af begravel
serne, selv om man ikke længere brugte
den langt mere tidskrævende skik med at
opføre eller udvide en høj, hver gang man
begravede en afdød.
Nu tilbage til den mere spændende del
af graven. Helt som forventet dukkede si
den af en gravurne op tæt ved gravens
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vestside. Men ak, urnen var meget dårligt
bevaret. For det første var urnen trykket
noget ned i graven. Det kan være sket alle
rede for længe siden, men jeg er nu mere
tilbøjelig til at tro, at det skyldes trykket
fra de moderne landbrugsmaskiner. Der
skal en god gravkonstruktion og en stærk
urne til at klare trykket fra baghjulet af én
af nutidens traktorer. Ikke alene var urnen
trykket noget sammmen, men det kunne
også umiddelbart ses, at de mange skår til
urnen var meget møre. Selv når jeg forsig
tigt forsøgte at børste jord af karsiden,
kunne jeg se, at der tit gik små, helt smul
drede stykker af urnen. Det er selvfølgelig
ærgerligt, men selv i sådanne tilfælde kan
vi dog ofte få så store dele af en urne beva
ret, at vi med rimelig sikkerhed kan be
stemme urnens form og størrelse. Desuden
kunne jeg jo stadig drømme om, hvad der
var inde i urnen, for det stod nu helt klart,
at ploven ikke var nået ned til selve urnen.
Urnens indhold var derfor intakt og be
fandt sig inde bag de dårligt bevarede skår.
Der var nu noget, der undrede mig. Ur
nen stod nemlig helt ude i kanten af det
hul, man i sin tid havde gravet, og selv om
urnen nok fyldte en pæn del af graven,
havde det nu ikke været grund til at grave
så stort et hul til urnen. Normalt gravede
man ikke et hul, der var ret meget større
end den gravume, der skulle stå der, men i
denne grav fyldte den fundne urne vel kun
knap halvdelen - ud fra hvad jeg umiddel
bart kunne se.
Det var der nu en forklaring på, for da
jeg frilagde lidt mere af urnen og gravede
lidt længere ind i den anden side af graven,
dukkede kanten af endnu en urne op. Der
var altså to urner i samme grav (se foto 2),
og selv om det ikke er ukendt, er det dog
sjældent forekommende. Nu begyndte for
ventningerne af stige, og de fik en ekstra

tand, da det hurtigt blev klart, at urnen var
ornamenteret og det i langt højere grad end
sædvanligt. Selv om urnen var betydeligt
mindre end den først fundne, så var den
heldigvis i langt bedre stand. Nok var den
revnet flere steder, og nok var den trykket
en lille smule sammen - låget var således
trykket i stykker og delvist faldet ned i ur
nen - men de store skårflager var så faste,
at denne urne sagtens kunne blive rekon
strueret, når den var bragt hjem til museet.
Nu tilbage til mønsteret på urnen. Det
første, der dukkede op, var et omløbende
vinkelbånd på urnens bredeste del. Dette
mønster er velkendt ikke bare fra gravur
nen, men også fra bopladskeramik. På
nogle af de fine skår, vi året inden havde
fundet i en »mødding« kun 400 m øst for
højen, var der en lignende ornamentik.
Men over dette mønster opdagede jeg først
to store »øjne« i form af dobbeltcirkler.

derefter en bred smilende »mund« bestå
ende af tre opadvendte halvcirkler, og til
sidst kunne jeg se, at der også var en
»næse«. »Næsen« havde oprindeligt be
stået af en hank, men da hanken allerede i
bronzealderen var slået af (med vilje?),
markeredes »næsen« nu kun af det sted,
hvor den nedre ende af hanken havde sid
det fast. På siden af umen var således af
bildet et stiliteret ansigt. Der var med andre
ord tale om en såkaldt ansigtsume. Der er
fundet mere end 100 af denne slags urner,
de fleste i Jylland. Selv om det kan lyde af
mange, udgør ansigtsumeme dog kun en
ganske lille del af de tusindvis af urner, der
er fundet i Danmark. Dertil kommer, at
ansigterne på de fleste ansigtsumer kun
består af et par runde indtryk eller »øjne«,
der nogen gange er placeret på hver sin
side af en »næse«, ofte i form af en hank.
Ansigtet på den lille urne fra Sundby var

3: Frem dukker el smilende »ansigt«.
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4: Urnen samles igen.

med andre ord usædvanligt tydeligt og flot,
her havde keramikeren virkeligt gjort no
get ud af udformningen.
Men der var mere mønster på urnen.
Under ansigtet kunne ses flere streger, og
da jeg endelig havde fået afrenset den vest
lige del af urnen, kunne det ses, at disse
streger til forveksling lignede de skibsaf
bildninger, der i nogen tilfælde findes på
bronzegenstande, ikke mindst rageknive.
Ansigtet var med andre ord placeret oven i
et skib!
Her må jeg lige tage en afstikker fra
udgravningen. Én af Nationalmuseets for
skere - Flemming Kaul - har inden for de
sidste fem år siden skrevet både en bog og
flere små artikler om skibsafbildninger på
bronzer, helleristninger og andre genstan
de. Hans undersøgelse har vist, at skibsaf
bildninger er uhyre sjældne på gravumer.
Han har kun fundet frem til en eller mulig
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vis to urner, hvor mønsteret kan tolkes som
mulige afbildninger af skibe. Urnen fra
Sundby er faktisk den første urne fra Dan
mark, der viser en helt klassisk skibs
afbildning. Kauls undersøgelser har også
vist, at skibsafbildningeme er et af mange
udtryk for bronzealderens religion eller
kosmologi om man vil. Skibe, der sejler til
højre, er dagskibe, mens skibe, der sejler
til venstre, er natskibe. Skibet på Sundbyurnen ender til højre med en tydelig slyng
ning, der formodentlig kan tolkes som en
stiliseret dyrefigur, der har været placeret
på skibets stævn. Skibsafbildningen på
Sundbyumen vender derfor mod højre og
må derfor ifølge Kaul betragtes som et
dagskib. Med ansigtet placeret oven i ski
bet kunne det derfor være fristende at tolke
afbildningen som et dagskib, der sejler
med et menneske. Der er dog en lidt mær
kelig detalje ved skibsafbildningen. Lige

under stævnen opdagede arkæologen
Anne-Louise Haack Olsen to korte, let
fremad vendte streger, da jeg viste hende
umen på vej til museet. Der kan være tale
om stiliserede ben med relation til stæv
nens dyrefigur, der f.eks. kunne være en
hest eller en fugl, måske en and. Men det
synes nu lidt mærkeligt at placere ben un
der stævnen og denned nede i vandet.
Tilbage til udgravningen. Efter at skibs
figuren var fremkommet, var der ikke læn
gere tvivl om, at der her var tale om en helt
usædvanligt rigt og omhyggeligt udsmyk
ket urne. Nu var der ikke længere tale om
drømme, forventninger eller forhåbninger,
nu var der tale om et enestående fund. Og
der var faktisk endnu mere udsmykning på
umens overdel, selv om jeg kun kunne se
en lille del af denne ornamentik på umens
»forside«. Men mere om det senere. Lige
nu kunne jeg ikke alene prise mig heldig
over det gode fund, men også over mit
held ved den måde jeg havde valgt at de
struere graven på. Ved at bortgrave den
vestligste del først havde jeg meget heldigt
fået den side af urnen frem, der viste an
sigtet og skibet, og det var derfor muligt at
fotografere den storsmilende ansigtsume
fra den bedst tænkelige vinkel. Dokumen
tationen for urnernes placering og ansigtsurnens vestvendte orientering kunne ikke
blive bedre. Men dette held - og held må
det vel kaldes, når jeg for så vidt lige så
godt kunne være begyndt udgravningen fra
en hvilken som helst anden side - betød
også, at den videre udgravning blev foreta
get med endnu større omhu, end det ellers
ville være tilfældet. Som ved andre ud
gravninger var der heller ikke i dette til
fælde ubegrænsede midler til rådighed,
men med fundets specielle karakter synes
det rimeligt at bruge noget ekstra tid på
undersøgelsen.

Nu skete der det under afrensningen af
ansigtsumen, at et stykke af den øvre del
af karret løsnede sig og faldt ned. Det var
absolut ikke meningen, men var på sin vis
også heldigt. Nu kunne jeg nemlig se ind i
umens øvre del og opdagede dels, at selv
om dele af låget var faldet ned i umen, så
havde den overliggende sten næsten helt
forhindret, at der var faldet jord ned i ur
nen. Nok så spændende var det, at jeg
kunne se en tandperle - en hjørnetand med
gennemboring i tandroden - ligge oven på
den mængde brændte ben, som er det nor
male indhold i gravurner fra yngre bronze
alder. Og der var tilsyneladende flere tandperler, fordi spidsen af yderligere en tand
perle kunne ses stikke ud af den smule
jord, der trods alt var faldet ned i umen.
Den begravede i ansigtsurnen havde såle
des fået gravgaver med, og eftersom tandperler mig bekendt ikke tidligere var fun
det i Thy, så bekræftede det fundets helt
usædvanlige karakter.
Den videre udgravning foregik derfor
med yderste forsigtighed, og den sidste
fyld omkring urnerne blev fjernet. Det var
en chance at tage, for jeg kunne risikere at
den ene eller begge urnerne faldt sammen.
Men »gevinsten« ville være dels mulighe
den for at tage et godt billede, dels at det
ville blive lettere at tage dem op fra gra
ven. Det lykkedes mig at få afdækket de to
urner, uden at de faldt sammen, således at
man kunne se, hvordan de oprindeligt var
blevet sat ned i graven.
Nu kunne jeg også se mønsteret på
umens bagside og fik mig endnu en positiv
overraskelse. Ornamentikken, der kunne
ses på hver sin side af ansigtet og skibet på
forsiden, samledes på bagsiden og udgjor
de et såkaldt mæanderbånd, et sammen
hængende slynget bånd. Denne form for
ornamentik er kendt fra enkelte andre
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5: Udgravning a f fyldet i urnen - indendore.

urner, men må også betragtes som sjæl
dent. Nok så spændende var det, at jeg un
der indsamlingen af materiale til min bog,
var stødt på et fund, der sidst i 18OO-tallet
var blevet indsendt til Nationalmuseet.
Fundet var gjort i en urne (der desværre
ikke er bevaret) og bestod bl.a. af brud
stykker af en udskåret, aflang genstand af
ben, der givetvis har været ornamenteret
med et mæanderbånd, der lignede det på
ansigtsurnen. Der er formodentlig tale om
et smykke, der måske har hængt ned på
brystet af en kvinde i en halskæde. Og
hvor var dette fund så gjort? Såmænd i en
anden af Kjellinghøjene kun 200 m fra ur
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negraven! Netop dette fund havde fået mig
til at gætte på, at der i midten af yngre
bronzealder måske havde været en speciel
relation mellem en højtstående familie fra
Sundby og en tilsvarende familie fra områ
det omkring Viborg, hvor de fleste af disse
ret sjældne »benvedhæng« er fundet. Mit
gæt var, at dette fund kunne vise, at en
kvinde fra en højtstående familie i Viborgområdet var blevet gift ind i tilsvarende
familie fra Sundby i Thy. Der kunne endog
være tale om ægteskabsbånd mellem to
høvdingefamilier. Og nu stod jeg så her
med en helt usædvanlig urnegrav, med en
ornamentik, der tilsyneladende ikke bare

var uhyre sjælden, men som måske også
kunne bestyrke den lidt vilde teori om
nære relationer mellem Sundby og Viborgområdet. Nu følte jeg mig virkelig heldig.
Tilbage til udgravningen igen. Nu stod
der tilbage at få urnerne taget op, uden at
de gik mere i stykker, end de allerede var.
Ved hjælp af avispapir og en rulle hushold
ningsfilm lykkedes også dette forehavende.
Til sidst kom der dog en lille ekstra krølle
på fundet. Den store urne var nemlig pla
ceret oven på en flad kalksten, men det var
den lille ansigtsurne ikke. I stedet fandtes
et ganske tyndt, mørkbrunt fedtet lag under
urnens bund. Urnen må i sin tid være ble
vet sat oven på en eller anden form for
organisk materiale, der efterfølgende er
formuldet og har efterladt det fedtede lag,
som i øvrigt ikke fandtes andre steder i
graven. Man kan så forsøge at gætte sig til,
hvad ansigtsurnen har stået på. Men om
det var et stykke skind, en kohud, en træ
skive eller noget helt andet, hører nok til de
ting, vi ikke finder ud af, selv om jorden
fra laget blev taget med hjem til museet.
Dermed var det slut med feltarbejdet,
graven var destrueret og syntes jeg selv,
destrueret på rimelig vis, ikke mindst tak
ket være en god portion held.
Nu blev urnerne bragt til museets ar
kæologiske afdeling i Vang, og efter be
hørig beundring af de tilstedeværende blev
den fragtet videre til Viborg Amts Kon
serveringsanstalt i Skive. Her har man rønt
genudstyr, der i nogle tilfælde gør det mu
ligt at se, om der f.eks. er bevarede bronze
genstande. I nogle tilfælde kan metalgen
stande nemlig være så dårligt bevarede, at
det kun er ved hjælp af røntgenbilleder, at
man både kan finde ud af, hvad der har
været i urnen, og at man kan dokumentere
dette. Efter en manuel udgravning ville
man måske nok kunne ane rester af f.eks.

bronzegenstande, men bortset fra et grønt
pulver og små stykker bronze ville man
ikke kunne se hvad for ting, det drejede sig
om. Derfor anbragte vi først ansigtsurnen
under røntgenapparatet, men ak, der var
ikke noget at se på billedet. Derefter den
store urne, men resultatet var desværre det
samme. Et negativt udfald af røntgengen
nemlysning er dog ikke nødvendigvis ens
betydende med, at der ikke er metalgen
stande i en urne. I en række tilfælde er der
så meget fyld i en urne, at apparatet ikke
kan »skyde igennem« indholdet og så kan
man ikke se bronzegenstande, heller ikke
hvis de er velbevarede.
Der var ikke andet at gøre, end at be
gynde at udgrave urnerne, men jo nu under
optimale forhold. Ansigtsurnen kom selv
følgelig i første række. Jeg vidste jo fra ud-

(>: El kif; på indholdet i urnen.
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7: Taiidperlenie i urnen.

gravningen i felten, at der med sikkerhed
var to tandperler på overgangen mellem
den løse jord og de brændte ben, der givet
vis fyldte den nedre del af urnen. Ved at
fjerne nogle af skårene til overdelen af
urnen blev det muligt at bortgrave den løse
jord, der på det seneste var faldet ned i
urnen og som delvist dækkede den ene
tandperle. Og der gik kun ganske kort tid,
så dukkede endnu en tandperle op og
straks efter endnu to mere. Der lå med
andre ord fem tandperler placeret oven på
de brændte ben (foto 6). Tre af tænderne
var hjørnetænder, mens de sidste to var
fortænder. Ved at kigge nærmere på tandperlernes placering blev det klart, at de lå
sådan, at de i sin tid må have hængt sam
men i en kæde, formodentlig en halskæde.
Tandperlernes ende med hullerne lå nemlig
ret tæt ved hinanden og ved at forestille sig
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en snor trukket gennem hullerne, blev det
klart, at tandperlerne oprindeligt havde
hængt i kæden i følgende rækkefølge:
Hjørnetand - fortand - hjørnetand - for
tand - hjørnetand og med den største hjør
netand i midten. Der havde altså været
symmetri i kæden. Det kan endvidere næv
nes, at halskæden ikke har været med på
bålet, fordi så ville tænderne givetvis have
været mere eller mindre brændte.
Det var dog ikke slut med overraskel
serne. Spidsen af den ene fortand var nem
lig grønirret og det kunne næsten kun skyl
des farvning som følge af bronze. Ganske
rigtigt - lige ved siden af tanden fandtes et
lille stykke bronze. Stykket var ikke ret
godt bevaret, men dog stadig med rester af
metallet tilbage. Da det senere var blevet
afrenset og konserveret, kunne det ses, at
der var tale om et lille stykke bronzeblik,

der var blevet foldet til et lille »rør« med
en længde på godt 1 cm. Men dermed syn
tes det at være slut med genstande placeret
oven på de brændte ben. Nu blev tandperleme og bronzen fjernet med forsigtighed
og tilbage var tilsyneladende kun brændte
ben.
Ved afrensningen af de brændte ben
kunne der ses nogle stykker af et kranie,
tilsyneladende fra et ret lille kranie. Straks
efter fandt vi også i toppen af de brændte
ben flere meget små kindtænder, og nu var
der ikke længere tvivl, den døde måtte
have været et lille barn. Vurderet ud fra
tændernes størrelse gættede vi på, at barnet
ikke kunne have været mere end to år gam
melt. Ved den fortsatte udgravning af de
brændte ben dukkede endnu en lille bron
zegenstand op, den gang en bronzetråd,
der var blevet viklet et par gange til en lille
spiral.
Udgravningen af ansigtsumen bragte
ikke flere genstande, og det var nu tid til at
vende sig mod den store urne. Udgravnin
gen af den blev til gengæld en skuffelse,
da vi kun fandt brændte ben i urnen. Her
har der dog givetvis været tale om en vok
sen person, vurderet ud fra de betydeligt
større kraniestykker vi fandt.
Dermed var udgravningen på sin vis
slut, men det betyder jo ikke, at arbejdet er
færdigt. Tilbage forestår en undersøgelse
af de brændte ben fra begge urner. Vi
håber at kunne få en mere præcis aldersbe
stemmelse af de døde, og hvis det oven i
købet kunne afgøres, om de brændte ben i
ansigtsumen stammer fra en lille pige eller
dreng, og om benene fra den store urne er
fra en mand eller en kvinde, ja så er vi nået
et skridt længere. Det er nok for optimi
stisk at få oplysninger om dødsårsagerne,
men man har da lov at håbe. Nye analyse
metoder kan måske også afgøre, om ur

nerne og lågene er lokale produkter, eller
om f.eks. ansigtsurnen stammer fra et sted
uden for Thy. Endelig skal jeg i gang med
at søge oplysninger om fund, der på den
ene eller anden måde ligner urnegraven fra
Sundby.
Arbejdet er således ikke slut, men det er
nu alligevel et forsøg værd at prøve på at
skitsere, hvad der skete ved Sundby i
yngre bronzealder for ca. 2800 år siden. På
dette tidspunkt døde et lille barn og en
voksen person. Det står uklart, om de døde
samtidigt eller lige efter hinanden, og vi
ved heller ikke, hvad dødsårsagerne var.
Det er umiddelbart fristende at gætte på, at
der var tale om en mor og hendes barn.
Men i så fald kan det undre, at barnet er
blevet begravet i en helt usædvanlig flot
urne samt har fået en gravgave med, mens
moderen kun blev begravet i en ganske or
dinær urne og tilsyneladende ikke har fået
nogen gravgaver med. Kan det i stedet
tænkes, at der var tale om et barn fra en
familie med høj status, og at den voksne
har været en træl, måske en amme, der
blev ofret for at ledsage det døde barn i
»livet« efter døden? 1 hvert fald har man
brændt ligene, derefter indsamlet og for
modentlig renset de brændte ben fra ligbå
lene, inden man fyldte de nu rensede ben
ned i bunden af urnerne. Det er indtil vi
dere uklart, om den ene eller begge urner
blev fremstillet specielt til begravelsen af
de to personer. Det forhold, at ansigtsurnen
mangler randen, kunne dog tyde på, at
denne urne snarere er blevet udvalgt end
fremstillet til lejligheden. Det giver ikke
rigtig mening at fremstille en urne med
rand og hank og derefter straks fjerne ran
den og hanken, for at urnen kunne blive
lukket med et låg. Jeg er mere tilbøjelig til
at tro, at lerkarret tidligere har haft en
anden funktion og først blev udvalgt til
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brug som gravume, da barnet døde og
skulle begraves. Derimod er den anden
urne af en type, som er relativt almindeligt
forekommende i urnegrave, og den kan
derfor meget vel være blevet produceret
specielt til lejligheden.
Efter at de rensede, brændte ben var
fyldt ned i urnerne, sænkede man en hals
kæde ned i bameumen og lagde låg på
begge urner. For at sikre sig, at de var
tætte, placerede man et lag fed 1er rundt

10 m.

N5: Den mørke plet med urnen.
N3: Spor a f randstenska’de.
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langs kanten af låget, således at urnerne
blev helt »forseglede«. Nu var det tid til
selve gravlæggelsen, som meget vel kan
være sket i forbindelse med et kortere eller
længerevarende ritual, vi desværre ikke har
kendskab til. Der blev gravet et hul, formo
dentlig i kanten af en lille, ældre gravhøj.
Ved stranden var hentet en del flade kalkog flintsten, som blev placeret lodretstå
ende langs kanten af hullet. Herefter blev
urnerne sat ned side om side i graven, og
graven blev fyldt op først med ral, derefter
med flere kalk- og flintsten. Endelig blev
der placeret en flad kalksten over hver af
urnerne, inden hullet blev fyldt helt op
med ral. Måske blev højen gjort en smule
større efter begravelsen, og måske blev der
gravet en grøft rundt langs højperiferien.
Det er endvidere muligt, at begravelsen
blev afsluttet med mad og drikke. I hvert
fald fandt vi også en »jordovn« fyldt med
ildsprængte sten, såkaldte »kogesten«. Vi
kan ikke være sikre på, den er samtidig
med urnegraven, men det er almindeligt
forekommende, at der tæt ved bronzealde
rens gravhøje findes sådanne »jordovne«.
Det formodes, at de som oftest har været
brugt til at »stege« mad i og hvorfor ikke
forestille sig, at de forsamlede har fået sig
en bid mad og noget at drikke på et eller
andet tidspunkt i forbindelse med grav
læggelsen. Efter begravelsen er livet gået
videre, og højen mistede måske hurtigt sin
betydning. På et eller andet tidspunkt blev
højen formodentlig udjævnet eller måske
endog kørt ud på de omkringliggende mar
ker. Derefter blev der pløjet på stedet i
mange år, indtil en gårdejer fandt på at
bygge på stedet - vel ca. 2800 år efter
begravelsen havde fundet sted. Derfor kom
en arkæolog forbi og denne gang tilsmi
lede - i bogstavelig forstand - heldet ar
kæologen.

GUNNAR IVERSEN

Bispegraven i Sjørring
- fortæller folkesagnet historie?
Rundt i landet har vi mange gravhøje fra vikingetiden, og på kirkegårdene findes
fornemme gravsten. Men hvem ligger egentligt begravet i disse fornemme grave.
Fra sagnstoffet og de kirkelige kilder kendes mange navne på store mænd og kvin
der - men hvor ligger de begravet? Måske er der sammenfald mellem de fornem
me begravelser og de gode navne. Gunnar Iversen forsøger her at give sit bud på,
hvem der kan ligge begravet under det fornemme gravminde »Bispegraven« på
Sjørring Kirkegård.

Næst efter Liden Kirstens grav i Vestervig
er den såkaldte Bispegrav i Sjørring Thylands mest sagnomspundne middelalder
grav.
Hvem biskoppen var, om han i det hele
taget var biskop, ved vi ikke. Vi har kun
folkesagnene og det usædvanlige gravmo
nument at holde os til.
Sagnene fortæller at en biskop led skib
brud på kysten af Thy; pestramte blev han
og hans overlevende rejseledsagere ført til
Sjørringpræsten som kort tid efter lagde
dem i graven.
En biskop, udhugget i relief på den for
nemt formede gravsten, har sammen med
sagnet givet navn til Bispegraven.
Fortjener Bispegraven i Sjørring navn
a f bispegrav?
Jeg har søgt at komme på sporet af en
løsning på Bispegravens gåde. Min under
søgelse kan ses som et bidrag til diskussio
nen om hvorvidt folkesagnet fortjener re
spekt som historisk kilde. Jeg mener ja, på
samme måde som journalisten respekterer
rygtet.
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En biskop fra England
- på vej til Irland?
Den tidligste beskrivelse vi har af Bispegraven i Sjørring stammer fra teologen og
historikeren Erik Pontoppidan. Den indgår
i den samling af indskrifter fra alle egne af
Danmark, som han offentliggjorde i Mar
mora Danica 1739-41:
»Paa Kirkegaarden ved Sjøring træffe vi
fire jevnsides liggende Grave, af hvilke den
første dække s afen triangulair Sten, tre Alen
lang og én Alen bred, lagt saaledes, at de to
Sider ere tilgjængelige for Betragtning.
Paa begge dens Sider er der udhugget
Billeder. Paa den ene nemlig et Billede a f
en Biskop, hvad man kan slutte a f Bispe
dragten, Huen og Staven; paa den anden
ses Billedet a f en Kvinde i en gammeldags
Kvindedragt. Med denne Sten ere to andre
forbundne, hvoraf hver naar en Længde a f
to Alen, men en Brede a f én Alen; de ere
piydede med Korsets Tegn og andre Mær
ker. Samme Skikkelse har den anden og
tredie Grav eller rettere Gravsten, naar
undtages, at her ikke findes Spor a f indhugne Figurer. Den fjerde Grav derimod
dække s a f en firkantet Sten, hvorpaa man
ser Korsets Tegn.«
Et sagn, tilsendt Pontoppidan fra Jylland
og som på stedet skal være gået i arv gen
nem generationer, beretter at en biskop ved
navn Mule ligger begravet her. Sammen
med sin familie skal han have lidt skibbrud
på den jyske vestkyst, da hans skib under
vejs til Irland blev overfaldet af en storm.
Han kom fra England, hvor han var blevet
indviet til at beklæde bispedømmet blandt
irerne. Mens han opholdt sig på Færge
gården, på holmen i den nu udtørrede Sjør
ring Sø, blev han udplyndret. To af mølle
rens sønner i Vang blev ført til galgen på
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grundlag af biskoppens anklage, som se
nere viste sig at være falsk. Kort efter døde
såvel bispen som hans familie af en smit
som pest, Den sorte Død, som ved den tid
var trængt ind i Jylland.
Hvis man ellers kan fæste lid til sagnet,
tilføjer Pontoppidan, så skete dette »ved
det Herrens Aar 1350, paa hvilken Tid hin
bekjendte Farsot... hjemsøgte vore Lande«.
I katolsk sprogbrug er en biskops »familia« ikke kone og børn, men som her, hans
(medrejsende) stab. Er det kvinderelieffet
- som forestiller en engel - der har skabt
forestillingen om en biskoppelig familie eller en nu forsvunden gravsten med det
latinske ord »familia«?

En biskop fra Bremen
- på vej til Vestervig?
Et andet sagn fra 1700-tallets første halv
del er meddelt af Wilhelm Rogert, der var
sognepræst i Hvidbjerg-Lyngs 1728-50:
»Norden op til Siøring Vold ligger et
Stykke Jord, kaldet St. Anderses Kirkegaard, hvor ses paa en Ligsten en Biskop
(som) menes at have været Biskop Mule,
som paa Vejen fra Bremmen hid til Landet,
hvor han ved Westervig vilde stiftet et Klo
ster, led Skibbrud og flød til Land ved
Thorup Strand«.

Eller kom han
fra Antwerpen og
skulle til Børglum?
Det er en husmand, Lars P. Eriksen, Has
sing, der har givet os den flotteste indfø
ring i den sagnverden, Thy lands folkelige

tradition i 1800-tallet havde indhyllet Sjørring-bispegraven i. Sådan her fortalte han
den til folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen:
»l bispegraven på Sjørring kirkegård er
begravet en biskop, som menes at have ført
pesten ind i landet.
Det havde vieret storm i flere dage, men
så blev det godt vejr. To nuend fra Dollerup vilde nu gå ned til stranden for at
bjærge, og da træffer de på et ruf, hvori lå
en pænt klædt mand. De vilde først have
dræbt ham, men så bad han dem om at
lade ham leve og føre ham til præsten. De
tager ham så og fører ham til Sjørring Kir
ke og kommer der, ligesom præsten og me
nigheden var gået ud a f kirken.
Præsten lyser nu velsignelsen over ham,
og straks efter døer manden. Kjødet falder
fra benene, og de fleste a f dem, der var til
stede, blev syge og døde.
Men fø r han døde, havde han forklaret,
at han var biskop, kom fra Antwerpen og
skulde til Børglum stift for at være biskop.
Men han kom der jo ikke, nu skulde hans
grav være i Sjørring. De to mænd, der bar
ham dertil, de levede pesten over.
En 12, 13 måneder lå der en tåge over
egnen, og i den tid rasede pesten. Det var
en tro, at den, der kunde få solen at se, den
kunde leve, og derfor holdt de dem ude,
der kunde, men de fleste var jo så ringe, at
de kunde ikke«.

Døde han Den sorte Død?
I sit store samleværk, Danske Sagn, op
trykte Evald Tang Kristensen endnu to sagn
fra Sjørring-egnen, der forbinder Den sorte
Døds komme til Danmark med Sjørring.
Det første, meddelt af Morten Overgaard, Kjelstrup ved Thisted, virker som

en fortsat brodering på Lars P. Eriksens
fortælling:
»Pesten skal være kommen i land her
vester for Sjørring ved et skib, og den
udbrød, da folkene kom udfra kirken, efter
at de havde begravet de skibbrudne. Præ
sten væltede først om, lige da han stod og
kastede muld på ligene. Det tog dem lige så
fast, de nyste tre gange, og så væltede de.
Deraf kom den skik at sige: Gud velsigne
dig! Folkene blev angrebne, blev helt sorte,
og græsset blev også sort, deraf kommer
navnet Den sorte Død«.
Det andet sagn opsummerer 1800-tallets folkelige tradition, der giver den stran
dede bisp en hovedrolle i dramaet om Den
sorte Døds komme til Danmark. Tang Kri
stensen har det såmænd for Sjørringpræsten, pastor J. H. Madelung, der døde i
1882. Han gengiver sagnet således:
»På den sorte døds tid strandede et
fremmed skib på vestsiden a f Thy. A f
mandskabet var de fleste døde, men nogle
kom dog levende i land, deriblandt en bi
skop fra England, som trak sig tilbage for
strandboerne, der nærmede sig, og i fra 
stand lod dem forstå, at pesten havde raset
ombord på deres skib, samt at han selv og
de øvrige skibsfolk, der var komne iland,
var syge og uundgåelig måtte dø, hvorfor
han advarede dem fra at komme nærmere.
Kystboerne agtede dog ikke på advarse
len, og føl gen deraf blev, at de smittedes, og
at pesten udbredte sig videre og også her i
landet anrettede de største ødelæggelser.
Sagnet melder tilsidst, at den omkomne
biskop blev begraven her på kirkegården,
hvor der desforuden findes et andet minde
om hin sørgelige tid i en fordybning på kir
kegården tæt sydvest for kirken, der endnu
kaldes pestkulen, og hvor der ikke findes
spor a f gamle grave, lige så lidt som den
nuværende slægt har grave der«.
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- eller blev han dræbt?
Et helt andet endeligt får den sagnom
spundne biskop i Just Mathias Thieles
1843-60 udgivne værk: Danmarks Folke
sagn. Per Skar gengiver 1968 Thieles Sjørring-sagn på denne måde:
»Sjørring sø i Thy stod før i tiden i fo r
bindelse med havet... Thy var på den tid
ofte hjemsøgt a f sørøvere, og det var som
et værn imod dem, at kon g Ni laus anlagde
en borg ved søens sydøstlige ende... Da sø
røverne nu faldt ind i landet igen, blev der
udkæmpet et stort slag på søen, og herun
der fik en biskop sit banesår.
Hans grav ses endnu på kirkegården;
der er sat tre sten på graven, og på dem er
der afbildet en biskop med sin krumstav«.

Bisp Magnus a f Vendel?
To af Danmarks mest sprænglærde histori
kere nogensinde, thyboen Jakob Langebek,
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født i Skjoldborg 1710 og allerede i drenge
årene en utrættelig indsamler af historisk
stof, og hans mæcen i forbindelse med ud
givelsen af samleværket »Scriptores rerum«,
københavneren Peter Suhm (1728-98), iden
tificerede bispen i Sjørring Bispegrav med
den allerførste biskop over Limfjordseg
nene, Biskop Magnus af »Wendila«.
Noget bevis havde de ikke, men dog et
belæg. De henviste til ærkebispesædet Hamborg-Bremens kirkehistoriker, Adam, der
omkring 1080 skriver om indsættelsen af
stiftets første bisp ca. 1065.
»Han (Ærkebisp Adalbert a f Bremen)
indviede Oddo (til bispesædet) i Ribe.
Christian til Arhus, til Viborg Heribert, og
til Wendila Magnus, som han. da denne på
vej hjem efter ordinationen led skibbrud
på Elben, lod erstatte a f Albrich«.
Navnlig Suhm fandt det ikke usandsyn
ligt, at det virkelig er Børglumstiftets ny
udnævnte biskop Magnus der ligger i Sjør
ring Bispegrav. Den historiske kendsger
ning at han druknede i Elben på vej hjem

Løfflers tegning 1875.
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Løfflers tegning a f gavlsten med »lysene«.

fra indvielsen i Bremen, skulle så være
forvansket af folkesagnet der lader bispen
lide skibbrud ud for Thy.

- eller Bisp Mule a f Oslo?
Nu er det eneste navn, sagnene har på den
skibbrudne biskop, ikke Magnus, men
Mule. Her er vi på lidt mindre gyngende
grund, eftersom en ny-ordineret biskop
Mule faktisk led druknedøden under et
skibbrud på Thy lands kyst i året 1524.
Det fremgår af en optegnelse i den så
kaldte Skiby Krønike, der efter Reforma
tionen blev fundet indmuret i Skiby Kirke
på Sjælland. Forfatteren menes at være den
mest kendte reformkatolik Povl Helgesen,
der her har nedskrevet sit syn på sin samtids
historie, som han synes at have fulgt up to
date. Om bisp Mules død anfører han dette:
»Den 24de dag i september måned om
kom magister Hans Mule, der nyligt var
viet til bisp i Oslo, ved et skibbrud ikke
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langt fra Vestervig Kloster. Skibet var i den
heftige storm kastet på grund, og da det
søndersloges, sprang bispen med 9 andre
nuend i en båd, men alle druknede i den
voldsomme søgang. De a f skibets besæt
ning, der havde klamret sig til vragstum
perne, kom, som det ofte hændes, uskadte i
land, da bølgegangen var taget af. Der gik
det ord mellem menigmand, at bispen
havde endt sine dage på denne måde, som
straf fordi han ved rænker havde opnået
bispeværdigheden«.

De hårde kendsgerninger
Den 11. maj 1875 blev Bispegraven udgra
vet og undersøgt af middelalder-arkæolo
gen Julius B. Løffler (1843-1904), der for
den anatomiske del af undersøgelsen blev
assisteret af distriktslæge, dr. med. P. Hei
berg, Thisted.
I sin artikel om udgravningen skriver
Løffler:

»Gravmindet danner altsaa, saaledes
som det nu ligger, en a f flere enkelte Dele
symetrisk sammensat Helhed«, bestående
af »to Prismer, som mellem sig have en
flad, aflangflrkantet Sten og for Enderne
rektangulaire Stenplader... Den flade Sten
synes altsaa ifølge dens Stilling nærmest at
maatte betragtes som den egentlige Grav
sten, og Prismerne som en Art Kenotafier,
der ere knyttede til den, forat det Hele
kunde danne et anseeligt Monument«.
Efter at have ført de tre gravsten til side,
påbegyndtes udgravningen på det sted,
hvor den flade midtsten havde ligget. Un
der skeletdelene af et ungt menneske stødte
man på to gravkister af tilhuggede kampe
sten, begge stærkt forstyrrede efter tidligere
udgravninger, men dog ikke mere end at
Løffler hermed havde konstateret, at »der
har ligget mindst to a f samme Materiale
byggede Grave tæt op til hinanden og i lige
Dybde under Jordoverfladen«.
Gravene lå kun 12 tommer fra hinan
den. Skeletdele fra den mest ødelagte grav
var for få til at dr. Heiberg kunne udtale sig
om den afdødes køn og alder, dog formo
dede han ud fra især tænder og muskelvedhæftninger, at den jordfæstede i den
mere velbevarede gravkiste havde været en
ældre mand af spinkel bygning, vistnok
under middelhøjde.
Efter endt undersøgelse blev skeletde
lene i de to grave efterladt i en bedre orden
end det syndige rod, hvori de var forefun
det, mens gravstenene blev lagt tilbage på
de pladser de indtog før udgravningen, og
som de stadig indtager.
Løffler, der også har udgravet Prins
Buris og Liden Kirstens grav i Vestervig,
var ekspert i middelalder-ligsten. For ham
var det »utvivlsomt, at de Stene, som ere
samlede under Navnet Bispegraven, maa
henføres til Tiden mellem Aarene omkring

Midten a f det 12te og Begyndelsen a f det
13de Aarhundrede«.

Slet ikke nogen biskop?
Bispegraven synes altså at være eet stort
gravmonument over to samtidigt afdøde,
hvoraf i alt fald den ene er en mand, gravlagt omkring år 1200, snarere før end efter.
Den sorte Død kan altså ikke have lagt
dem i graven. Den kom først til Danmark
en halvandet hundrede år senere.
Den nyudnævnte bisp Magnus af Vendel
led skibbrud en halvandet hundrede år før
stenene blev sat over Bispegraven i Sjørring - og den ny-ordinerede bisp Mule af
Oslo led sit skibbrud tre hundrede år efter.
Med andre ord: benytter man sig af fol
kesagnet i et forsøg på at skyde sig ind på
den mulige historiske sandhed, må man
konstatere at sagnet ikke rammer plet.
Rammer det i det hele taget skiven?
Rummer Bispegraven overhovedet no
gen biskop?
Man kan, som f.eks. Henrik Bolt-Jørgensen i skriftet om Sjørring Kirke gen
nem 800 år, lade sagn være sagn, uden
hold i virkeligheden, og med et kvalificeret
gæt antage at den biskop-smykkede grav
sten er lagt over en lokal stormand, mest
sandsynlig kirkens bygherre.
Heroverfor står imidlertid erfaringen,
gjort af J. B. Løffler. Ham bekendt har vi
»intetsteds Exempel paa, at Billedet a f en
Biskop eller anden højere Geistlig kan
være udhugget paa en Ligsten, uden at den
dækker eller oprindeligt har dækket over
Vedkommendes Grav«.
For Løffler er der ingen tvivl om at re
lieffet på nordsiden af den nordre prismeformede gravstens to synlige skråflader
viser os »en Biskop i fuldt Ornat med
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Krumstaven i den høire Haand og den hel
lige Skrift i den venstre, medens det paa
Sydsiden fremstiller en kvindelig, bevinget
Figur med Glorie...«.
Uden direkte at undsige eller modsige
Løfflers erfaring, men så at sige ved at
overhale den, afskriver redaktionen af Na
tionalmuseets opslagsværk, Danmarks Kir
ker (1940) folkesagnet sandhedsværdi med
en erklæring om at gravmælet »næppe« er
sat over nogen biskop: den på stenen ud
huggede biskop er »utvivlsomt« den i dati
den folkekære helgen, Sankt Nikolaus,
som skal have været biskop i Myra i Lille
asien i 300-tallet. Sammen med figuren på
sydsiden, som i Danmarks Kirke betegnes
som »en Engel med opløftede Vinger«, er
han formentlig anbragt som en art gravværn, i lighed med den biskop der afbildet
på en nogenlunde samtidig gravsten fra
Gesing ved Randers, og som bærer ind
skriften »Nikolaus værne«.
Skulle dette nu være det videnskabelige
skær hvorpå tanken om at finde en histo
risk kerne i folkesagnenes vedholdende på
stand om en skibbruden biskop i Bispegraven i Sjørring, må lide skibbrud?
Jeg mener, tværtimod!

Sankt Nikolaus
I den katolske legende om Sankt Nikolaus
anråbes helgenen af søfolk i havsnød.
Hans dødsdag, den 6. december, fejre
des i 1100-tallets Danmark med særlige
gudstjenester hvori han især og mest ud
bredt, bl.a. i domkirkeme i Lund, Slesvig
og Viborg, blev hyldet som den der fører
de nødstedte i havn. Det skete med rem
sen: »O beate Nicolae, nos ad portion
maris trabe de mortis angustia«, frit over
sat:
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»O, den salige Nikolaus, før os frelst fra
dødens fare til den sikre havn!«.
Sagnets skibbrudne biskop blev ført
frelst i land. At han altså undgik druknedø
den har man i datiden klart set som et re
sultat af skibsmandskabets og hans egen
bøn til sømændenes skytshelgen, Sankt Ni
kolaus.
Hvis biskopsrelieffet forestiller Sankt
Nikolaus, tjener det altså snarere til at be
kræfte sagnenes udsagn om et skibsforlis,
end afkræfte det.
Det gælder også når vi vender os til
englen på modsat side af stenen.

Englen med de fire vinger
Engle var en ny trend i Norden på den tid,
gravmælet i Sjørring blev skabt.
Teologisk behandles de for første gang i
det store latinske læredigt Hexaëmeron,
skrevet af den danske Andreas Sunesen,
som i 1201 efterfulgte Absalon som ærke-

bisp i Lund: englene blev til i skabelses
øjeblikket sammen med himlen, derefter
blev de opdelt og inddelt i 9 engleordener.
Øverst i englenes rangklasser rangerer
seraferne, der har 6 vinger, og keruberne
der har 4 vinger. To-vingede engle hører til
de mere almindeligt forekommende, ja
nogle middelalder-teologer fastslog eksi
stensen af en skytsengel for hvert eneste
menneske, sågar for hvert græsstrå. Intet
under at kunsthistorikere har påpeget de
pladsproblemer, som de rigeligt mange
vinger gav middelalderens billedkunstnere,
der ofte valgte at klippe en vinge eller to
eller, mere resolut, fremstille selv en ærke
engel som Gabriel som vingeløs.
Stenmesteren som udhuggede englen på
Sjørringstenens smalle skråflade, kunne
umuligt få plads til udbredte vinger: i ste
det afbilder han vingerne over englens glo
riekransede hoved.
Det sete afhænger af øjnene der ser, men
Løffler synes efter hans tegning at dømme
at se det samme som jeg: en engel med fire
vinger, en kerub.
Kerub er hebraisk og betyder »den, der
går i forbøn« eller »viden«.
Slår man efter i Kulturhistorisk Leksi
kon for nordisk Middelalder for at få en
skildring af keruber, henvises man til Eze
kiels Bog i Det gamle Testamente. Her får
man sågar en øjenvidneskildring, profeten
Ezekiels syn, der indledes med ordene:
»Jeg skuede, og se, et stormvejr kom fra
nord!«
Fire væsner, hver med fire vinger, fører
ham på Herrens ord til de landflygtige,
som i deres genstridighed ikke vil høre
Herrens bud om at vende hjem og følge
Herrens vedtægter og lovbud. Ezekiel skal
tale dunder til dem.
Og Ezekiel taler om en »skærmende ke
rub«, og om at:

»Nu led du skibbrud på havet, på van
dets dyb... og alt dit mandskab gik under
med dig«. (Kapitlerne 27 og 28).
Og som faldt Ezekiel sagnfortælleme i
munden, hedder det i kap. 33, 28: »de...
skal dø a f pest!«
En påfaldende overensstemmelse mel
lem Bispegravens billedtale og folkesag
net!
Helt at forkaste sagnene om den skib
brudne biskop forekommer ikke tilrådeligt;
det ville indebære risikoen for at kaste bar
net ud med badevandet.
Spørgsmålet er, om der et eller andet
sted, i sagaer, i krøniker eller annaler, fin
des en beretning om en biskop, som sam
men med sine rejseledsagere er omkommet
i Danmark omkring år 1200, undervejs til
eller fra Bremen, Børglum, Antwerpen,
England, Irland...
Jeg søgte. Og fandt hvad jeg søgte.
I Sverres Saga.

Bisp Tore a f Hamar
- bispen i Bispegraven?
Bergen, sommeren 1195. De norske bi
skopper er indkaldt til møde hos Kong
Sverre, Norges enekonge siden 1184.
Een mangler: Norges ærkebisp, Eirik
Ivarsson. 1190 havde han søgt tilflugt hos
sin danske kollega, ærkebisp Absalon i
Lund, hvor han levede i landflygtighed til
Sverres død i 1202.
Fra Danmark har de to ærkebisper sendt
en klage over Sverre til Paven, udformet af
deres fælles studiekammerat fra Paris,
Abbed Vilhelm af Æbelholt: Sverre havde
krævet og krævede fortsat at kirken skulle
underordne sig kongen, hvis myndighed
som samfundets og kirkens styrer Sverre
hævdede var kongen givet af Gud, og at
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gejstligheden derfor skyldte ham lydighed
og troskab.
1194 stillede Pave Celestin sig på den
fordrevne norske ærkebisps side og truede
Sverre med ekskommunikation, dersom
kongen ikke anerkendte kirkens retsstilling
- hvad Sverre ikke gjorde. Herefter kunne
ærkebisp Eirik lyse Sverre i kirkens band hvad han gjorde.
Sverre reagerede med at lade sig krone
af Norges biskopper med bisp Nikolas af
Oslo i spidsen. I Sverres Saga, en biografi
over Sverre som han i stor udstrækning
selv dikterede, skildres Nikolas ved den
lejlighed som perleven af Sverre. En sam
tidig engelsk historiker hævder at Nikolas
kun under dødstrussel gik med til at vie
den bandlyste Sverre til konge.
En fornyet klage fra ærkebisp Eiriks
danske exil over »tyrannen« Sverre, fik
den 18. november 1194 Paven til at band

Hamar Domkirken ruin.
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lyse de biskopper som havde kronet
Sverre. Eirik kaldte derpå de norske bisper
til sig i Danmark.
Men Sverre kom ham i forkøbet. På
mødet i Bergen overtalte han Norges bi
skopper til, i stedet for at stå skoleret for
Eirik i Lund, sammen med ham at forklare
sig overfor Paven i Rom.
»Og det råd blev tat«, hedder det i
Sverres Saga, »at sende rnænd med breve
til paven. For disse breve blev kong Sver
res og alle biskoppers segl sat, som var til
stede der... Til den fæ rd valgtes Tore biskop
og med ham Rikard Svarte-mester; de for
med disse erender til pave Celestinus«.
Tore var biskop af Hamar siden 1189/90
og havde såmænd studeret i Paris sammen
med Abbed Vilhelm af Æbeltoft. Sverre,
der var opvokset i huset hos Færøernes bi
skop og selv uddannet præst, må have vur
deret ham som den bedst egnede forhand-

1er overfor den 90-årige Celestin, der i sine
mødes med den tyske kejser 1196 karakte
riseres som en »sej« forhandlingspartner.
Det pavebrev, Sverre senere fremviste som
resultat af Tores diplomati og som løste
Sverre af kirkens band, blev af Celestins
efterfølger i 1198 erklæret for falsk.
Selv kom Tore og hans rejsefælle aldrig
tilbage til Norge. Sverres Saga, kap. 128:
»Vinteren efter (1196-97) kom biskop
Tore
mester Rikard søndenfra Rom til
Danmark, og med dem kom en kardinal fra
Romaborg. Men de fik alle en braa (plud
selig, hidsig) sygdom der og døde«.
Kardinal Fidantius døde i Skåne, den 19.
februar 1197. Om Tore ved vi, at han døde
den 31. august, men ikke hvor i Danmark.
Mit bud er: Sjørring. Bispegravens stil
mæssige datering stemmer overens med ti
den for bisp Tore af Hamars død i Dan
mark. Sagnenes omtale af den skibbrudne
biskops rejseledsageres samtidige død har
monerer med sagaens oplysning om
Richard Sortemester.
Spørgsmålet er så: Kan folkesagnenes
hartad utrolige stedsangivelser forklares
som destinationer for biskop Tores diplo
matiske mission? Fortæller sagn historie?

Bremen
Oprindelig sorterede alle Skandinaviens
bispesæder under Ærkebispesædet Hamborg-Bremen, der kunne antage karakter af
en Nordens pavestol. I løbet af 1100-tallet
skrumpede Bremens domæne ind i takt
med Roms velsignelse til oprettelsen af
selvstændige ærkebispesæder i Danmark,
Norge og Sverige.
For at kompensere for tabet opdyrkede
Ærkebisp Hartwig II af Bremen nye mis
sionsmarker i Baltikum. 1186 havde han

udsendt Meinhard, en munk fra Bremen
stiftet, til Yxkull i Livland, idag en provins
i Letland ved Riga-bugten, der lige siden
vikingetid var porten ind til det store russi
ske marked. Yxhull blev et tysk stift med
Meinhard som biskop.
Med denne påbegyndte kolonisation af
Baltikum lagde Bremen sig ud med Dan
mark, der under kong Valdemar den Store
havde tilstræbt et dansk handelsmonopol
på Baltikum og Rusland gennem oprettelse
af et »broderskab og selskab« af danske
købmænd, som Valdemar med betegnelsen
»Set. Knuds-gilde« havde forlenet med det
skær af hellighed, der udstrålede fra hans
helgenkårede far, Knud Lavard.
I et privilegiebrev til Knudsbrødrene,
udstedt af Valdemars søn og efterfølger,
Knud VI (opkaldt efter farfaderen) på et
tidspunkt mellem hans tiltrædelse 1182 og
1192, tager den danske konge højtideligt
alle medlemmer af det valdemarske han
delskompagni under sin beskyttelse. Her
efter var den der vovede sig ind på østersømarkedet ikke blot en konkurrent til
Knudsgilde-købmændene; han var oppe
imod den danske kongemagt, ja den dan
ske konge i egen person.
1191 udvidede Knud VI, under dække
af et korstog mod de finske hedninge, sit
kgl. handelsselskabs interessesfære til ky
sten ved Porvoo (Borgå, øst for Helsing
fors), lige over for Estland, som svenske
forskere mener, Knud forberedte erobrin
gen af med støttepunkt i Porvoo, der var
sidste led i en kæde af danske Knudsgildestøttepunkter fra Sjælland over Skåne,
Øland og Gotland mod øst.
Udbygningen af Knuds handelsorgani
sation nordover, med Knudsgilder i det
egentlige Sverige, og den bestandige puk
ken på danske rettigheder i Viken, egnen
omkring Oslo-fjorden, hvor Valdemar den
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Store sågar på et tidspunkt havde ladet sig
udråbe til konge, havde ført til en alliance
mellem Sveriges kong Knut Eriksson og
Norges kong Sverre, der giftede sig med
en søster til Knut Eriksson.
Med Knud VI i truende nærhed af Bre
mens missionskoloni havde Ærkebiskop
Hartwig fået fælles fjende med Sverige og
Norge. I alliance med skandinaverne ville
Bremen kunne holde Danmark stangen i
Baltikum. To dødsfald i 1196 kan yderlige
re have motiveret den tilnærmelse mellem
Sverre og Hartwig af Bremen, som bisp
Tore på Sverres vegne kan have foreslået
den tyske ærkebisp på vejen hjem fra
Rom, nemlig Meinhard, Hartwigs missi
onsbiskop i Livland, og Sverres forbunds
fælle, kong Knut Eriksson af Sverige.
En gammel kurre på tråden mellem
Hartwig og Sverre har hurtigt kunnet glat
tes ud: den Valdemar Knudssøn, der som
biskop på et tidspunkt havde fordrevet
Hartwig fra ærkebispesædet i Bremen, men
som i 1192 havde fået militærhjælp fra
Sverre og Knut Eriksson til i Nordjylland
at kunne proklamere sig selv som mod
konge til Knud VI, var forlængst sat ud af
spillet og i dansk fængsel. Episoden havde
skaffet Sverre og Hartwig endnu en fælles
modstander i Paven, som i mistillid til
Ærkebisp Hartwig ihærdigt søgte af få bisp
Valdemar frigivet.

Børglum
Ligesom sagnets skibbrudne biskop kan
bisp Tore af Hamar have haft ærinde til
Børglum. Ærindet har ikke været at blive
biskop af Børglum, men at sikre sig en for
bundsfælle til Sverre i den siddende Børglumbisp, Thrugot, der overtog embedet ca.
1185 og bestyrede det til henimod 1219.
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Historikerne ved kun lidt om ham, men
formoder at han tilhørte den magtfulde
jyske Thrugotslægt hvis fornemste navn
var Ærkebisp Eskil, Absalons forgænger.
Thrugot’erne stod i modsætningsforhold til
valdemarklanen lige siden Valdemar den
Store drev Eskil i landflygtighed, fordi
denne nægtede at ophøje Valdemars far
Knud Lavard til helgen og salve hans den
gang unge søn, den senere Knud VI, som
Valdemars efterføger og derved bifalde
Valdemars indførelse af arvekongedømmet
i Danmark.
Bisp Thrugot må have delt Sverres ube
hag ved valdemarklanens nulevende
navne, Knud VI, Ærkebisp Absalon og
Abbed Vilhelm af Æbeltoft i Nordsjæl
land:
Kort efter sin tiltrædelse som bisp ved
Børglum, hvis domkapitel og kloster til
hørte præmonstratenserordenen som Eskil
havde givet indpas i Danmark, blev Thru
got i et brev fra Abbed Vilhelm i en skole
mesteragtig tone kritiseret for ikke at leve
op til sin biskoppelige pligt: klosterlivet i
hans stift var præget af slendrian og plettet
af usømmelig adfærd!
1187, da Ærkebisp Absalon indkaldte
landets bisper til en synode i Lund for at
harmonisere gudstjenesteordningen i den
danske kirke, mødte Thrugot ikke op.
Og da bisp Valdemar Knudssøn 1192
med militær assistance fra Sverige og
Sverre udråbes til konge - et slag i ansigtet
på Knud VI - så sker det i Nordjylland og
efter alt at dømme med Børglumbispens
(stiltiende) accept.
Tilnærmelsen mellem Sverre og bisp
Thrugot af Børglum kan være sket et par
år forinden, da et dansk korstog til Jerusa
lem, som Absalons bror først havde agite
ret for, endte med at blive et nordjysk pro
jekt med deltagelse af den velhavende Pe-

der Palnesen fra Thy og Sven Torkilsen fra
Thrugotslægten, anført af nordmanden Ulf
af Loufnes, der var Sverres nære rådgiver
og vagthund ved Kungälv. For forberedel
serne stod bisp Thrugot af Børglum.
Inden afrejsen mødtes man i Tønsberg.
Her lå præmonstratenserordenens norske
kloster, som Børglum stod i nær kontakt
med, og hvor Sverres bror, Erik, tilbragte
sidste del af sit liv. Sven Torkilsen benyt
tede Norgesopholdet til at få talt ud med
Sverre. Sven havde givet husly til en af
Sverres førende modstandere, Simon Kåre
søn, som siden havde angrebet netop Tøns
berg med base i Nordjylland. Sverre tilgav
Sven, fordi han var kommet til ham, og
omfattede siden Sven med næsten større
varme end de andre korsfarere, som det
fortælles i skriftet om Danernes færd til
det hellige Land. skrevet anonymt, men
formentlig af en munk fra præmonstratenserklostret i Tønsberg.
Simon Kåresøn faldt 1189, men forsø
gene på at styrte Sverre fortsatte. For
Sverre var det afgørende vigtigt af få
Børglumbispen til at vende sig mod bru
gen af netop hans stift som norsk oprørsbase understøttet af Sverres og Thrugot
fælles modstandere, Absalon og Knud VI.
Som punkt 2 på den dagsorden, Sverre
kan have givet bisp Tore med til et møde
med bisp Thrugot kunne tænkes et forslag
om et korstog i alliance med Ærkebispen
af Bremen, nemlig til det af Knud VI
truede Estland, hvor den danske mission
var indledt af - Eskil...

Antwerpen
Folkesagnets angivelse af Antwerpen som
udrejsehavn er i overensstemmelse med de
faktiske forhold i middelalderen.

I korstogstiden var Antwerpen den tre
die vigtigste by i Flandern efter Brügge og
Gent, og et af det europæiske fastlands
mest benyttede udskibningssteder, ende
mål og udgangspunkt for en pilgrimsrejse
eller romafærd som den, f.eks. bisp Tore af
Hamar var sendt ud på.
Tore kunne på hjemvejen fra Rom ad de
kendte og anbefalede veje over alperne til
Basel og Köln og derfra nordover ad Rhi
nen, have valgt at sejle ud via frisiske han
delsbyer som Stavoren eller den hyppigt
brugte Deventer.
Det rige Antwerpen var imidlertid kendt
for een ting: her kunne man låne penge. Og
penge, det var hvad Sverre havde brug for.

England
År 1200 forbyder Pave Innocentius i et
brev Englands ærkebiskop, Hubert af Can
terbury, fremover at tage imod gaver fra
den bandlyste kong Sverre af Norge.
Året forinden havde Hubert kronet den
afdøde Richard Løvehjertes bror, John
uden Land, til konge af England (11991216). I de engelske regnskaber for 120102 ses at John har sendt kong Sverre hjæl
petropper af læderhalse-typen, bl.a. ri
dende bueskytter; John betalte overfarten
til Norge sommeren 1199 eller 1200.
Hvem der som Sverres udsending har
bragt denne aftale (om et forbund?) istand,
vides ikke. Mit bud er Tore af Hamar, der
kan have været i England i 1196 eller
1197, på vejen hjemefter fra Rom, mulig
vis via Antwerpen.
Som biskop har Tore været på bølge
længde med Ærkebisp Hubert, som på det
tidspunkt i praksis regerede England i
Richard Løvehjertes fravær. John, som bro
ren officielt havde udpeget som sin efter
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følger på tronen, var som kontroversiel
politisk skikkelse et modstykke til Sverre
og oplevede siden ligesom Sverre at blive
lyst i band af Paven.
John har næppe kunnet forhandle på
latin, og Tore har næppe kunnet tale en
gelsk - men det kunne formentlig hans
rejseledsager Richard Sortemester, som
norske historikere antager var englænder.
Folkesagnet, der taler om at den skib
brudne biskop i Bispegraven kom fra Eng
land, kan altså tale sandt.
Når et af sagnene derimod vil gøre ham
til englænder, husker sagnet forkert: det
forveksler bisp Tore med hans formentlige
engelske rejsekammerat Richard Sorteme
ster, eller med en senere biskop af Hamar,
nemlig bisp Gilbert, som var indfødt skotte.
At det ikke er bisp Gilbert der ligger i
Bispegraven i Sjørring, står fast. Gilbert
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døde i 1287 og blev begravet i England,
ved Karmeliterklostret i Norwich.
Forvekslingen med Gilbert er så meget
mere forståelig som han i lighed med Tore
blev sendt til Rom af den norske konge
(Haakon Haakonssøn), tilmed efter råd
slagning med en Richard (biskop af Suderøerne).
I tid ligger bisp Gilbert af Hamar bety
deligt tættere på Den sorte Døds tid end
Tore, og forvekslingen kan således være
med til at forklare sagnene om bispen og
den sorte pest.

Irland
Selv det helt usandsynlige i sagnet, der vil
vide at bispen, der forliste på kysten af
Thy, var undervejs fra England til Irland

for at blive biskop dér, får sin forklaring,
når vi forstår at bisp Tore af Hamar, for
mentlig engang i løbet af senmiddelalde
ren, i sagndannelsen er blevet erstattet af
bisp Gilbert af Hamar.
Den mand der om nogen skabte middel
alderens irske kirke, var en munk fra
Rouen. 1106 blev han gjort til biskop i Li
merick, en nærmest skandinavisk by i Ir
land på den tid. Hans navn var - Gilbert.
Og for at gøre forvirringen total, som
har ført til det usandsynlige sagn, så kan
bisp Gilbert af Hamar have været på tale
som biskop i Limerick, blot henved 300 år
senere, da han sammen med kong Haakon
af Norge befandt sig til søs mellem Skot
land og Irland, og blev opsøgt på skibet af
nordboere fra Limerick, der ønskede at få
Limerick lagt ind under Norge.
En anden mulighed for sagnets opståen
er, at John uden Land ikke var helt uden
land på det tidspunkt, bisp Tore kan have
opsøgt ham; selvom John ikke var konge
af England havde han dog - Irland.

Pest eller giftmord?
Blev bisp Tore, som påstået af kong Sver
re, offer for et giftmord?
Tanken er ikke så farverig som den lyder
i vore øren. Sverres enke, Magret, måtte to
år efter Sverres død flygte til Sverige,
anklaget for giftmord på sin stedsøn, kong
Haakon Sverresøn, der døde 8 dage efter
julegildet: »Da var hans legeme blåt og
opsvulmet, så det næsten ikke lignede et
menneske«.
Om skåningerne skriver Absalons efter
følger som ærkebiskop i Lund, Anders Sunesen: »Folket i vore bygder har let til at
dræbe«. Om blodhævnen, som endnu ved
hans tiltrædelse 1202, praktiseres som kol

lektivt ansvar og pligt i højere kredse, siger
han: »Kloge folk lægger altid mere vægt
på, at (familie-) navnet er uplettet og æren
genrejst, end på en bod i penge«.
Der kan have deltaget hævntørstende
slægtninge til norske eller danske faldne i
oprøret mod Sverre i det selskab i Dan
mark, hvorunder der ifølge Sverre skulle
være kommet gift i bisp Tores drik.
Nu understreger Sverre at gildet fandt
sted hos en præst, i så fald vel hos Sjørringpræsten. Kan vi frikende ham for Sver
res mistanke, ja anklage, for giftmord?
Hadet til Sverre i gejstlige kredse var
stort. I modsætning til Anders Sunesen,
der ikke mente man bør gøre oprør mod en
»ond« regent (»Skaberen kan i sin vrede en
drot give magt over folket, straffe dets synd
og det give til pris fo r en løgner og
hykler«), så ville Absalon have Sverre
styrtet fra tronen i Norge, hvis forhold han
sammen med Abbed Vilhelm, der kaldte
sig »Kristi stridsmand«, ubeføjet blandede
sig i.
Sverres hovedmodstander fra og med
sommeren 1196, Oslobispen Nikolas, sy
nes ganske enkelt at have villet udslette
synden ved at udslette synderen, Sverre, på
trods af bandlysningens formål som ikke
var at udslette, med forbedre synderen. Han
beordrer sin forbløffede oprørshær at af
brænde Bergens kirker; Sverres folk havde
gjort dem urene: »siden bandlyste mænd
havde været inde i dem« var de »ikke mere
hellige end andre horehuse!«
Bisp Tore har, pestramt eller ej, været
anset som en uren smittebærer i det danske
højgejstlige hovedkvarter for krigen mod
Sverre, en krig som for d ’herrer Absalon,
Vilhelm og Nikolas var en hellig krig. Bisp
Nikolas, som havde søgt og fået tilgivelse
hos sin norske ærkebisp i dennes danske
exil hos Absalon for sin (tvungne) delta
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gelse i kroningen af Sverre, havde med
egne ord udskiftet bispehuen og bispesta
ven med stålhue og sværd, som han efter
Pavens bud ville bære mod Sverre, »indtil
du er dræbt eller drevet a f dit rige« - hans
budskab til Sverre 1196 ifølge Sverres
Saga.
Folkesagnene, for hvem et giftmord vil
le have været gefundenes Fressen, synes at
frikende Sjørringpræsten. Ikke eet taler om
gift som bispens dødsårsag som de fleste
opgiver som en pestsygdom. Men har vi
efterretning om pest i Italien på den tid?
Det har vi. Den tyske kejser Heinrich
VI dør under et Italiensophold den 28. sep
tember 1197 som følge af en »tyfuslignen
de epidemi«.
Bisp Tore af Hamar døde den 31.
august. Dagen er indført i dødebogen i hans

gamle kloster i Paris, St. Victor. Årstallet:
enten 1196 eller 1197.
En smitsom italiensk tyfus kan altså
være den historiske sandhedskerne i det
thylandske folkesagn om den store euro
pæiske Sorte Død.

Hvorfor Sjørring?
Hvorfor blev den skibbrudne biskop begra
vet i Sjørring, inde i landet, når strandin
gen ifølge sagnene skete ved Torup i Vang
sogn, på vestsiden af Thy?
Vang sogn har lidt stærkt under sand
flugt. Annekspræstegården i Torup der den
gang kan have været et selvstændigt sogn,
var allerede 1596 flyttet østover 3 gange.
Hvis der har stået en kirke her omkring
1200, kan den have været ude af drift. I
Vang var der ifølge J. B. Løffler, der synes
at have oplysningen fra Pontoppidan, ingen
kirke: man begravede ligene ved Sjørring
Kirke, der var en af thyboernes mest ansete
såkaldte fjerding-kirker.
Men hvorfor skulle bisp Tore af Hamar
udtrykkeligt have bedt om at blive ført til
Sjørringpræsten? Som augustiner skulle
man have forventet af ham at han ville til
augustinerklostret i Vestervig.
Det ville have været at gå i løvens hule:
kannikeme ved Vestervig-kirken stod i in
timt bøn-fællesskab med Set. Laurentiuskirken i Lund, Ærkebisp Absalons hoved
sæde!

Hvem designede

Bispegrav en?
Bisp Tore af Hamar var ved sin død i
1196/97 lyst i band af Paven, ligesom Sver
re var det endnu ved sin død i 1202.
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At den gravlagte i Sjørring Bispegrav
var bandlyst, mener jeg kan aflæses på
gravmonumentets billedtale. Følger vi
»Danmarks Kirker«, så kan de to skikkel
ser på den trekantede gravsten - bispen og
den bevingede figur - ses som helgen og
engel, de lodretstående plantelignende re
lieffer med kors imellem, anbragt på gavl
stenene rundt om graven, som kærter eller
lys.
Netop disse symboler genfinder jeg i en
af de gamle middelalderlige bandlysnings
formularer, hvori det hedder:
»Vi udstøder ham og forbander ham og
skiller ham fra Guds hellige kirkes tærsk
ler, så at han ikke skal have nogen del i
Gud, og ikke i hans engle, og ikke i hans
helgener!«
Under den udtalte bandlysning skal 12
præster, lig de 12 apostle, stå med bræn
dende kærter i hånden. På ordene:
»Således skal hans lys udslukkes i evig
heders evighed!«, skal de kaste kærterne til

jorden og træde flammen under hæl. Den
bandsatte regnes herefter for en hedning.
Hvis det er rigtigt at Sjørringgravens ud
smykning hentyder til bandlysnings-ritua
let, så er det slående at gravmonumentets
billedtale taler imod forbandelsen: den
gravlagte bandlyste får del i Guds engle og
Guds helgener, ligesom kærterne ikke ven
der ned, men op, dvs. den afdøde bør reg
nes for en god kristen hvis lys skal flamme
i evigheders evighed!
En så raffineret tale, en så subtil replik
forudsætter et beundringsværdigt »dybt
gående kendskab til kirkens ritualer, sym
bolsprog og formalia i det hele taget«.
Ordene jeg her citerer, er sagt af en
moderne nordisk historiker, Olafia Einarsdöttir - om Sverre, konge og præst. Strids
mand og humorist.
Manden, der talte Rom midt imod.
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Saga, 1914, Alexander Bugge, fastslår s. VII og 138,
at kardinalen i modsætning til hvad sagaen hævder,
ikke rejste sammen med bisp Tore eller døde sammen
med ham. Fidantius forlod Rom efter 25. juni 1196
og døde 19. februar 1197. formentlig i Lund. hvor
han blev begravet - og hvor han efter min mening
han have forhandlet med Ærkebisp Absalon om frigi
velsen af Knud VI’s politiske fange, bisp Valdemar.
Bremern Om Knudsgildeme og dansk østersøpolitik,
se Curt Wallin: Knutsgillena i det medeltida Sverige,
Stockholm 1975. især kap. 9-12. og Danmarks Histo
rie, I, Gyldendal, 1977, kap. 143; Medeltidens ABC,
Statens historiska Museum, 1985, opslag Lettland,
Meinhard, Yxkull. Biskop Valdemars konge-prokla
mation i Nordjylland. Danmarks Historie. I. 1977.
kap. 152.
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Børglum: Om bisp Thrugot og Vilhelm, Tore Nyberg:
Børglum Bispedømme i middelalderen. Lokalhistori
ker Gert Jensen, Børglum, mundtlig medd. Om det
dansk-norske korstog, se Beretning om danemes færd
til det hellige Land, Skrifter udgivne af Selskabet til
historiske kildeskrifters oversættelse, 1901, og Paul
Riant: Skandinavernes Korstog, 1868, s. 401. - Blev
bisp Tore af Hamar som en anden Ezekiel sendt til de
landflygtige norske biskopper i Danmark for at over
tale dem til at adlyde deres herre, Kong Sverre, og
vende hjem til Norge? Skulle de mødes i Børglum?
Antwerpen: Antwerp i Encyclopedia Britannica. Rej
seruten i middelalder citeret i kommentar til Beret
ning om danemes færd, 1901, s. 168 f.
England: Paasche: Kong Sverre, s. 181 f om kontak
ten til ærkebispen af Canterbury og John uden Land;
Sverres Saga, 1914, kap. 174. Gilbert af Hamar,
omtalt i Haakan Haakonssøns Saga og andre, Norges
Kongesagaer, IV, Kristiania. 1914, s. 266 og 283.
Irland: Bisp Gilbert af Limerick, i Moody & Martin
(red.): The Course of Irish History, Cork 1967, s. 118.
Pest eller giftmord: Haakon Haakonssøns Saga, 1914,
kap. 6. Anders Sunesen om manddrab, i Skyum-Niel
sen: Kvinde og Slave, s. 251. og Weibull: Skånes
Kyrka, s. 271. Sverres anklage i Sverres Saga, kap.
128. Nikolas om Sverre, Sverres Saga, kap. 131 og
150. Heinrich VI’s tyfus-død, H. Fuhrmann:
Deutsche Geschichte, s. 206 (»an einer typhusartigen
Seuche erkrankte und...starb«). Bisp Tores dødsdag,
Sverres Saga, 14, 1914-udgaven s. 138, hvor A.
Bugge i fodnoten erklærer Victor-klostrets dødebogs
opgivelser for pålidelige: »Tore maa da være død 31te
august 1196 eller 1197«, konkluderer Bugge.
Hvorfor Sjørring?: Vang sogn. Traps Danmark. 4.
udg., bd. V, s. 379. Løffler s. 92.
Hvem designede Bispegraven?: Bandlysningsformu
laren gengivet i Paasche: Kong Sverre, s. 175.
Fotos: Gunnar Iversen, sept. 2000.

SVEND SØRENSEN

Et drabeligt plovgilde i Kjelstrup
/ 1799 blev Kjelstrup ramt a f begivenheder, der må have sendt rystelser gennem
det lille landsbysamfund. Under et gilde kom Peder Jensen Tækker og Chr. Kortegård i slagsmål. Sidstnævnte døde godt to uger senere, og i en efterfølgende rets
sag blev Peder Tækker gjort ansvarlig fo r hans død.

De to kombattanter boede over for hinan
den på Kjelstrup Gade (æ gåed). Peder
Jensen Tækker boede på den matrikel, der
i dag har adressen Kjelstrupvej 29, men
dengang lå bygningerne tættere på vejen.
Christen Nielsen Kortegårds gård har i dag
navnet Vilholm (Kjelstrupvej 20). Slags
målet fandt sted ved et plovgilde søndag
den 5. maj og natten til den 6. maj hos
Anders Rasmussen i Kilshus, der lå på den
anden side af åen - nordøst for den nu
værende beplantede fælled på Snorrebak.
Stedet er nu udgået af matriklen og under
lagt Ny Kilsgård.
Pløjningen foregik dengang med hjul
plov, hvilket var en besværlig sag. Der
skulle helst fire heste for ploven samt en
plovdreng til at styre dem. Derfor var det
ofte nødvendigt for en husmand at låne sig
frem. En måde at gøre det på var at få na
boerne til at pløje jorden og derefter be
værte dem godt, så pløjningen blev en fest
lig begivenhed. Hos Anders Rasmussen
var der mindst syv hjulplove i sving, kan
man gætte sig frem til ud fra antallet af
deltagere i plovgildet. Med så mange i ar
bejde kunne det være påkrævet at hente
ekstra forsyninger, og Anders Rasmussen
fortalte da også i retten, at han under
pløjningen havde været ude ved Odden
efter fisk (må være Hov Odde).

Af retsforhørene får man et helt godt
signalement af de to bønder. Chr. Kortegård
fremstår som en stakkels drukkenbolt, der
blev betegnet som krøbling, fordi han hal
tede - det højre ben var et kvarter (ca. 15
cm) kortere end det venstre. Fra andre kil
der ved vi, at han blev født i Brund i 1748
og havde fået sin gård i fæste i 1794.
Gården tilhørte Ullerupgård, hvilket den
gang havde betydning for retsforløbet. Chr.
Kortegård var gift med Inger Marie Jens
datter, men der var ingen børn i ægteska
bet. Ved folketællingen i 1801 angives hen
des alder til 37 år.
Peder Jensen Tækkers ejendom var også
fæstegård under Ullerupgård. Efter mode
rens død i 1787 havde han overtaget fæstet
efter sin far Jens Pedersen Tækker, der blev
boende på gården indtil januar 1798, da
han flyttede hen til en datter på Grøngård i
Kjelstrup på grund af uoverensstemmelser
med sin søn. Præsten betegnede forældrene
som agtværdige borgere, der nærede sig
redeligt af deres agerdyrkning og huslige
flid. Peder Jensen Tækker blev født på
gården og døbt i Hillerslev kirke den 4.
september 1763. Han fik 1791 en datter
sammen med Inger Madsdatter fra Skov
sted, og året efter blev de gift. I 1799 havde
de tre børn: en datter på 7 år og to yngre
sønner.
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Efter Chr. Kortegårds død gik retsmaski
neriet i gang. Der blev afholdt forhør i
Kjelstrup og derefter flere retsmøder ved
herredstinget i Thisted, hvorefter sagen
blev afsluttet ved landstinget i Viborg. Man
kan ikke undgå at hæfte sig ved den grun
dighed, myndighederne udviste i sagen - i
moderne udskrift fylder retsakterne ikke
mindre end 45 tætskrevne A4-sider. Men
grundighed er selvfølgelig ikke automatisk
synonym med retfærdighed, et begreb der
som bekendt ofte er flertydigt.
Dette omfattende kildemateriale er ren
skrevet og stillet til rådighed af Lisbeth
Jørgensen, Hammershøj, og Sigrid Brandi,
Kjelstrup.

Forhør i Kjelstrup
Den 23. maj døde Chr. Kortegård, og da
han var fæster under Ullerupgård, var den
nes ejer, Nicolaj Toft, første instans på ret
tens vej. Han sørgede for, at afdøde blev
obduceret den 28. maj af en læge fra
Viborg. Dagen efter skrev han et brev til
byfogeden i Thisted, Chr. Brøndlund, som
anmodes om at holde forhør i sagen. Toft
skriver, at han har fået oplyst, at årsagen til
Chr. Kortegårds død skulle være et slags
mål med hans nabo Peder Jensen Tækker.
Han oplyser endvidere, at han endnu ikke
har modtaget obduktionsrapporten. Denne
rapport ser ud til at mangle mellem de be
varede dokumenter, men der citeres fra den
i det videre sagsforløb.
By- og herredsfogeden lå ikke på den
lade side. Allerede dagen efter, den 30.
maj 1799, blev der i Kjelstrup nedsat en
ekstraret hos gårdmand Mads Harboe, der
sammen med sognefogden Peder Klit i
Hillerslev var udpeget som forhørsvidne.
Inden forhøret begyndte, skikkede retten
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bud efter Peder Jensen Tækker, om han ag
tede at overvære forhøret, men han var
ikke hjemme. Efter sigende var han rejst til
Thisted.
Plovgildet var blevet afholdt hos Anders
Rasmussen, der imidlertid havde siddet og
sovet, men hans hustru Dorthe Kirstine
havde overværet slagsmålet på nærmeste
hold. Naturligt nok var hun derfor den
første til at afgive forklaring. Hun blev af
hørt sammen med sin datter Else Mar
grethe, og de blev af retten »advaret intet
at sige uden den rene sandhed« - en stan
dardformulering, der anvendes flere gange
i referaterne. Datteren havde ikke været i
stuen hele tiden, så det var moderen, der
førte ordet det meste af tiden. For læsbar
hedens skyld er ordet »comparent« i refe
ratet erstattet af »den fremmødte«. Gengi
velsen af deres forklaring har følgende
ordlyd:
»Sidstafi’igte 5. maj havde hendes mand
en del a f Kielstrup beboere samlede for at
pløje sin jord, hvoriblandt var såvel nu af
gangne Christen Kortegård som Peder
Tækker, og da de for slig arbejde ingen be
taling erholdte, så blev de beværtede med
mad, brændevin og øl og forblev i deres
hus til henimod kl. I den næste morgen, da
forbemeldte plougmænd hver tog til sit
hjem undtagen afgangne Chr. Kortegård
og Peder Tækker, som blev siddende til
længere op ad dagen og drak brændevin
og øl.
Til sidst sagde Peder Tækker til Chr.
Kortegård, nu vil jeg følge dig i din gård
som en ærlig mand, og nu skal du følge
med mig hjem, hvortil Chr. Kortegård sva
rede: Nej, jeg vil følge ærlige folk og ikke
tyve og skælme. Derover blev Peder Tæk
ker fornærmet, tog Chr. Kortegård i bry
stet, så han faldt om på lergulvet i stuen,
men slog ham ikke enten med bænke,

Hjulplov fra Nors.

borde eller andre mesibler, som var i
stuen; imedens Chr. Kortegård således lå
på jorden så den fremmødte, at Peder Tæk
ker slog ham med sin hånd i hovedet, men
forresten ikke tilføjede ham nogen slag
eller brugte til ham nogen slags instru
ment, imidlertid kom Christen Terchildsen
afHillerslev ind i stuen og skilte dem ad.
Else Margrethe var imidlertid i køkke
net og kom først ind, da hun hørte nogen
alarm i stuen og blev da var, at Chr. Korte
gård lå på jorden, som da blev oprejst a f
hendes fa r og Chr. Terchildsen. Blodet flød
ham a f ansigtet, men hun så ikke at Peder
Tækker slog ham overende eller tilføjede
ham nogen slag...
Den fremmødte Dorthe Kirstine erklæ
rede endvidere, at da dette var sket, blev
Chr. Kortegård a f tvættet blodet fra ansigtet

og kom derpå hen i deres seng at sove, som
varede 2 timer; da han kom op, spurgte den
fremmødte ham, om han ikke var noget
stødt og ilde tilredt, hvortil han svarede og
bekræftede med en ed, at han intet skadede
undtagen, at han havde ondt i sit hoved,
hvilket han gerne kunne få fordreven, når
han kom hjem, da han i sin værge havde
nogen olie at smøre sig med. - Han be
gærede derpå brændevin a f hende, hvilket
hun i førstningen vægrede sig mod at give
ham, da hun formente, han ikke kunne tåle
mere; men da han gentog sin begæring,
lovede hun ham 7: pot dansk brændevin,
som han drak.
Han gik derpå ud a f huset, men var ikke
kommen over et par plovlang sønden for
huset, før han styrtede forover mod ste
nene, som er i bakken. Han rejste sig der
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på selv, men ikke længe efter faldt han
atter forover, da hendes mand kom ham til
hjælp og rejste ham op.«
Selve slagsmålet må have fundet sted
ud på morgenstunden. Husmand Chr. Terchildsen af Hillerslev forklarede som det
næste vidne, at han var kommet gående
forbi Kielshus, da et lille barn af Peder
Tækkers kom og bad ham komme ind og
få hendes far ud af huset. Det må have væ
ret den 7-årige datter, som har været med
sin far som plovdreng (man tør vel gå ud
fra, at hun har ligget og sovet en del af nat
ten). Chr. Terchildsen forklarede, at da han
kom ind i huset, lå Chr. Kortegård på jor
den, og Peder Tækker gik i stuen. Derefter
skete der følgende:
»Peder Tækker sagde derpå til Chr.
Kortegård, om han ikke ville rejse sig og
gav ham derpå 2 stød i sin højre side med
sin træsko, samt 3 a f 4 over lænden. Chr.
Kortegård ville dernæst rejse sig, men da
han kom på knæene slog Peder Tækker
ham i nakken 3 gange med sin hånd så han
faldt igen overende, derpå kom den frem 
mødte til og rejste ham op og satte ham på
bænken ved bordet.«
Chr. Terchildsen understregede, at
Peder Tækker ikke brugte noget »dræbeligt våben«. Straks herefter fulgte Peder
Tækker ham ud af huset og gik til sit
hjem.
Som det næste vidne kunne Anders
Rasmussen af Kilshus føje til, at han havde
været med til at få Chr. Kortegård bragt
hjem. Da Chr. Kortegård forlod hans hus,
faldt han hovedkulds over ende noget
sønden for deres kålgårdsdige. Han rejste
sig derpå, men gik ikke langt, før han atter
faldt på sit ansigt mod jorden og stenene.
Anders Rasmussen kom ham til hjælp og
rejste ham og fulgte ham til »vådstedet«,
hvor Peder Tækkers karl kom og hjalp
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ham over. Da de kom til Thomas Jespersens toft, faldt han imidlertid atter forover
og blev så fortumlet, at han ikke længere
kunne gå. Herfra blev han båret hjem af
fire af byens karle.
Derefter afgav Chr. Kortegårds karl og
hans tjenestepige forklaring, hvis indhold
stemte overens med enkens oplysninger,
der er refereret således:
»Igen fremstod a f gangne Chr. Kortegårds
hustru Inger Marie Jensdatter, som for
klarede ligesom næst forrige vidner, at hun
ej vidste, hvad der var passeret med hendes
mand, før 4 karle den ommeldte 6. maj kom
beerende med ham til sit hjem - han havde
vel fortalt hende, at Peder Tækker den
ommeldte 6. maj havde slået ham, men sag
de tillige at han håbede nok at forvinde det,
han søgte ingen doctor eller brugte nogen
slags medicamenter, da han stedse, som
meldt, havde håb om at komme sig...
I øvrigt erklærede hun, at det forholdt
sig rigtig ligesom a f de forrige fremmødte
er forklaret, at hendes mand løverdagen d.
II. maj havde været i sin gård fo r at tilse,
og påfølgende 14. var i marken med sine
plovfolk - den øvrige tid lå han i sin seng,
undtagen når han på naturens vegne var
oppe, indtil han næste 23. maj døde.«
Forhøret i Kjelstrup sluttede med en
forklaring fra tre af de karle, som havde
båret Chr. Kortegård det sidste stykke
hjem, men de havde intet nyt at tilføje.

Herredstinget i Thisted
På grundlag af forhøret i Kjelstrup beslutte
de Nicolaj Toft at rejse tiltale mod Peder
Tækker for at være skyld i Chr. Kortegårds
død. At Toft rejste sagen var en formalitet,
eftersom han var »sigt- og sagefalds-berettiget« over for sine fæstebønder. Han havde

Kølbygård omkring 1900. Hovedbygningen blev opfort 1766, og gården var ejet a f Chr. Overgård 1804-06.
Kølbygård blev udstykket 1916-17, og det sidste a f den gamle herregård forsvandt i 1920.

imidlertid skriftligt fået besked fra amt
mand Ferslev om, at han havde pligt til at
rejse sagen.
Der gik nu to måneder, før sagen var
klar til behandling ved Hillerslev-Hundborg Herreders Ting, der afholdt sine
møder i Thisted rådhus på Store Torv. Det
skulle vise sig at blive til i alt otte møder:
et i juli, syv i august samt dommen i sep
tember. Retshandlingen blev ledet af byog herredsfoged Christian Brøndlund, der
var 40 år og nyudnævnt i embedet, hvor
han forblev i de næste tolv år. Tidligere
havde han i et lignende antal år været byog herredsskriver. Han var præstesøn fra
Vang og udgjorde sammen med amtman
den den absolutte magtelite.
Hvert møde startede med fremlæggelse
af fuldmagter, og der blev fremvist skrivel

ser, der dokumenterede, at vidnerne var
lovligt indkaldt. Til hvert møde var der ud
peget to mænd (»testes«), der skulle be
vidne, at alt gik ret for sig. Desuden blev
der fremlagt skriftlige spørgsmål, som an
klager eller forsvarer agtede at stille den
anklagede eller vidnerne. For vidnernes
vedkommende var det præciseret, hvilke
spørgsmål på listen det enkelte vidne skulle
besvare, idet ikke alle skulle svare på samt
lige spørgsmål.
Jacob Jensen fra Thisted havde fået
uindskrænket fuldmagt at Nikolaj Toft til at
optræde som anklager (»actor«), en be
slutning der var konstitueret af amtmand
Ferslev. Som forsvarer havde Toft udpeget
forvalter Chr. Overgård på Kølbygård og
givet ham »ordre til som defensor at iagt
tage og udføre den saggivne Peder Jensen
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Tækkers tarv og sag.« Han var jurist, og
med ham som forsvarer var Peder Tækker
godt hjulpet, idet det tillige var hans egen
bror. To andre brødre var også jurister, og
det vidner om, at det trods alt var muligt at
få en uddannelse dengang, selv om man
kom fra jævne kår. Uden tvivl er vejen ble
vet banet for dem af Nicolaj Toft, der oven
i købet blev svigerfar til Chr. Overgård i
1803. Året efter købte Chr. Overgård Kølbygård, som han ejede i to år. Peder Tæk
kers tre brødre havde alle efternavn efter
moderen, Dorthe Christensdatter Overgård.
Med to kompetente folk som anklager
og forsvarer var forudsætningerne i orden
for en grundig sagsbehanling. Det blev det
også, og akterne er mange, men der er ikke
væsentligt nyt at hente i forhold til forhøret
i Kjelstrup.
Mandag den 29. juli 1799 kl. 10 om for
middagen kunne sagen starte med en ekstra
ret i overværelse af de to »testes« Povl
Lomborg og Jørgen Jensen. Der var ind
kaldt 14 vidner, hvoraf de fleste var gen
gangere fra forhøret i Kjelstrup. Anklage
ren fremlagde sine 16 skriftlige spørgsmål
(»qvæstioner«) til Peder Jensen Tækker,
som blev fremstillet »løs og ledig for ret
ten« - d.v.s. at han engang efter forhøret i
Kjelstrup var blevet anholdt og indsat i ar
resten på rådhuset. (I parentes kan bemær
kes, at hans kone fødte ham en søn den 27.
marts året efter, så ifølge den gængse biolo
giske kalender må der være gået nogen tid,
før han blev anholdt).
De første spørgsmål drejede sig om al
der, bopæl og ægteskabelig status, og
Peder Tækker oplyste, at han ikke tidligere
havde været straffet. Han indrømmede at
have taget Chr. Kortegård i brystet og
kastet ham om på gulvet. Han forklarede,
at han var noget beskænket og derfor ikke
kunne erindre, om han derefter slog Chr.
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Kortegård, langt mindre hvor mange slag
han skulle have givet ham. Han bedyrede,
at det ikke havde været hans agt at skille
Chr. Kortegård ved livet.
Da de skriftlige spørgsmål var overstået,
spurgte anklageren, om Peder Tækker før
havde ligget i klammeri med den afdøde
Chr. Kortegård. Dertil svarede han, at vel
var han ikke nogen ven af Chr. Kortegård,
men han havde dog aldrig haft nogen
sådan klammeri med ham forhen.
Forsvareren fik herefter mulighed for at
stille modspørgsmål. Han spurgte, om Pe
der Jensen Tækker ikke ville være gået
hjem med sine andre bymænd fra Kielshus
den omhandlede nat, hvis han ikke imod
sin vilje var blevet overtalt og så godt som
truet af Chr. Kortegård til at bie efter ham?
Det svarede Peter Tækker bekræftende på.
Videre forelagde »actor« Jensen sine 13
skriftlige spørgsmål til de stævnede vidner.
Først fremstod da for retten Anders Ras
mussens hustru Dorthe Kirstine, som »af
lagde sin corportlige ed med oprakte
fingre og lovede sandhed at vidne.« Heref
ter oplæstes hendes tidligere forklaring,
som hun vedstod uden forandring. Af hen
des svar på de skriftlige spørgsmål fremgår
det, at der var et meget godt lergulv i hen
des stue uden nogen blanding af sten. Det
var selvfølgelig ikke uden betydning, da
Chr. Kortegård styrtede med hovedet mod
gulvet, så blodet strømmede ham ud af næ
sen. På et af spørgsmålene svarede vidnet,
at hun ikke havde hørt andet, end at Peder
Jensen havde levet fredeligt med sine na
boer og byfolk.
Forsvareren spurgte Dorthe Kirstine,
om ikke det var hende bekendt, at Chr.
Kortegård havde været hengivet til svir og
slagsmål, og om han ikke samme aften
havde haft klammeri med nogle andre af
Kjelstrup bys mandfolk og af dem fået ad-

ski 11ige slag i hovedet. Anklageren prote
sterede mod spørgsmålet, der blev afvist af
retten, da det kunne føre til, at sagen uved
kommende personer blev inddraget. For
svareren vendte dog på et senere møde til
bage til sagen.
Chr. Terchildsen af Hillerslev må be
tragtes som anklagerens hovedvidne. Det
er ham, der kan dokumentere den groveste
vold mod Chr. Kortegård. Da han kom ind
i stuen, havde han hørt Peder Tækker sige
til Chr. Kortegård, at han skulle rejse sig,
og i det samme havde han sparket ham et
par gange i siden med sin træsko. Da Chr.
Kortegård kom op på knæ, havde Peder
Tækker givet ham to slag bag i hovedet og
én i nakken, hvorved Chr. Kortegård igen
faldt næsegrus over ende.
Vidnesbyrdet fra Chr. Terchildsen står
stærkt, fordi han ikke tilhørte nabokredsen
og dermed måske kunne have interesse i at
udjævne begivenhederne. Han virker ob
jektiv, og han gav da også udtryk for, at
han ikke vidste andet, end Peder Tækker
havde levet i god forståelse med sine na
boer og bymænd. Dette udsagn blev nuan
ceret lidt af Chr. Kortegårds hustru Inger
Marie, der fortalte, at der undertiden var
lidt »pikanteri« imellem hendes mand og
Peder Tækker, »dog kom de derfor under
tiden sammen, omgikkes hinanden som an
dre skikkelige folk. «
Efter retsmødet blev Peder Jensen Tæk
ker igen indsat i arresten og overladt til ar
restforvarerens bevogtning, indtil det næste
møde fandt sted d. 6. august. Nu var det
forsvarerens tur til at tage til genmæle.
Allerede i sin skriftlige anmodning til her
redsfogeden om stævning af vidner havde
han betegnet dødsfaldet som en naturlig
strådød. Han fremhævede desuden, at Pe
der Jensen Tækker uden mindste bevis var
berøvet sin borgerlige frihed, og han måtte

»desårsag i denne travle bjergningstid
ganske overlade sin gårds drift, med kone
og 3 små uskyldige børn til den blinde
skæbne.«
Forsvareren Chr. Overgård have be
gæret omkring en snes vidner indkaldt.
Foruden tidligere vidner var der tale om en
del Kjelstrup-folk, som ikke havde vidnet
før. Til »indlemmelse« i protokollen fremlagde Chr. Overgård 13 skriftlige spørgs
mål, som skulle bruges til afhøring af vid
nerne. Senere afleverede anklageren sine
skriftlige spørgsmål.
Et par af spørgsmålene vedrørte den af
dødes omdømme. Til dem svarede Anders
Rasmussen af Kielshus, at »Chr. Korte
gård var stærk hen givet til drukkenskab,
og når han var fuld. yppede han gerne
klammeri både i sit eget hus og andre ste
der, så det var umulig at undgå klammeri
med ham.«
Anders Rasmussens kone Dorthe Kir
stine fortalte, at Chr. Kortegård tidligere på
aftenen havde været i klammeri med hus
mand Chr. Sørensen, der havde bebrejdet
ham, at han sad og spildte brændevin ud
over bordet. Christen Kortegård havde svo
ret en dyr ed og udskældt Christen Søren
sen for at være en husmand, der rendte
med tiggerkanden. Herpå havde Christen
Sørensen slået Christen Kortegård under
øret 1 af 2 gange, så Christen Kortegård
dinglede af skamlen. Christen Sørensen
havde derefter rejst Christen Kortegård op
på skamlen igen.
Selv om forsvareren selvfølgelig gerne
ville puste denne batalje op til et voldeligt
overfald, der kunne fjerne noget af ansva
ret fra Peder Tækker, så lykkedes det ikke.
Da Chr. Sørensen senere blev afhørt, for
talte han, at han i hidsighed havde slået
Chr. Kortegård »på hans lodne hue, så
samme faldt a f hovedet på bordet, men
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blev igen a f vidnet påsat.« Chr. Sørensen
mente ikke, han havde tilføjet Chr. Kortegård nogen videre ulempe, en opfattelse
der deltes af andre vidner.
Det var også i forsvarerens interesse at
stille spørgsmålstegn ved Chr. Kortegårds
almene helbredstilstand. Et dårligt helbred
kunne måske underbygge påstanden om en
naturlig »strådød«. Dorthe Kirstine kunne
da også bevidne, at Chr. Kortegård havde
beklaget sig til hende over, at hans helbred
dette år var meget mådeligt. Eftersom han
var så svagelig, havde han bedt om, at hen
des datter måtte holde på ploven for ham,
og han havde derpå sat sig til bordet og
begyndt at drikke.
Anklageren vil godt have slagsmålet til
at se ud som en hævnaktion fra Peder
Tækkers side, og Dorthe Kirstine måtte da
også vedgå, at hun for nylig havde hørt, at
der for nogen tid siden havde været en
»despute« mellem Peder Tækker og Chr.
Kortegård om nogle får. Der havde før
været »misforståelse« mellem Peder Tæk
ker og Chr. Kortegård, men de var startet
af Chr. Kortegård, da hun kendte Peder
Tækker som en fredelig mand.
På det følgende retsmøde fik Peder
Tækker selv lejlighed til at svare på disse
uoverensstemmelser. Han fortalte, at Chr.
Kortegård havde forlangt mere for nogle
får, end der forud havde været aftalt. Men
uenigheden var blevet bilagt, efter at Peder
Tækker havde betalt, hvad Chr. Kortegård
forlangte. Af præsten i Hillerslev fik Peder
Tækker et godt skudsmål, selv om hans
vilkår anses for at være »mere mid
delmådige end gode«. Pastor Brasch svare
de skriftligt på spørgsmål, som var stillet
af anklageren. Som præst har han ingen
begrejdelser at gøre Peder Tækker »i hen
seende til hans flittighed i at besøge Guds
Hus eller i henseende til hans brug a f alte
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rens hellige sacramente.« Han skriver, at
Peder Tækker »har ingen grund eller
anledning givet mig til at holde ham for en
trættekær og kivagtig mand, men meget
mere fo r en velvillig og beskeden borger.«
Præstens ord formildede dog ikke an
klageren, der i retten den 13. august kræ
vede den strengeste straf. Ifølge anklage
ren beviste obduktionen, at Chr. Kortegård
var død af voldsomme slag i hovedet. Han
fandt det bevist, at Peder Jensen Tækker
må anses »som afdøde Chr. Kortegårds
virkelige drabsmand.« Han kræver derfor,
at Peder Tækker »bliver idømt at bøde Liv
for Liv«. Han skulle desuden have sin ho
vedlod forbrudt og betale sagens omkost
ninger.
På retsmødet den 22. august fremlagde
Chr. Overgård en skriftlig forsvarserklæ
ring, der blev læst op i retten. I denne om
fattende redegørelse erklærede han sig bl.a.
helt uenig med anklagerens udlægning af
obduktionserklæringen. Ifølge forsvareren
hed det under 2. post i obduktionen: »Ud
vendig på legemet fandtes ved den nøjag
tigste undersøgelse aldeles intet tegn til
anbragt vold.« Som nævnt findes erklæ
ringen ikke blandt sagens akter, så det er
ikke muligt at kontrollere brugen af den.
Forsvareren gik hårdt til værks og be
tegnede Christen Kortegård som »denne li
derlige svire og slagsbroder«. Og en »så
dan idelig sviren svækker alle menneskets
bestanddele, og især blodkarene i hjernen,
da man ofte ser det sørgelige syn, at en
stor dranker enten pludselig eller og efter
få dages forløb ender sit jammerlige liv.«
Peder Tækker derimod beskrives som et
fredeligt og velopdraget menneske, der
ikke har haft til hensigt at skade Christen
Kortegård.
Forsvareren fremførte også, at Chr. Kor
tegård under adskillige fald på hjemvejen

har stødt hovedet imod stenene, ligesom
han igen fremhævde det påståede slagsmål
med husmand Christen Sørensen. Han an
klagede også Chr. Kortegård for ikke at
have søgt læge: »Det er muligt, at sår eller
stød i og fo r sig selv ikke er dødeligt, men
bliver det ved forsømmelse.«
Forsvarsindlægget mundede ud i en
påstand om frifindelse og et krav om er
statning for »arrest og ulempe, tilligemed
erstatning fo r det tab, han formedelst arre
sten er tilføjet ved at forsømme sin gårds
drift i denne travle bjergningstid«.
To dage senere, den 24. august, læste
anklageren sit indlæg, der endnu engang
slår fast, at Peder Tækker må betragtes som
»Christen Kortegårds avindsmand, og det
er mest formodentlig, at Peder Jensen Tæk
ker havde slaget Christen Kortegård rent til
døde på stedet den omvundne tid udi Kils
hus, hvis ikke vidnet Christen Tærkildsen
hændelsesvis var kommen imellem og fore
bygget det.« I indlægget hedder det des
uden, at »samtlige vidner haver forklaret,
at Peder Tækker forhen var udi et ondt lyg
te.« Denne påstand må dog betegnes som
en stramning i forhold til de givne vidneud
sagn.
Mangelen på lægehjælp gav anklageren
følgende forklaring: »At Christen Korte
gård ingen læge udi sin sygdom haver
brugt, dette ligger udi den fordom, som en
hver der kender bondealmuen ved, at de
haver, nemlig: at de tror naturen kan
hjælpe sig selv.«
Det sidste retsmøde inden domsafsigel
sen blev afholdt den 27. august. Her op
læste forsvareren sit sidste skriftlige ind
læg, og Peder Tækker svarede på de sidste
spørgsmål. I forsvarsindlægget får vi noget
af forklaringen på uenigheden om obduk
tionserklæringen, idet forsvareren ikke
mente, at den afgivne konklusion var i

overensstemmelse med de forud førte ræ
sonnementer. Forsvareren sluttede med at
betegne anklagerens beskyldning som en
blodtørstig påstand, og han håbede, »at Pe
der Jensen Tækker frifindes for en retfær
dig domstol«.
Før sagen blev optaget til doms, svarede
Peder Jensen Tækker på nogle skriftlige
spørgsmål, der bl.a. omfattede hans fæste
gårds forfatning. Gården blev betegnet
som én af de bedste af Ullerupgårds fæste
gårde, men alligevel var der kun en gam
mel ko og fire usle heste. Til det forklarede
han, at han i løbet af to år havde mistet tre
køer og seks heste, og at der var en del
gæld, da han overtog gården efter sin far.
Om sine evner som husbond sagde Peder
Tækker, at han ikke formodede, at hans
kone, børn eller tjenestetyende havde
noget at klage over.

Herredsrettens dom
Dommen, der blev afsagt den 10. septem
ber, startede med at opridse sagsforløbet
og redegøre for anklagerens og forsvare
rens synspunkter. I dommens præmisser
lægges der afgørende vægt på obduktionserklæringen, hvorfra der citeres en del la
tinske fagudtryk. Ifølge erklæringen var
Chr. Kortegårds død forårsaget af udvortes
mishandlinger, der imidlertid var så bety
delige, at de ikke alene synes at kunne
være forårsaget af slagsmålet. Læsionerne
kunne lige så vel være forårsaget ved, at
den afdøde så ofte styrtede hovedkulds
mod den stenrige og hårde jord.
Det understreges endvidere, at det ikke
var Peder Tækkers agt at tilføje sin nabo
nogen skade enten på liv eller lemmer,
men alene at give ham nogle tørre hug for
de udsagte skældsord. Der lægges også
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vægt på, at den afdøde efter slagsmålet
aldrig erklærede Peder Tækker for sin
banemand, tværtimod talte de sammen i al
venskab efter det passerede slagsmål. Med
udgangspunkt i obduktionen henvises der
til, at Chr. Kortegård formodentlig kunne
have reddet livet, hvis han havde søgt
hjælp i rette tid.
Konklusionen blev altså: »Vi tror derfor
ikke, at Peder Tækker kan anses som Chri
sten Kortegårds drabsmand.« Men »det
var ingen ligegyldig eller tilladelig hand
ling, Peder Tækker foretog sig, at virknin
gen deraf kunne anses som våde.«
Dommen lød: »Peder Jensen Tækker
bør som sin mod afdøde Christen Korte
gård udøvede voldsomhed hensættes til
fæstningsarbejde i 8 år, de på hans Arrest
Action forplejning, transport medgående
omkostninger, bør udredes a f hans bo, så
vidt samme kan tilstrække, resten a f det al
mindelige i følge forordningen a f 5. april
1793.«
Det var en hård dom efter nutidig måle
stok, men »Peder Tækker fandt sig i nogen
måde fornøjet med den afsagte dom, men
begærede den indstævnet for overretten.«
Herefter blev Peder Tækker igen indsat i
arresten og overleveret til arrestforvarerens
bevogtning.
I de mange forhør er flere af vidnerne
blevet spurgt, om ikke Peder Tækker nemt
kom i strid med andre. Ingen ønskede at
forråde ham på det punkt, selv om alle
måtte have kendt til hans kontrovers med
faderen. I en klage til amtmand Ferslev
den 7. februar 1798 skrev faderen bl.a.:
»Men uagtet jeg, som en gammel mand,
har arbejdet ved gården fo r ham, over
mine kræfter, så har han hidtil lønnet min
sved og flid fo r ham med trolig ondskab og
grovhed, næppe undet mig det fornødne til
livets ophold, nægtet mig de nødtørftige
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daglige klæder, så jeg til skam for menne
skeligheden har måttet gå som den usleste
betler, ej at tale om den slette omgang jeg i
det øvrige har mødt, som den 7. januar
sidst overgik dertil, at min søn om natteti
der drev mig på døren, da jeg vægrede mig
ved at ligge hos en omgående betler og
formente, som en gammel mand, at burde
have min seng alene fri for betleres og
landløbe res fællesskab. «
Klagen endte ved herredstinget, hvor
Brøndlund som byskriver var med til at for
midle et forlig (bl.a. skulle faderen have sin
seng udleveret). Brøndlund har tilsynela
dende ikke informeret anklageren i drabs
sagen om denne uenighed, der i givet fald
kunne bruges mod Peder Tækker.

Sagens behandling ved
Nørre Jyllands Landsting
Med en skrivelse den 19. september 1799
videresendte amtmand Ferslev sagen til
landstinget, der udpeger birkedommer og
procurator Erich Müller som anklager.
Rådmand, procurator Klein i Virksund
Færgehus beskikkes som forsvarer. De syv
»Kongelige Majestæts Landsdommere«
var alle af høj byrd.
Onsdag den 16. oktober begyndte sagen
i Viborg ved Nørre Jyllands Landstings
Ret, hvor procurator Kiersgård mødte for
anklageren. Af den fremlagte stævning
fremgår det, at herredsfoged Brøndlund var
indstævnet sammen med meddomsmændene Poul Lomborg, Jørgen Jensen, Clemmen
Christensen og Hartvig Pedersen (der på
skift havde virket ved herredstinget). Desu
den var Peder Tækker og hans forsvarer og
anklager ved herredstinget indkaldt sam
men med Nikolaj Toft. Indstævnet var også

Chr. Kortegårds kone, der i mellemtiden
var blevet gift med Jeppe Jensen.
Landstinget havde selvfølgelig alle tid
ligere skrevne retsreferater til rådighed, så
der ofres ikke tid på fornyede vidneafhø
ringer. Den væsentligste forskel i forhold
til herredstinget er bedømmelsen af obduk
tionserklæringen. Anklageren gjorde nem
lig gældende, »at da den afdøde Christen
Kortegård døde den 23. maj og obductionsforretningen over hans legeme først
blev holdet den 28. maj, så formener jeg at
samme ikke kan være så tydelig og fuld
stændig som den burde være.« Alligevel
mente anklageren, at Peder Jensen Tækker
»for sit morderiske overfald« bør dømmes
»efter lovens yderste strenghed.« Han bør
også betale sagens omkostninger, men som
noget nyt fremførte anklageren, at hvis
hans formue ikke strækker til, så skal
Nikolaj Toft udrede det resterende.
Den følgende dag blev forsvarerens ind
læg oplæst. Han startede med at fastslå:
»Drukkenskab er en a f de slemmeste laster,
da den almindelig føre så meget ondt med
sig, endog imod et menneskes natur og til
bøjelighed, og Peder Jensen Tækker må
vist tilstå dette, da han her tiltales som
drabsmand.« Forsvareren fremhævede i
øvrigt Peder Tækker som en fredelig mand,
der var blevet provokeret af Chr. Kortegård.
Om den afdøde havde forsvareren deri
mod ikke noget godt at sige: »Det strider
svært imod et menneskes natur, at en druk
ken mand som Christen Kortegård var, ef
ter to timers søvn kunne drikke en halv
potte brændevin, det var ligesom han
havde foresat sig at ville dræbe sig selv, ja
han blev også derved tilredet så, at han
ikke kunne gå eller sanse, han ville i sådan
forfatning gå hjem, men faldt adskillige
gange i en med sten besat vej, så blodet
flød ham a f ansigtet og han blev tilsidst så

fortumlet, at tvende karle måtte bære ham
hjem. Hans dødssår kunne han snarere
derved have tilføjet sig, end ved at falde a f
bænken på et lergulv.«
Forsvareren sluttede med at slå på de
følelsesmæssige strenge: »Gunstige herrer
Landsdommere! Således er Peder Tækker
uskyldig faldet under forfølgelse, fordi han
tog Christen Kortegård i brystet, så han
faldt på et jævnt gulv. Han har alle tider,
nemlig Peder Tækker, vist sig som en fre
delig og god mand, Christen Kortegård
derimod, som en drukken og ondskabsfuld
mand, og for dette ubetydelige tages Peder
Tækker fra sin gård, hensættes i offentlig
arrest og forfølges som en morder, og såle
des har han nu været arresteret i 5 til 6
måneder, hans gård savner daglig hans til
syn og hans kone og børn ham som en god
og kærlig mand og fader.«
Forsvaret mundede ud i et krav om fri
findelse. Desuden kræves det, at Nikolaj
Toft betaler erstatning til Peder Tækker og
betaler sagens omkostninger. Den føl
gende dag, den 18. oktober, afsiges
Landstingets dom. I præmisserne frem
hæves usikkerhedsmomenterne omkring
dødsårsagen, hvilket talte til fordel for
arrestanten, så »livsstraf ingenlunde her
kan findes anvendelig.« Dog kunne det
ikke nægtes, »at arrestantens adfærd imod
Christen Kortegård, jo på en måde og til
dels kan have været medvirkende årsag til
dennes død, og handlingen endog abstrakt
betragtet i al fald er såre umoralsk og
straffærdig.«
Til slut faldt selve dommer: »Ifølge her
a f kendes fo r Ret: Peder Jensen Tækker
bliver for sin imod afdøde Christen Korte
gård udøvede voldsomme adfærd arbejde i
Viborg Tugt og Forbedringshus i 2 år - f o r
det øvrige bør hjemtingsdommen afsagt d.
10. sept. d.a. ved al magt at stande. Ved
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begge Institutioner er sagen ført med til
børlig nøjagtighed og hurtighed.«

Familiens videre skæbne
Ifølge Viborg Tugthus arkiv blev Peder
Jensen Tækker indsat i tugthuset den 27.
december 1799, altså mere end to måneder
efter domsafsigelsen. Man må gå ud fra, at
han i mellemtiden har siddet i arresten i
Thisted. Det noteres, at straffen er to år, så
den forudgående frihedsberøvelse fratræk
kes tilsyneladende ikke. Disse overvejelser
har imidlertid ingen betydning i Peder
Tækkers tilfælde. Han kom nemlig ikke til
at sidde tiden ud. Han døde i tugthuset den
5. februar 1801 og blev begravet fire dage
senere.
Vi kender ikke dødsårsagen, men det er
en velkendt sag, at det sundhedsmæssigt
var en risikabel sag at udsone en straf den
gang. I Historisk Årbog 1990 kan vi såle
des læse, at et ægtepar fra Årup døde i Vi

borg Tugthus, inden der var gået to år. Det
er med andre ord ikke straffens længde,
men eksekveringen af den, som i dag kan
forekomme umenneskelig. Da tugthuset i
1779 fik ny leder, blev han rystet over det
syn, der mødte ham på sovesalene:
»Jeg holder det uforståeligt, at disse
mennesker ikke har haft anden leje end udi
nogen dårlig halm, som ligner mere bæ
sters leje end menneskers. Deres senge
burde forsynes med stråsække, lagner og
sengedækkener. «
Selv om de omtalte forbedringer var
indført i Peder Tækkers tid, så var det en
grå og hård hverdag, der mødte ham. Han
blev vækket kl. 6 om morgenen (kl. 4 om
sommeren) og skulle straks begive sig til
en arbejdsstue, hvor der blev sunget en
morgensalme. Arbejdet bestod bl.a. i at
fremstille vadmel og uldne sokker, som
blev brugt af de indsatte, når deres eget tøj
var slidt op. Mens Peder Tækker var ind
sat, blev kostpengene sat op fra 5 til 6 skil
ling om dagen. For pengene kunne han hos

Peder Tækkers sidste »bopæl«. Tegning fra 18/6 i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.
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spisemesteren købe et måltid, som f.eks.
kunne være kål (1 sk.), flæsk (1 sk.) og
brød (2 sk.). Arbejdsdagen sluttede med
bøn, og kl. 10 skulle han ligge i sin seng.
Peder Tækker blev begravet på sædvan
lig måde, som det hed i den korte medde
lelse fra tugthuset. Det vil sige, at han af
andre indsatte blev båret til tugthusets luk
kede kirkegård ledsaget af byens vægtere,
der i forvejen havde kastet graven.
Selve fængselsopholdet var imidlertid
kun en del af ulykken for den dømte. Hvis
ikke Peder Tækker havde haft sin bror til
at tage vare på familien, så kunne følgerne
have været helt uoverskuelige. Hans kone
og børn boede stadig i gården ved folke
tællingen i 1801, hvor hun benævnes som
bonde og gårdbeboer. Den ældste søn på 5
år boede dog hos sin mormor i Skovsted,
hvor han er opført som opfostringsbarn og
»yderst fattig«.
Få dage efter folketællingens afhol
delse døde Peder Tækker, men året før,
den 8. september, havde han underskrevet
et dokument, hvor han annullerede sit
fæstebrev. Rent juridisk lagde han så at
sige familiens kæbne i hænderne på brode
ren Chr. Overgård, idet han ikke havde
udsigt til at kunne tilbagebetale sin gæld,
når han kom på fri fod. I dokumentet hed
der det bl.a.:
»Så er det jeg hermed unødt og utvun
gen erklærer: at bemeldte Hr. forvalter
Overgård tilforhandler sig bemeldte min
ifæstehavende gård a f UIIer upgård gods i
Thisted amt, Hillerslev sogn, Kjelstrup by
a f hartkorn 5.4.1.0., når han ubehindret a f
mig og mine gør sig samme med tilhørende
ejendomme, afgrøde, besætning, herlighe
der og rettigheder i alle måder, så nyttig
og fordelagtigt som han bedst ved, vil og
kan, imod at hans hos mig tilgodehavende
fordring bortfalder, at han forskaffer mig

og hustru til bopæl og brug vores livstid et
hus med så megen ejendom til, at derpå
kan fødes og græsses l ko og 4 få r mod
billig afgift årlig - samt at jeg beholder til
brug ved huset det fornødne inventarium a f
hvad forefindes i gården, og endelig at han
- indtil jeg kommer på fri fod, sørger fo r at
min kære hustru og børn ikke skal lide
mangel fo r nødtørftig underholdning:«
Med sin underskrift sikrede Peder Tæk
ker, at familien fremover blev sikret et
nødtørftigt udkomme. Efter hans død sør
gede Chr. Overgård for sin svigerinde
Inger Madsdatter og hendes to hjemmebo
ende børn - den sidstfødte døde før Peder
Tækker. På baggrund af ovennævnte doku
ment havde Chr. Overgård købt gården,
der blev solgt på auktion den 18. marts til
Christen Christensen Møller i Kjelstrup for
1470 rigsdaler. En betingelse for handelen
var, at enken kunne blive boende og nyde
fri kost og græsning til en ko og seks får
indtil november.
Ved Peder Tækkers død var Chr.
Overgård ejer af gården og besætningen,
men »til oplysning« lod han skifteretten
vurdere dyr og redskaber, som blev værdi
ansat til godt 121 rigsdaler. Indboet tilhørte
den afdøde og blev registreret og senere
solgt på auktion, som indbragte godt 40 rd.
Der var imidlertid en gæld på over 150 rd.,
heraf 80 rd. for skatter og landgilde til den
tidligere ejer. Boet blev således erklæret
fallit med godt 110 rigsdaler. Faderen fik
ca. 20 rd. som godtgørelse for aftægtsplig
ten, mens Nikolaj Toft fik resten. To andre
kreditorer fik ikke noget.
Godt et år efter Peder Tækkers død gif
tede Inger Madsdatter sig i Hillerslev kirke
med Christen Christensen Frost. Deres
første barn blev døbt i Thisted, men senere
boede de i Kjelstrup Havreland og fik flere
børn døbt i Hillerslev. Hendes børn i første
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ægteskab blev alle konfirmeret i Hillerslev
kirke med angivelse af Peder Tækker som
faderen. Inger Madsdatter og hendes mand
flyttede derefter til Fjerritslev, og hun døde
1828 i Bejstrup hos sin ældste datter, der
bar rundt på tunge minder om et plovgilde
i sin barndoms Kjelstrup.
Et hidsigt gemyt forlenet med en vis
grovhed nedkaldte for 200 år siden ulykke
over en familie i Kjelstrup ud over, hvad

rimeligt var. Der kan vel ikke herske tvivl
om, at Peder Tækker også efter nutidens
lovgivning ville have fået en form for dom.
Straffen i dag ville uden tvivl være mil
dere, måske betinget, men med til sam
menligningen hører også, at det i dag
debatteres, om ikke vi straffer for mildt for
voldelig adfærd. Med til den debat hører
også, hvad straf kan indebære for en hel
familie.

En dyr læge
Når man har den lykke at få serveret et så
omfattende kildemateriale i renskrevet
form, så er det nødvendigt med en redige
ring og en beskæring for at få en artikel ud
af det. Mange gentagelser og vidneudsagn
af sekundær betydning er skåret væk. Op
lysninger kan dog udmærket have historisk
interesse, selv om de ikke direkte har
betydning for sagsforløbet. Således optræ

der der i sagen en regning for obuktionen,
der blev foretaget af doktor Kofoed fra Vi
borg med hjælp fra doktor Neve i Thisted.
Neve’s honorar var på 10 rigsdaler,
mens Viborg-lægens var noget større.
Denne regning er skrevet på Ullerupgård
28. maj 1799 og kvitteret 24. juni af Ko
foed, der underskriver sig som »doctor
med i og land Physicus«. Posterne er:

Befordring frem og tilbage
færge
diætpenge i 6 dg. d 2 rd.
For umagen med mere rejseforretningen og dens beskrivelse

12 30-

88 sk.
6400-

ialt

54 rd.

56 sk.

11 rd.

Når man betænker, at Peder Tækkers ko blev vurderet til 4 rigsdaler, så må det vel siges
at være en pæn betaling, selv om koen blev angivet til at være både gammel og ussel.

KILDER:
Hillerslev Hundborg Herreders justitsprotokol 17971805 med Documenter til justitsprotokollen. Hillerslcv Hundborg Herreders Domprotokol, Viborg
Landstings Dombog, Protokol over fanger 1779-1835
f. 44a. Viborg Tugthus arkiv.
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Ved gengivelse af kilderne er den originale ordlyd be
varet, men der er i en vis udstrækning anvendt nutidig
stavemåde og tegnsætning. Udskriften af kildemate
rialet kan i sin fulde ordlyd studeres på Lokalhistorisk
Arkiv i Thisted.

SØREN ANKER-MØLLER

Grundtvigske menigheder i Thy
- en kortfattet oversigt
Søren Anker-Møller (1920-99) udsendte i julen 1998 den følgende lille »oversigt«
sotn julehcefte til familie, venner og bekendte, mens han endnu var erhvervsaktiv
som »bønholder« ved Hansted Hospital ved Horsens. Artiklen bringes med Inge
Anker-Møllers tilladelse.

At finde tilbage til de første spirer til ånde
lige bevægelser er vistnok en umulig op
gave. Den slags fortaber sig oftest i det
dunkle. Det samme gælder i nogen måde
sådanne bevægelsers videre udvikling og
udbredelse fra egn til egn.
Det følgende skal da også opfattes som
spredte træk af en historie, hvor der på in
gen måde gås i dybden, men blot gøres et
beskedent forsøg på at udrede nogle af de i
sandhed filtrede tråde, der er karakteristi
ske for Thylands grundtvigske »geografi«.
Vi begynder i Hurup, hvor der i årene
1888-93 virkede en meget afholdt sogne
præst ved navn K. Christensen. Han havde
ikke alene god tilslutning af sine egne sog
nebørn, men ved hans gudstjenester så
man ofte folk fra andre sogne, deriblandt
adskillige familier fra Nordthy, især fra
Hundborg.
Efter at pastor Christensen var blevet
forflyttet til et embede på Fyn, synes Hundborg-folkene at have fået en aftale i stand
med Morten Larsen, der på dette tidspunkt
var valgmenighedspræst (senere frimenig
hedspræst) i Holstebro. Gennem 10 år
prædikede Morten Larsen således hver tred
je søndag i Hundborg kirke og havde man
ge konfirmander fra Thy, som så i konfir
mationsalderen tjente på Holstebro-egnen.

I samme periode oprettedes Thylands
Højskole i Hundborg, hvor den nybagte
teologiske kandidat Thyge Thygesen fra
1901 og gennem syv år virkede som for
stander og jævnlig holdt gudstjenester på
højskolen, så at han på denne måde kunne
aflaste Morten Larsen. Thygesen blev se
nere præst for Træden Valgmenighed.
Her skal det også med i billedet, at en af
Morten Larsens kapellaner, Nikolaj Lomholt, 1907-17 virkede som sognepræst i
Snedsted og samlede grundtvigsksindede
folk fra flere sogne. Mange andre forhold
har utvivlsomt medvirket til at berede jord
bunden, og da Lomholt i 1917 forflyttedes
til Aalborg, følte mange, at tiden nu var
inde til at søge samling på den meget
spredte grundtvigske virksomhed i Sydthy.
I 1918 oprettedes Thy Valgmenighed,
hvis første præst blev Søren Noe-Nygaard,
seminarieuddannet og i en årrække for
stander for Ribe Seminarium. Han fik bo
pæl i Hurup, og hans virke faldt væsentlig
i Sydthy, idet han fortrinsvis prædikede i
Vestervig og Hundborg. Noe-Nygaard var
meget afholdt, men hans tid i Sydthy blev
kun kort, idet han i 1921 blev præst for
Bering Valgmenighed.
Efter Noe-Nygaards bortrejse skulle
valgmenigheden i Sydthy have ny præst,
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Kristian Anker-Møller fotograferet hos Gratn i Thi
sted. mens han var præst i Thorsted fra 1927 til sin
død i 1931.

og valget faldt på sognepræsten i Velling
ved Ringkøbing, Kristian Anker-Møller,
der med sin familie fik bopæl - først en
kort tid i Hurup, senere i Vestervig, hvor
valgmenigheden lod opføre en ny præste
bolig. Efter få års forløb opstod der imid
lertid uro i valgmenigheden. Grunden her
til var, at Kristian Anker-Møller blev ind
viklet i en strid med biskop Chr. Ludwigs i
Aalborg. Striden drejede sig om, hvorvidt
den fra Porto Novo Missionen i Indien
hjemmeværende missionær, Anne Marie
Petersen, kunne få lov til at tale fra prædi
kestolen. Biskop Ludwigs nedlagde for
bud, fordi han fandt det utilstedeligt, at en
kvinde fik adgang til en prædikestol. Kri
stian Anker-Møller nægtede at rette sig
efter det biskoppelige forbud og udtrådte
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af Folkekirken. (I et indlæg i sagens anled
ning omtaler Kristian Anker-Møller prædi
kestolen som »dette ophøjede møbel«.)
Situationen var nu den, at hvis valgme
nigheden i Sydthy ville beholde Kristian
Anker-Møller som deres præst, måtte man
udtræde af Folkekirken og følge ham ud i
en frimenighed. Dette forhold medførte en
spaltning af Thy Valgmenighed, idet nogle
af medlemmerne - især i Hundborg - var
villige til at følge Kristian Anker-Møller
ud i en frimenighed - men derom senere.
Andre ønskede ikke at tage dette skridt,
men fortsatte Thy Valgmenighed med Gu
stav Chr. Petersen-Bønding som deres
præst. Petersen-Bønding havde ikke teolo
gisk uddannelse, men havde i årene 190912 været lærer på Thylands Højskole i
Hundborg og var efter en årrække i frisko
lens tjeneste blevet rejsesekretær for Santal-Missionen. Efter syv års virke i Sydthy
blev han præst for Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed.
Nu var valgmenigheden i Sydthy i svære
vanskeligheder, idet man faktisk ikke havde
råd til at ansætte en ny præst. I 1926 hen
vendte man sig derfor til præsten for Lem
vig Valgmenighed, J. Chr. Hejlesen, og bad
ham om at blive præst for Thy Valgmenig
hed sideløbende med stillingen som præst
for Lemvig Valgmenighed. Hejlesen fore
lagde henvendelsen for Lemvig Valgme
nigheds menighedsråd, der vedtog følgende
udtalelse: »Menighedsrådet for Lemvig
Valgmenighed ser meget gerne, at pastor
Hejlesen yder Thy Valgmenighed præstelig
hjælp og overlader derfor til pastor Hejle
sen at træffe aftale med Thy Valgmenighed,
idet menighedsrådet dog helst ser, at hjæl
pen bliver a f midlertidig art«. Det følgende
år - 1927 - aflagde derfor tre medlemmer
af Thy Valgmenighed et besøg i Lemvig,
og man vedtog da at etablere den ønskede

bistand, dog ikke længere end til oktober
1927. Samme år arrangerede Lemvig Valg
menighed en udflugt til Bovbjerg, hvortil
også medlemmer af Thy Valgmenighed var
indbudt, så samarbejdet synes at have været
fuldt etableret.
1931 blev J. Chr. Hejlesen imidlertid
præst for Københavns Valgmenighed. Han
afløstes af sognepræsten i Mygind ved
Randers, Jakob Martin Busk Sørensen, der
ligesom sin forgænger i hvert fald i perio
der synes at have ydet præstelig bistand i
Sydthy. Ved Lemvig Valgmenigheds 25års jubilæum i 1956 blev der således bragt
en lykønskning og tak for pastor Busk Sø
rensens betjening af kredsene i en længere
årrække. Når der her tales om »kredsene«,

Kristian Anker-Møller uden fo r Thorsted frimenig
hedskirke sammen med Mikkel Skaarup.

hænger det sammen med, at Thy Valgme
nighed faktisk var blevet nedlagt, og at det
grundtvigske arbejde nu blev videreført af
diverse kredse af Kirkeligt Samfund. Busk
Sørensen prædikede således en gang må
nedlig for en kreds i Hurup, og andre
grundtvigske præster synes også nu og da
at have holdt gudstjeneste for Kirkeligt
Samfunds kredse i Sydthy.
Mens en del af medlemmerne af Thy
Valgmenighed i Sydthy således havde søgt
at videreføre valgmenigheden, idet de ikke
havde ønsket at følge Kristian Anker-Møl
ler ud i en frimenighed, var der en anden
fløj af valgmenigheden, der ikke havde
betænkeligheder i så henseende. Det gjaldt
navnlig medlemmerne fra Hundborg, der
nu brød med Thy Valgmenighed og indgik
i et samarbejde med Thy Frimenighed, der
havde sit tyngdepunkt i Nordthy. navnlig i
Thorsted og egnen deromkring. Thy Frime
nighed var oprindelig en »filial« af Morsø
Frimenighed og fra 1906 med egen kirke i
Thorsted. Fælles præst for frimenighederne
på Mors og i Thy var Thorvald Balslev, der
havde bopæl i Øster Jølby på Mors. Da
Balslev i 1925 blev præst for Vartov, ud
skiltes Thy Frimenighed fra Mors og valgte
sammen med Hundborg Kristian AnkerMøller til præst. Egen kirke havde Thorsted
som nævnt haft siden 1906, og der opførtes
nu en ny præstebolig i Thorsted. Gudstje
nesterne i Hundborg afholdtes i sognekir
ken.
Kristian Anker-Møller døde i 1931, og
kredsene i Thorsted og Hundborg enedes
om til deres præst at vælge Frede Frederik
sen, friskolelærer i Ellede ved Kalundborg.
Det viste sig imidlertid, at samarbejdet
mellem Thorsted og Hundborg snart løb
ind i store vanskeligheder. I 1938 flyttede
Frede Frederiksen til Træden Valgmenig
hed, hvor han afløste Thyge Thygesen, og
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Jørgen Andersen, der var pr test i Thorsted fra 1939 til sin død i 1955. fotograferet i haven til sin bolig, Hjardalvej 18.

der opstod nu en bitter strid mellem Thor
sted og Hundborg om, hvem der skulle
være præst for Thy Frimenighed efter
Frede Frederiksen. Udgangen på stridighe
derne blev, at frimenigheden splittedes, og
de to kredse valgte hver sin præst. Thor
sted, der beholdt navnet Thy Frimenighed
samt kirken i Thorsted, valgte Jørgen
Andersen, tidligere i en årrække sømands
missionær i Andrea Franks Mission i Cal
cutta, derefter 1926-39 bestyrer af sø
mandshjemmet på Sankt Annæ Plads i Kø
benhavn. Hundborg Frimenighed valgte
Enrico Bjerre, der var uddannet på præsteskolen Grand View College i USA, og som
efter forskellig lærervirksomhed blev hjæl
pepræst hos Niels Dael.
Noget fast og forpligtende samarbejde
mellem Thorsted og Hundborg er det siden
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splittelsen i 1938 ikke lykkedes at etablere.
I 1955 døde Jørgen Andersen, og i de føl
gende fem år fik Thorsted Frimenighed
hjælp fra forskellige præster på egnen, især
Svend Krøigaard, præst for Morsø Frime
nighed, - Holger Andersen, sognepræst i
Visby-Heltborg, samt Georg Langkjer,
sognepræst (senere provst) i HunstrupØsterild.
I 1957 forlod Enrico Bjerre Hundborg
for at blive præst i Ansager. Som hans
efterfølger valgte Hundborg i 1960 Folke
Trier Hansen, der i en årrække havde holdt
højskole i Abild efter meget frie linjer, og
som i 1943 var blevet præsteviet af Aage
Møller, Rønshoved. Skønt præst for Hund
borg blev Folke Trier Hansen tilknyttet
Thorsted som »fast daglejer«, som han selv
udtrykte det, og de to kredse gjorde således

i en periode brug af samme præst, uden at
der var tale om noget egentligt samarbejde
de to kredse imellem.
I 1979 døde Folke Trier Hansen. Året
efter blev der forsøgsvis indgået en aftale
mellem Thorsted og Poul Grosbøll, der
efter bl.a. at have virket som præst for
Sønder Nærå Valgmenighed nu boede som
pensioneret i Nibe. Grosbøll blev boende i
Nibe og betjente herfra Thorsted Frime
nighed gennem 15 år indtil 1995. Hund
borg syntes fremdeles ikke at være interes
seret i noget formaliseret samarbejde med
Thorsted, men der etableredes dog en af
tale om, at Grosbøll fire gange årligt præ
dikede i Hundborg, og at Thorsted-folkene

disse fire gange forrettede deres kirkegang
i Hundborg, ligesom der da også de øvrige
søndage nu og da sås Hundborg-folk i kir
ken i Thorsted.
1995 ophørte Grosbøll med at være
præst i Thorsted, men prædikede fortsat nu
og da i Hundborg. Dette havde som konse
kvens, at Thorsted alene måtte søge sig en
præst. Valget faldt på Svend Thorgaard, tid
ligere forstander for Thestrup Højskole, nu
lærer på Strib Efterskole. Thorgaard blev
indsat som præst for Thorsted Frimenighed
første søndag i advent 1995.
Da Grosbøll fratrådte som præst for
Hundborg, forventede adskillige, at Hundborg nu kunne ønske at slutte op om Thor-

Folke Trier Hansen varfrimenighedsprast i Hundborg fra 1960 til sin død i 1979, men samtidig var han tilknyt
tet frimenigheden i Thorsted. Han er her fotograferet den 27. marts 1966 sammen med sin kone Karen la Cour.
Folke sidder med Solveig Gravesen. som han samme dag har døbt i frimenighedskirken i Thorsted. Prtusteparret
er omgivet a f barnets foraldre, Dorte og Niels E. Gravesen, der begge har været højskoleelever hos Karen og
Folke i Abild. Dorte Gravesen sad 18 dr i bestyrelsen fo r Thorsted Frimenighed, og da hun trak sig ud i 1997,
havde hun varet formand i 14 dr.

129

Menigheden forsandet udenfor Thorsted Frimenighedskirke ved kirkens indvielse i 1906.

gaard som præst i fællesskab med Thor
sted. Men Hundborg gik endnu engang
deres egne veje og fik etableret et sam
arbejde med præsten for Bøvlingbjerg

Valgmenighed, Kurt Andersen, således at
denne seks gange om året holder eftermid
dagsgudstjeneste i Hundborg. Og således
er situationen i skrivende stund i året 1998.

UDVIDET BIOGRAFI
Søren Anker-Møller blev født i Velling ved Ring
købing i 1920. I 1950 tog han teologisk embedseksa
men fra Københavns Universitet og blev umiddelbart
efter ansat som kaldskapellan ved Skt. Mortens Kirke
i Randers. Efter et intermezzo som fængselslærer i
Renbæk i Sønderjylland opfordredes Søren AnkerMøller til at blive præst for Kertcminde-Dalby Valg
menighed. hvor han virkede 1958-64. I 1968 vendte
han tilbage til Folkekirken, idet han blev præst for
Gangsted-Søvind menigheder i Århus Stift. 1968-83
var han præst ved Klosterkirken i Horsens. Efter at
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være gået på pension overtog han hvervet som »bøn
holder« ved Hansted Hospital ved Horsens - et hverv,
han stadig aktivt røgtede, da han døde i august 1999.
- Søren Anker-Møller udsendte i julen 1998 oven
stående lille »oversigt« som julehæfte til familie, ven
ner og bekendte under titlen »Kortfattet oversigt over
de grundtvigske menigheders historie i Sydthy og
Nordthy«.
For at tydeliggøre er der i næstsidste afsnit foreta
get en omformulering, som ikke har betydning for det
indholdsmæssige.

SUSANNE V. KNUDSEN

Kærlighedens kildevæld
- om familien Michelsen i Thisted og J. P Jacobsen
Thisted Museum har modtaget hi 11eder a f J. P. Jacobsens barndomsveninde, Anne
Michelsen, hvis udseende ikke tidligere har været kendt a f offentligheden. I den
forbindelse har redaktionen bedt artiklens forfatter om at kommentere billederne.
Susanne V. Knudsen er født og opvokset ved Vestervig og har gået på Thisted
Gymnasium 1967-70. Dr. phil., lektor i dansk litteratur på Danmarks Pædagogi
ske Universitet i København.

Familien Michelsen bor i 1850’erne og
60'eme i Storegade, Thisted. I familien
spiller moderen teater sammen med sine
børn og deres legekammerater. Familiens
datter, Anna Michelsen, og Jens Peter
Jacobsen bliver gode venner. De udveksler
breve og små digte. Mellem AM og JPJ
opstår et så nært venskabsbånd, at JPJ i en
kommentar til en bog i 1867 skriver, at
»kun en forstaar mig - Anna!«' Man
kunne have forventet et ægteskab. Begge
forbliver ugifte.
I årevis har forskere og andre med in
teresse for JPJs liv og værker søgt efter
fotografier af denne Anna og hendes fami
lie. Der skal gå 114 år efter JPJs død, før
de dukker op. Giveren er Else Marie
Michelsen. Hun har giftet sig ind i fami
lien. Nu er hun enke og ved at rydde op i
sit bo. Her finder hun fotografier af Anna,
hendes søskende og forældre. I efteråret
1999 henvender Else Marie Michelsen fra
Frederiksberg sig til Thisted Museum for
at spørge, om man er interesseret i foto
grafier af familien. Fotografierne ligger nu
på Thisted Museum, og nogle af fotografi
erne er dem, der bliver præsenteret i denne
artikel.

Hvem er
familien Michelsen ?
Familien Michelsen (udtalt Mikkelsen) er,
så vidt jeg ved, tilflyttere fra Sjælland.
Christian Frederik Michelsen (1814-58)
kommer fra København til Thisted for at
nedsætte sig som praktiserende læge. Hans
broder, Marcus Christian Wilhelm Michel
sen, er i flere år provst i Thisted. På
mødrenes side nedstammer de fra Herman
Bang-slægten. CFM dør i en alder af 44 år.
Tilbage sidder Jensine Michelsen (f. Dahl,
1825-1903) som enke i en alder af 33 år
med tre børn i alderen 7, 9 og 11 år. Hun
skal have været en forholdsvis formuende
enkefrue. Desuden har hun været en livlig
kvinde med sans for at engagere børn og
unge i sit hjem med fortællinger og små
teaterstykker. Her kommer fra 1859 JPJ og
hans søskende Cecilie Marie og William.
Anna Elisabeth Michelsen (1847-1924) og
JPJ er jævnaldrende. Men også med JPJs
søster Marie bliver AM gode venner, og de
opretholder i mange år kontakten med hin
anden gennem besøg og breve. I 1865 flyt
ter Jensine med sine børn til København.
Her åbner hun sit hjem for JPJ og andre
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unge mænd, der studerer i København.
Hendes søn Hans Peter Michelsen (18491920) bliver apoteker i Randers. Hans dat
ter er Hella Marie Michelsen (1903-95),
der har været kilden til flere af oplysnin
gerne om forholdet mellem AM og JPJ.
Det er i hendes efterladte møbler, at foto
grafierne bliver fundet. Den yngste datter
Emma Michelsen (1851-1897) bliver gift
med skolebestyrer A.F.L. Jordan, som JPJ
også kender fra sin studietid.

Ægteparret Michelsen
Mellem ægteparret Michelsen er der en
aldersforskel på 11 år. Fotografiet af Chri
stian Frederik Michelsen er - som de øv-

Jensine Mikkelsen, f Dahl. død i København 1903.
Originalen / 1.8x15.6 cm.

Læge Chr. F. Mikkelsen, død i Thisted 1958. Fotograf:
Ludvig Grundtvig, København. Han etablerede sig først
i 1863 som fotograf på Amagerton', så der må være tale
om en affotografering eller opkøb af en anden fotografs
glasplader. Originalens højde er 735 cm.
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rige fotografier af familiens medlemmer uden angivelse af år. Jeg gætter på, at det
er fra midten af 1850’erne. Han er da cirka
40 år gammel. Han ser alvorligt ud mod
beskueren og virker som en sammenbidt
mand. Munden er lukket fast sammen, og
hænderne synes at være holdt hårdt knyt
tede. Øjnene forekommer lidt mere udfly
dende, og håret stritter lidt uregerligt.
Måske har han været en sammensat person
med dele af beslutsomhed og veghed? Fre
derik Nielsen skriver kort om ham i sin
doktorafhandling, at han »var efter fam i
lietraditionen forfalden til spiritus«, og
han giver som begrundelse herfor hans
slægtskab »med den sjæleligt ikke alt for
sunde slægt Bang«.2

Fotografiet af Jensine Michelsen antager
jeg også at være fra midten af 1850’erne.
Hun er da cirka 30 år gammel. Slangekrøl
lerne forekommer ungdommelige. Men
samtidig er hun klædt på som en gift
kvinde i en lang, mørk kjole. Den højre
hånd hviler i skødet. Venstre hånd er sat
mod kinden, således at fingrene understøt
ter hovedet. De fører beskuerer frem mod
et par tænksomme øjne. Måske med undta
gelse af en vigende hage virker JM på dette
fotografi som en begavet og attraktiv
kvinde. Fotografiet viser en moden kvinde.
Måske er hun lidt signøjeragtigt klædt på?
Blandt andet William Jacobsen, JPJs lille
broder, mener, at hun har været forbilledet
for Edele i romanen Niels Lyhne, 1880.
Om JM skriver Frederik Nielsen, at »Jen
sine Michelsen var efter shugtstraditionen
ingen skønhed«: Det kunne han strengt
taget ikke vide, da han netop var en af for
skerne, der forgæves var på jagt efter foto
grafier af familien Michelsen.
På det senere portræt, der er på cirka 2
cm i højden, ser JM med sammenknebne
øjne og sammenbidt mund ud på verden.
Her er hun nogle år ældre og enke, gætter
jeg på. Endelig er hun fotograferet som

Jensine Michelsen. Fotograf: Chr. Neuhaus. Koben
havn. Originalens højde er 6,5 cm.

ældre. Hun ligner her en lidt større ma
trone. Øjnene får hende til at se træt og
bekymret ud. Hun kan være omkring tres
år gammel, og fotografiet vil da være taget
i 1885.

Portræt afen
børneflok på tre

Jensine Michelsen. Miniaturebillede med en højde på
2 cm. Opbevaret sammen med andre fotos i et hals
smykke.

På fotografiet sidder Anna flankeret af de
to søskende, Hans Peter og Emma. De tre
søskende ser ud som unge mennesker, og
jeg antager, at fotografiet er fra cirka 1865.
Anna er da 18 år gammel. Over hende hvi
ler en vis blufærdighed. Den er understre
get af, at ansigtet er lagt en anelse på skrå.
Hun forekommer at være lidt vemodig og
sunket ind i sine drømme. Bag hendes ven
stre skulder står Emma. Hun støtter sig til
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De tre børn i familien Michelsen: Hans Peter, Anna
og Emma. Indsat i en medaljon med en indre højde
på 5 cm. På den anden side er der et billede a f fade
ren, så smykket har uden tvivl vieret båret a f Jens ine
Michelsen.

storesøsteren, så Annas skuldre og krop
hælder mod lillesøsteren. Til højre står
Hans Peter og rager med sin højde op over
søstrene. Hans blik er intenst og rettet lige
mod beskueren. Han kan med det viltre hår
minde om den krøllede Frits i et skuespil
af Hostrup. Han synes at indtage pladsen
som den stærke, selvbevidste og selvstæn
dige person i dette fotografi.

Fotografiet, vil jeg tro, viser Anna omkring
1870’eme som 23-25 årig. Hun ser strengt
ud på verden. Håret er strøget stramt tilba
ge. Kjolen er stor og rummelig. Den er
holdt sammen af et hvidt flæsestykke ved
halsen og over knapperne. Hun sidder med
meget rank ryg. Anna ligner en kvinde, der
har dannet sig sin mening om livet og
livets mening. Mere end drømmeren på
søskendebilledet er det dommeren, der er
trådt i forgrunden af det lille fotografi.
Anna menes at være forbilledet for den
unge Bartholine Blide i Niels Lyhne. Om
Bartholine fortælles, at hun er en drømmer.
Gennem litteratur og specielt digte næres
Bartholines drømme om at være noget
særligt og tilbedelsesværdigt. På en og
samme gang hæver hun sig over familien
som en fremmed og over menneskene som
en særlig kvinde blandt kvinder. Fortælle
ren kommenterer denne kvindelige drøm
mer i indledningen til romanen som en
»mer end almindelig begavet ung Pige«.
Men hun er også en pige, der er udtryk for
»den lidt sygelige Trang til at føle sig
selv«.

Portrætter a f
Anna Michelsen
Fotografiet er 2 cm i højden og 1,4 cm i
bredden. Ligesom det tidligere nævnte
miniportræt af moderen lå det i en æske
med en medaljon, der er et smykke til små
ambrotypier, en billigere udgave af da
guerreotypier. Æsken har tilhørt moderen.
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Anna Michelsen. Miniaturebillede med en højde på 2
cm. Opbevaret sammen med andre fotos i et hals
smykke.

Om Anna ved vi fra breve til JPJ, at hun
som barn og ung har været en del syg.
Hendes skolegang har derfor sandsynligvis
været uregelmæssig. Til gengæld skriver
hun så sent som i 3O-års alderen om, at
hun nu har opgivet skolegangen. Det vil
sige, at hun har været elev eller studerende
indtil denne alder. Sandsynligvis hos
Nathaline Zahle i København. I hvert fald
har hun på et tidspunkt planer om at blive
privatlærerinde på Fyn. I foråret 1867 for
lover hun sig med fætteren Carl Michel
sen, der er søn af provsten i Thisted. Forlo
velsen hæver hun efter et år i maj 1868. Da
har JPJ været inde i billedet for at advare
hende mod en sådan alliance!
Anna bliver boende hos moderen. Efter
forlovelsen koncenterer hun sig om sit liv
sammen med moderen. Hun bliver meget
optaget af sit religiøse liv. Til JPJ skriver
hun blandt andet, da hun fornemmer, at
han er i en krisesituation, at han skal vende
sig til Gud, og hun håber, at de vil mødes
hos hendes Gud. I maj 1879 bliver hun
første gang indlagt på et psykiatrisk hospi
tal. På asylet i Oringe ved Vordingborg er
hun indlagt i 16 måneder for demens
paranoi, den tids medicinske udtryk for
skizofreni. Årsagen til sindslidelsen har
man ifølge journalen fundet i »en ulykkelig
Kærlighed fo r nogle Aar siden, i det hun,
der selv er meget religiøs, elskede en »Fri
tænker«, som dog aldrig har friet til hende,
hans sandsynligvis nær fore staaende Død
a f Phthisis (turberkulose, min tilføjelse)

har bekymret hende meget.<d Det er ikke
svært at gætte på JPJ, som den person, der
gemmer sig bag den ulykkelige forel
skelse.
Fra Oringe skriver AM i et brev til
Marie. JPJs søster, at hun har været igen
nem en hård sygdom. Hun forudsiger, at et
fornyet udbrud af sygdommen vil medføre
en livslang indespærring. Sygdommen bry
der ud igen, og i februar 1882 bliver hun
indlagt på Set. Hans Hospital i Roskilde.
Her er hun journaliseret som no. 3072. Om
årsagen til sygdommen står der blandt
andet: »... sit Udspring i religiøse Kriser
fremkaldt ved at hun ikke turde knytte sin
Skjæbne til en Barndomslegekammerat
(den nu afdøde digter J.P. Jacobsen), fordi
han var Fritænker og skønt hun holdt a f
ham.«- Hun tilbringer 42 år som patient på
sindssygehospitalet i Roskilde. Her dør
hun den 12. december 1924 afkræft.
Måske ville hun have været forfatter
som JPJ? I Thisted Museums arkiver ligger
eksempler på mindre arbejder fra hendes
hånd. I et såkaldt »Stambogsblad« fra den
6. Februar 1879 skriver hun om en kærlig
hed, der har været, og som jeg’et og du’et
derfor altid vil bære på:
»Jeg er i Kjærligheds Skyld til Dig
Du i en lige saa stor til mig
Om alt hvad jeg eier og har blev Dit
Ved Ord og Gjerning, vi er dog ei kvit
Thi Følelsen a f evig Gjæld
Er Kjærlighedens Kildevæld.«

NOTER:
1 Citeret efter Samlede Værker, bd. 5. red. Frederik
Nielsen, Kbh. 1973, s. 48a.
2 Frederik Nielsen J.P. Jacobsen. Digteren og men
nesket, Kbh. 1953, s. 33.

3
4

Frederik Nielsen. 1953. op.cit., s. 33.
Brita Felländer citerer journalen i artiklen »Anna
Michelsen og J.P. Jacobsens ungdomskris« i Dan
ske Studier 1939, s. 28.
5 Jeg har læst journalen i juli 2000.
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NårJensine Michelsen trådte ud a f sit hus i Thisted og kiggede ned ad Storegade, trådte dette gadebillede hende
i møde. Billedet er taget ca. to år efter, at hun i 1865 forlod byen sammen med sine børn. Den lille pige til ven
stre er Constantia, der står i døren til det hus. der tilhørte hendes far, drejer Pedersen. Hun blev senere gift med
N. L. Spangberg, og billedet her havde sin plads ved hendes seng i Jernbanegade 4, hvor der nu er museum. 1
bygningen til højre på billedet havde borgerskolen til huse.
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GORDON ALBØGE

Stednavne i Vester Hanherred
med udgangspunkt i sognenavnet
Denne artikel ligger i forlængelse a f »Stednavne i Thy med udgangspunkt i sogne
navnet« i årbogens 1999-årgang. Kommentarerne bygger hovedsagelig på bogen
Stednavne i Hanherred. 1991 (Danmarks Stednavne nr. 21). Navnestoffet er frem
lagt efter de retningslinjer som er skitseret i introduktionen til den første artikel.
Dér er der også er gjort redefor de enkelte artsled.

Af Vester Hanherreds 13 sognenavne er et
sammensat med artsleddet henr. Klim, et
med by\ Tømmerby, 5 med torp-. Kollerup,
Kettrup, Gøttrup, Vester Torup og Arup. 5
sogne bærer oprindelige naturnavne:
Hjortdal, Vust, Øsløs, Vesløs og det tidli
gere sognenavn Lund. Dets afløser. Liid, er
et oprindeligt kirkenavn.

Leret dynd eller limsten
Klim (*1462 Klim, 1466 Cliim) er et oprin
deligt *Kli-hém. Beskriverleddet er navne
ordet gammeldansk *Å7/, identisk med
norsk kli »fin sæbeagtig masse; fint, sejt
1er« og beslægtet med navneordet klæg
»leret dynd«. Beskriverleddet kan hentyde
til de store, nu engdækkede havaflejringer
som strækker sig fra fjorden næsten helt
ind til kirkebyen. Det antages dog vanlig
vis at være anvendt i den ikke ellers påvi
ste betydning »limsten«. 1 så fald kan det
sigte til Klim Bjerg norden for byen med
dets store forekomster af limsten som ind
til nyeste tid er blevet udskåret til byg
ningssten. Klim kan altså betyde »hjemmet
ved den lerede og dyndede slette« eller sagligt særdeles velbegrundet - »hjemmet

med limstenene«. - I sognet er der to torpnavne: det usammensatte Terp (1610 Torp,
1664 Therp) og det forsvundne Tygstrup
(1483 Tygstrop) som er sammensat med
mandsnavnet gammeldansk *Tÿkir, en
sideform til Tyki.

Tømmer by
Beskriverleddet tømmer, gammeldansk
timbær / tymbær, i sognenavnet Tømmerby
(*1231 Tymberby, *1438 Timmerby) hen
tyder antagelig til tømmertilvirkning eller
til ud- eller måske snarest indskibning af
tømmer. Landsbyen Tømmerby ligger
halvanden km fra Lund Fjords ældre kyst
linje. Kirken ligger umiddelbart ved kyst
linjen. I sognet er der to unge navne på by. Ravnsby (1883 Ravnsby), som næppe
kendes i dag, omfattede ifølge en indberet
ning fra 1926 tre huse. Husene som tidli
gere hørte under Selbjerggård, har fået
navn efter kammerråd Mads Christian
Raun (død 1869) der ejede gården fra
1826. - Åby (1928 Aaby) er (var?) navn på
en række små huse langs Tømmerby Å.
Der er tre navne på -torp i sognet.
Beskriverleddet i Frøstrup (1470 Frøs-
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drop, 1483 Frøstrop, 1552 Frøstrup, Frostrup) kunne være navneordet urnordisk
*fraujaR ‘herre’ som antagelig indgår i
Frøslev på Mors og i to andre Zev-navne.
Da dette ord, som ligger til grund for gu
denavnet Frø, ikke ellers er overleveret i
nordisk og måske har været døende før vi
kingetiden, er det alligevel lidet sandsynligt
at det kan indgå i et torp-navn. Beskriverleddet i Frøstrup er da snarest mandsnavnet
gammeldansk Frøsten. Den forudsatte lyd
udvikling har paralleller i det sjællandske
Tåstrup (*1150 Thorstenthorp) og det
svenske Fröstorp (1334 Frøstensthorp).
Beskriverleddet i Højstrup (1408
Høghstorp) er flertydigt. Det kan være eje
fald af navneordet høj, gammeldansk høgh,
selvom ejefald er relativt sjældent ved nav
neord der indgår som beskriverled i sam
mensatte stednavne. En anden mulighed er
tilnavnet Høj, gammeldansk Høgh, med
personnavnes regelfaste ejefaldsform i
sammensætning. Muligt er endvidere til
navnet Høg, gammeldansk Høk, idet gam
meldansk -k- i stillingen foran -.v udvikles
som -gh-. Med samme reservation som
gælder for navneordet høj, indgår også
fuglebetegnelsen høg, gammeldansk høk,
blandt de mulige beskriverled.
Kærup (1470 Kyrdrop, 1483 Keerup,
1522 Kørup, 1688 Kiørup, 1788 Kiærup)
er sammensat med dyrebetegnelsen ko i
den gamle ejefald entalsform *kør, mod
svarende gammelvestnordisk kÿr. Den ind
går også i navneordet jysk kjørres ( <- *kørluis) »kostald« som er overleveret i bl.a.
hanherredmålet.

Torp-sognene
Sognenavnet Vester Torup (*1461 Thaarup, 1462 Trvp, 1483 Torp} er en oprinde
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lig usammensat navnedannelse til selve
navneordet thorp. Den senere tilføjelse Ve
ster (1683 Wester Torup) tilsigter formo
dentlig adskillelse fra Agger Torup i Ag
gersborg sogn og Nørtorup i Hjortdal
sogn. - I sognet er der endnu et torp-navn\
Ullerup (*1461 Vullerup, 1483 Wallerop,
1552 Wllerupgaard, Wollerup). Beskriver
leddet er antagelig navneordet gammel
dansk wall »slette, græsgang«. - En gård i
Torup by kaldes Ravnstrupgården. Navnet
Ravnstrup, sammensat med mandsnavnet
Ravn, forekommer flere steder; men det er
tvivlsomt om der i dette meget sent og kun
mundtligt overleverede gårdnavn er tale
om et ægte torp-navn.
De øvrige fire torp-sognenavne er sam
mensætninger. I tre af dem indgår mands
navne fra vikingetiden: Kcêti i Kettrup
(1401 Kætthorp, 1447 Kæætrop), Gøti i
Gøttrup (1447 Gyøttrop, 1462 Gøttrvp),
Ari i Arup (1408 Athorp, 1418 Arthorp,
udtale: å'rep). - Også i sognenavnet Kolle
rup (1455 Koldrvp) er beskriverleddet mu
ligvis et vikingetidigt mandsnavn, gam
meldansk Kolli. En anden mulighed er
navneordet jysk koile, gammeldansk kolli
»(mindre) rund højde«, sigtende til nogle
småhøjder sønden for kirkebyen.
To bosteder i Kettrup sogn bærer navne
som muligvis tilhører en ældre navnetype
end sognenavnet. Skerping, nu Skerpinggård (1466 Skyerping, 1552 Skerping,
1683 Scherping, Skierping Gaard) er dan
net med afledningselementet -ing(e) af til
lægsordet skarp i den topografiske betyd
ning »mager, stenet, gruset, sandet«. Efter
dette betyder Skerping »(bo)stedet på den
skarpe jordbund«. Navnets forekomst flere
steder i Norden er blevet taget til indtægt
for at der ikke er tale om selvstændige,
individuelle navnedannelser på -inge men
om et allerede eksisterende navneord

*skærping »skarp jordbund« der er taget i
brug som stednavn, ligesom f.eks. bred(n)ing, grønning, sanding og sietting der
også fungerer som stednavne. I så fald er
der ingen holdepunkter for datering af
Skerping udover hvad der kan udlæses af
den skriftlige overlevering. Imod eksisten
sen af et nordisk navneord *skærping taler
dog at et sådant navneord ikke er overleve
ret. - Beskriverleddet i tev-navnet Øslev
(1470 Øsløjf) er formodentlig mandsnav
net gammeldansk *Øthir. Det indgår i levnavnet Ørslev som findes i Sønderjylland
og fem steder på øerne.
Foruden sognenavnet er der to torpnavne i Kettrup sogn. Drøstrup har ö-skrivemåder i det ældste belæg (1458
Drostnip) og i det næstældste som må være
fejlskrevet (1467 Dropdrop). Men alle føl
gende belæg har ø-skrivemåder (1477 Drø
strvp, *1508, 1552, 1579, 1610 Drøstrup,
O.S.V.), og da o for ø er en fejl som fore
kommer hyppigt i kilderne, bør navnet tol
kes udfra ø-formen. En formelt set uantastelig mulighed er navneordet jysk drøs
»strårester på marken efter høst«. Da dette
årvisse fænomen er fælles for alle kornmar
ker, hentyder beskriverleddet vel til et gård
brug som er kendt for at efterlade usædvan
ligt mange strårester på sine afmejede mar
ker. - Beskriverleddet i Trustrup (*1487
Trudsstrop, 1552 Trwdstrwp, 1583 Trudstrup) er mandsnavnet gammeldansk Thriigot. Det fremtræder allerede i 1300-talIet i
formerne Thrut, Thrud.
Fra en historisk synsvinkel er det inter
essanteste stednavn i Kettrup sogn nok
Husby (1467 Hwsby, *1487 Husby). Sam
me navn findes 9 steder i Danmark, ca. 50
i Norge og ca. 70 i Sverige. Det er ikke en
individuel navnedannelse af ordene hus og
by men et sammensat navneord, gammel
dansk hûsabÿ, der har fået status som sted

navn. Af bl.a. et dansk kongebrev fra 1233
og en middelalderlig svensk landskabslov
fremgår det at hûsabÿ har betegnet kongsgårde. Højnavnet Kongenshøjene og mark
navnet Kongens Ager tæt sønden for Hus
by kan vel tages som indicier for tilstede
værelsen af en kongsgård. Den må imidler
tid være nedlagt før 1441. Ellers ville bon
dehæren ikke have valgt Husby Hole og
Sankt Jørgensbjerg til forskansning mod
kongehæren.
Førsteleddet i navneordet hûsabÿ er eje
fald flertal af hus. Den umiddelbare betyd
ning »by med huse« giver ingen mening,
uanset om by er brugt i betydningen
»gård« eller »landsby«, eftersom alle går
de og landsbyer jo er bebygget med huse.
Det har været foreslået at hus kunne være
brugt i betydningen »fæstning« som i
f.eks. Koldinghus og Riberhus; men i disse
navne foreligger der et yngre betydnings
lån fra tysk. Det står stadig hen i det uvisse
hvad der ligger bag det sammensatte nav
neord hûsabÿ og hvorledes det er kommet
til at betyde »kongsgård«.
I Gøttrup sogn findes Zcv-navnet Stjers
lev (1627 Stiersle, 1637 Stiersleff, 1683
Steerslef, Stierslef, Sterløf). Trods den sene
overlevering er der ingen grund til at tvivle
på at Stjerslev er et ægte /ev-navn. Beskri
verleddet kan være mandsnavnet gammel
dansk *Stér som muligvis indgår i lands
bynavnet Stestrup på Sjælland (*1400
Stersthorp) og i gårdnavnet Stersbol på
Djursland (1464 Steersbool).
Sognet har et eksisterende og et for
svundet torp-navn. I Vester Drøstrup
(1508 Vester Drøstrup) markerer Vester
adskillelse fra Øster Drøstrup i Kettrup
sogn. Beskriverleddet i det forsvundne
gårdnavn Brostrup (1610 Broustrup) er
navneordet bro eller tilnavnet Bro, i begge
tilfælde med uoprindelig ejefald på -.v som

139

viser at navnet tidligst er dannet i 1200-tallet.
I Arup sogn findes Zø/Z-navnet Amtoft
(1408 Amnuetoftcegardlr Ametofte gardh).
Beskriverleddet er snarest mandsnavnet
gammeldansk Ammi.
I Kollerup sogn er der både et /^/n-navn
og et /cv-navn. Beskriverleddet i hem-navnet Brøndum (1401 Brwnnum, 1470
Brønwm) er navneordet gammeldansk
brunn »brønd, kilde«. Navnet forekommer
8 steder på dansk område, heraf 6 i Nord
jylland.
Fjerritslev (1517 Fieeritzleve, 1552 Fie
ri ttzlløjf, 1587 FeridtsleJ) skal sammenhol
des med Fjerritslev(gård) ved Hjørring
(*1471 Ferritzløjf, 1552 Feritzløjf) og Fer
ri tslev på Fyn (1474 Færes sløjf, 1491
Færisløjf). Disse tre tev-navne er sammen
sat med samme - eller varianter af samme
- mandsnavn, antagelig gammeldansk
*Ferar, *F jarar, urnordisk *Ferhu-hariaz.
Der har muligvis også været et navn på
-sted i sognet. Ifølge en præsteindberetning fra 1683 hed gården Graven tidligere
Gunderstedgård. I en ældre præsteindberetning fra 1638 kaldes gården ganske vist
Gundestrupgaardr, men hér foreligger sna
rest en skrivefejl. Præsten kan have ladet
sig distrahere af at der i det daværende
annekssogn, Skræm, findes et Gundestrup
som også optræder i indberetningen. Be
skriverleddet i de to navne er mandsnavnet
Gunnar.
Der er tre zørp-navne i sognet. Aldrup
(*1462 Altrop, 1552 Aldrup) er sammensat
med mandsnavnet gammeldansk Alli. Beskriverleddet i Borup (1450 Borup) er
flertydigt, hér som i de ca. 15 øvrige fore
komster i det nuværende Danmark. Det
kan i nogle af dem være mandsnavnet Bo
eller Bovi, i andre navneordet bod, jævnfør
Borup i Ræhr sogn. Muligt er vel også

140

navneordet bo »bosted, bolig«; i så fald
antyder navnedannelsen, »Boligtorpet, tor
pet med boligen«, indirekte at ikke ethvert
torp er menneskebolig. - Arup (1455 Arup,
1504 Ordrvp, Orup) er sammensat med
navneordet å, gammeldansk ä.

Naturnavne-sognene
Fire af Vester Hanherreds sognenavne er
som nævnt oprindelige naturnavne. Føl
gende udvalg af belæg på Hjortdal skitse
rer navnets ikke helt ordinære ortografiske
og lydlige udvikling: *1386 Vester Hiertells, 1458 Hiortils, 1470 Hiortels S[^zi],
1683 Hiortals Sogen, 1788 Hiortels
K[irke], 1798 Hiortdahls Sogn, 1844
Hiortdal, 1883 Hjordels, 1909 Hjortdal,
udtale 1959 hjåwtels, hjåwtdal).
Som det ses, slår den nuværende skrive
måde først igennem i 1900-tallet, og så
sent som i 1959 holder den middelalderli
ge form til dels stand i den stedlige udtale,
og det gør den måske endnu. Den gradvise
omdannelse fra Hjort els til Hjortdal beror
antagelig på at den ikke-meningsgivende
stavelse -tels er blevet tolket som ejefald af
navneordet dal, med efterfølgende bortfald
af 5 i forbindelsen Hjortdals Sogn -►
Hjortdal Sogn. Der er ingen tvivl om at
dyrebetegnelsen hjort indgår i navnet. Sta
velsen -ils, -els, -als har været foreslået
tolket som en reduceret form af navneordet
gammeldansk løsa »græsgang, lysning«.
Men medens løsa er et særdeles udbredt
artsled på Sjælland og i Skåne og ikke er
ualmindeligt på Fyn, er der ingen sikre
eksempler på dets forekomst i Jylland.
Efter den sandsynligste og oftest frem
førte tolkning er Hjortdal et oprindeligt
*Hiort(a)hals med artsleddet hals i den
topografiske betydning »indsnævring«.

f.eks. sigtende til en terrænsnævring hvor
igennem der ofte trækker hjorte. Men nav
net kan også slet og ret være dannet af det
sammensatte navneord hjortehals, anvendt
om en hjortehals-lignende terrænformation.
Sammenligning med dyrelegemsdele er
ikke ualmindelig blandt vore naturnavne,
f.eks. i navne som Horsepanden (grund i
Limfjorden), Rævehale, Hundshale, Ulve
hale, Ulvegabet (sejlløb i Limfjorden).
Der kan dog næppe i det nuværende
landskab omkring Hjortdal peges på nogen
terrænformation som umiddelbart synes at
kunne have motiveret en navnedannelse på
-hals »indsnævring« eller inspireret til
sammenligning med en hjortehals.
Der er tre to//?-navne i Hjortdal sogn.
Vester Svenstrup (1466 Wester Swenstrvp,
Swenstrop) er sammensat med mandsnav
net Svend, gammeldansk Swén. Tilføjelsen
Vester tjener til adskillelse fra sognenavnet
Øster Svenstrup i Øster Hanherred. - Nørtorup (1466 Torop gord, 1683 Nør Torup
Bye) er muligvis et oprindelig usammensat
Thorp men kan også være sammensat med
mandsnavnet gammeldansk Thôrth eller
Thôri, eventuelt kvindenavnet Thora.
Tilføjelsen Nør(re), som kommer i brug fra
slutningen af 1600-tallet, skal vel tjene til
adskillelse fra Vester Torup og Agger To
rup. Beskriverleddet i Trinderup (1788
Trinderup) er, som i to østjyske Trinde
rup'er der er overleveret i henholdsvis
1400-talIet og 1500-tallet, tillægsordet
trind »rund«. I betragtning af den meget
sene overlevering er der måske snarest tale
om en ung, spøgende navnedannelse efter
torp-navnenes mønster.
Sognenavnet Vust (*ca. 1250 Vrst, 1465
Wost, *1481 Woost, 1664 Wust, udtale:
uw'st) er et oprindeligt ønavn. Det nævnes
i en fortegnelse over danske øer i Kong
Valdemars Jordebog. Sognets nuværende

område har bestået af flere mindre øer.
Den navnebærende ø er antagelig den moræneø hvorpå kirken og landsbyen Vust
ligger. Navnet er af uvis oprindelse. Det
har været foreslået tolket som dannet til en
ordrod der betyder »lukke, dække, omgive,
beskytte« eller til en rod med betydningen
»fugtig, våd«, altså muligvis »den beskyt
tede ø« eller »den våde ø«.
I sognet findes et navn på -sted og et på
-bøl. Beskriverleddet i Blegsted (navn på
en nu nedrevet gård; 1483 Bligsted, 1552
Blegsted, 1683 Blichsted, udtale bleqstæ)
er snarest navneordet gammeldansk *blik,
svarende til gammelvestnordisk blik
»glans, blegeplads«, hér måske sigtende til
lys, glinsende engbund. - El lidsbøl (1470
Ellitzbøll, 1479 Elletzbøl, 1483 Ellesbøl,
1505 El lisbøl I) er sandsynligvis sammen
sat med mandsnavnet gammeldansk Élef.
Beskriverleddene i sognenavnene Øsløs
(1408 Øst løs, 1439 Øsløs) og Vesløs (1348
Westløscvn, 1393 Westløs, 1401 Wesløse,
1462 Wesløs) er retningsbiordene øst og
vest, sigtende til de to nabosognes indbyr
des beliggenhed. Oprindelsen til det fælles
artsled er omdiskuteret. På basis af 1348formen er det blevet tolket som en //-afled
ning til tillægsordet løs eller til en ordrod
som er beslægtet med tillægsordet og nav
neordet lys. Svagheden ved tolkningen er
at den bygger på en enkelt skriveform som
ganskevist er den ældste i belægsrækken
men afviger fra samtlige øvrige skrivefor
mer. Desuden forudsætter den et //-svind
som ellers kun forekommer sporadisk i
middelalderens lydhistorie.
Enklest er det at tolke -løs som navne
ordet gammeldansk *løsa, eventuelt side
formen *løs, »lysning, åben græsgang«.
Denne tolkning har alligevel vakt betænke
lighed fordi *løsa, som nævnt under omta
len af Hjortdal, ikke med sikkerhed er
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påvist som artsled i jyske stednavne. I dem
handler det imidlertid om løsa som navne
led i sammensatte navne. Men i Øsløs og
Vesløs er beskriverleddene øst og vest
utvivlsomt senere tilføjelser til et oprinde
ligt usammensat navn. Og at *løsa ikke har
været anvendt som artsled i sammensatte
stednavne på jysk område, udelukker in
genlunde dets forekomst i oldtidens jyske
ordforråd, med mulighed for at blive taget
i brug som usammensat stednavn. Vesløs
og Øsløs går da antagelig tilbage til et
usammensat *Løsa eller *Løs med betyd
ningen »lysning, åben græsgang«.
I Øsløs sogn er der et navn på -by og et
på -torp. Sønderby (1688 Synderbye) er
navn på en forsvunden gård i Øsløs by.
Som nævnt under omtalen af navneleddet
by tilhører sammensætninger med ret
ningsbiord navnetypens yngre lag. Beskriverleddet i Skårup (*1443 Skordrup,
1483 Skoerup) er flertydigt. Det kan være
navneordet gammeldansk skarth »skår,
nedskæring, kløft«, sigtende til et dalstrøg
som fra den gamle kystlinje mod Selbjerg
Vejle strækker sig ind mod Øsløs by.
Andre muligheder er mandsnavnene Skarthi og Skorri. - Et navn på -bøl foreligger
muligvis i Dalbøl (1683 Dalbols agere,
Dalbos eng, 1784 Dalbøl): men -bøl kan
også have afløst et ældre -bol. - I Vesløs
sogn er der ingen bostednavne af ældre
type.

Lund sogn
og den lille kirke
Sognenavnet Lund (*1443 Lwndesogen,
*1447 Lundt, 1471 Lund S[øg//], Lund
Sognemark) er dannet til navneordet lund
»lille skov«. Lund findes imidlertid ikke
blandt Thysyssels nuværende sognenavne.
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Det blev tilsyneladende allerede i middel
alderen fortrængt af det nuværende sogne
navn Liid og er i dag alene navn på en
landsby ved Lund Fjord en km østen for
den landsbyløse Liid kirke. Til gengæld er
Liid ikke et oprindeligt sognenavn men et
beskriverled, tillægsordet lille, som er løs
revet fra kirkenavnet Lillekirke'. 1363 in
parroehia Lillækyrky (d.v.s. »i Lillekirke
sogn«).
Ved tiltagende udeladelse af artsleddet
kirke knyttes lille til sogn: *1430 Lille
sogen, 1452 Lillee kirki sogn, *1458 Lillsogenn, Lille kircke, 1460 Lille sogenn,
*1462 Lille kircke sogen, 1471 Li l
Efterhånden opfattes Lil(le) i sig selv som
sognenavnet, på samme vis som f.eks. Vust
og Klim i forbindelserne Vust sogn og Klim
sogn. Fra begyndelsen af 1600-tallet træf
fes skrivemåden Liid: 1610 Lildt Sogenn,
1636 Liid
og den bliver herefter
næsten enerådende. Men den stedlige ud
taleform lelj samsvarer med den ældre
skriftform lille.
Den kirke som nævnes i 1363, er ikke
identisk med den nuværende kirkebygning
som antages at være opført i anden halvdel
af 1400-tallet; men forgængeren har næppe
været større end efterfølgeren, og den er
med sin grundflade på 152 m2 (21 x 7,5 m)
når der ses bort fra uoprindelige tilbygnin
ger, den mindste på Hannæs og den næst
mindste i Vester Hanherred. Kun Vust
kirke er mindre (151 m2). Af areal er Liid
sogn derimod det største i Vester Hanher
red. Betegnelsen lille kan være yderligere
motiveret af naboskabet med Tømmerby
kirke som i sin oprindelige skikkelse er
omtrent dobbelt så stor som Liid kirke
(312 m2) og herredets næststørste. Afstan
den mellem de to kirker er kun 2'A km.
I sognet findes torp-navnene Myrup,
Snuerup og Trinderup. Beskriverleddet i

Myrup (1483 Meyrop, 1547 Myrop) er nav
neordet myr »mose«. Smærup (1573 Smorup, 1664 Smørup, 1788 Smærup) er sam
mensat med navneordet smør. Det kan
hentyde til smørkæming; men smør anven
des også billedligt som en rosende lokali
tetsbeskrivelse med særlig hentydning til
givtighed. Denne anvendelse af ordet fore
kommer især i marknavne. - Navnet Trin
derup (1844 Nør-, Sønder Trinderup
H[us]), med beskriverleddet trind »rund«,
er hér, ligesom i Hjortdal sogn, snarest en
spøgende eller ironiserende navnedannel
se.
Tre af Hanherreds 4-5 navne på -bøl
findes i Liid sogn. De to førstnævnte er
forsvundne gårdnavne. Beskriverleddet i
Græsbøl (1557 GreisboK 1610 Gresbøll)
er navneordet græs. - Tolbøl (*1472 Tolbøll), hvis lokalisering til sognet dog er
usikker, er muligvis sammensat med
mandsnavnet gammeldansk Toli eller kvin
denavnet Tola. Samme navn findes i Has
sing sogn. Rotbøl (1470 Rotbøøl) er lige
som Rotbøl i Lodbjerg sogn måske et spot
tenavn med betydningen »rottebo, rottere
de«.
Et navn på -sted, Amsted, indgår i det
oprindelige bronavn Amstedbro (1683
Amstedbroe, 1795 Amsted broe). Der er
dog næppe tale om det bosted-betegnende
sted men om ordets anvendelse i den alme
ne betydning »plads eller punkt hvor
nogen eller nogen står, ligger, sidder eller
er anbragt; del af et område; lokalitet«.
Bronavnet sigter antagelig til en befæst
ning med ris, fjæle eller lignende af vejen
der fører over en smal kile af våde enge
som fra Lund Fjord skyder sig ind i landet.
Beskriverleddet am er muligvis navneordet
gammeldansk *ami »besvær«. Det er bes
lægtet med jysk ampel med samme betyd
ning og med udsagnsordet jysk ample

»arbejde med besvær i noget; gå og vade i
noget blødt«.

Afrunding
Som i Thy-artiklen kommer hér en kort
opsummering af navnetypernes fordeling.
Historisk udgør Vester- og Øster Hanher
red et hele. Den administrative opdeling
skete så sent som i 1600-tallet, og indtil
amtsinddelingen i 1793 hørte sognene
Hjortdal, Kollerup, Kettrup og Gøttrup til
Øster Hanherred. En sammenligning med
sognene i de øvrige herreder i Thysyssel
bør derfor omfatte hele Hanherred. De
omhandlede navnetypers repræsentation
blandt sognenavnene i henholdsvis Thy og
Hanherred ser således ud (med procenten
for Thy-sognene på førstepladsen):
-inge: 4-0; hëm: 6-13,5; lev: 4-9, sted:
14 (I Thy-artiklen er antallet af navne på sted fejltalt til seks; men som det fremgår
af teksten, er der syv); by: 6-4,5; torp: 1836; andre bostednavne: 0-9 (nemlig i Øster
Hanherred Aggersborg og Brovst, med
artsleddet gammeldansk wist »opholds
sted«); andre kulturnavne: 8-4,5; natur
navne: 38-27,5. Tages »jernaldertyperne«
Ginge, hëm, lev, sted) under ét, bliver for
holdet 28-22,5. I »vikingetidstypeme« (by
og torp) taget under et er forholdet 2440,5. Sognenavnene i Thy har således
stærkere repræsentation af naturnavne og
jernaldertyper og svagere repræsentation
af vikingetidstyper end sognenavnene i
Hanherred.
I Thy-artiklen blev der kastet et flygtigt
blik på det aldersmæssige forhold mellem
sognenavnet og de omhandlede bosted
navne indenfor sognet. Det viste sig at
med få undtagelser er sognenavnet ældre
end eller jævngammelt med sognets øvrige
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bostednavne (for så vidt der er nogen).
F.eks. findes der i torp-sognene kun jævn
gamle navnetyper. I 5 af Hanherreds 8
torp-sogne optræder derimod navne af
ældre typer: Skerping og Øslev i Kettrup,
Stjerslev i Gøttrup, Brøndiun og Fjerritslev
i Kollerup og (i Øster Hanherred) Telling i
Lerup og Januni i Øster Svenstrup.
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Historikeren Svend Aakjær har i »Thysyssels Bebyggelse og Bostednavne« (se
litteraturoversigten i 1999-artiklen) udnyt
tet stednavnene og deres fordeling som
kilde til syslets bebyggelseshistorie. Den
hér forenklede statistik er kun ment som
en antydning af nogle navnetypers place
ring i navnelandskabet.

REDAKTIONEN

Siden sidst
Kommentarer og rettelser til tidligere årbøger.

Tilføjelse til artikel i årgang 1999:
Robert Mogensen: Thisted byplan i mid
delalderen.
Det fremgik beklageligvis ikke af billedeteksterne, at de ledsagende stregtegninger
var udført af forfatteren.
Fra Lars Thorkild Bjørn i Hillerød har Thi
sted Museum modtaget et »nyt« billede af
Christen Kold, der er fotograferet uden for

Dalum Højskole i 1864. Han ses sammen
med 90 kvinder og Jens Lassen Knudsen,
som var lærer på Dalum i to år. Billedet
stammer formentlig fra et af de kvindemø
der, der blev afholdt på højskolen i forbin
delse med krigen i Sønderjylland. Der er
altså ikke tale om et højskolehold i tradi
tionel forstand. Det første hold højskolepi
ger var på 18 og startede hos Kold i maj
1860.

Der findes et par andre højskolebilleder a f elever fra Koids skole, men Kold er ikke selv med på dem. Han yn
dede ikke fotografering og har engang sagt, at han nok skulle huske de ansigter, han lagde nuerke til, uden
hjælp a f billeder. Alligevel fik en kone ham til fotografen i Odense i 1866. fordi hun ville have ham op at hænge
på væggen. Dette billede er fortsat det eneste billede, der gengiver Koids ansigtstræk, idet det her viste høj
skolebillede er uskarpt i siden. Til gengæld giver billedet et levende indtryk a f den 48-årige Koids lidt forslidte
skikkelse, som han står der til højre med skæg og bowlerhat.
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ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistorisk litteratur om Thy
og Vester Hanherred 1999-2000
Bryggeriet Carocksminde, Thisted : kata
log over øletiketter fra danske hvidtølbryggerier / redigeret af Carsten Fladmose
Hansen. - Carsten Faldmose Madsen,
19 9 8 .-3 sider: ill.
Der er stadig historier at fortælle...Brund. Maja Spanggaard m. fl. - Lokalhistoriske
skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. - Nr.
4, 1999.- 130 sider: ill.
Hanstholm år 2000 : fra Hanstholms histo
rie I redaktion: Holger Christensen. Hanstholm Kommune, 2000. - 121 sider :
ill.
Hjorth Rasmussen, Allan
De skabte et samfund... : glimt af udvik
lingen i Vorupør gennem 150 år. - Museet
for Thy og Vester Hanherred, 2000. - 74
sider : ill.
Homann, Knud - Dennis Fast - Svend
Sørensen : Æ Jernhandel, - en beretning
om en virksomhed i Thisted, og mennesker
bag den. - Homann Stål A/S, 2000. - 68
sider : ill.
Højgaard, Eskild
Sjældent sig selv nok : om fiskerne fra
Tambohus og Jegindø og deres forening. Sparekassen Thy, 1998. - 72 sider : ill.
Knorborg, Erik
Hær omkreng : ve æ fywer. - Udgivelses
selskabet ved Struer Museum og Lokalhi
storisk Arkiv, 1999. - 92 sider : ill.
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Legaard, Tage (red.)
Med troen som ballast, - et hyldeskrift til
Vilhelm Fibiger. Det konservative Folkepar
ti - Thisted Kredsen, 1999. - 36 sider : ill.
Legård Nielsen, Peter
Natten kommer. - Forum 2000, 236 sider
Nabohandel over Skagerak : en guide /
redaktion: Poul Andersen, Sven Aage
Petersen, Peter Ussing Olsen. - Dafolo. 63 sider
Secher, Claus
Bibliotekernes og lånernes skønlitterære
bogvalg : en undersøgelse af skønlitterært
bogvalg og udlån i Albertslund, Ringsted
og Thisted biblioteker. - Biblioteksstyrel
sen, 2000. - 100 sider.
Skammelsen, Kristian
Thybofolk - Ni små historier om thybo
erne. - Yde Sørensens forlag, 1999. - 36
sider : ill.
Sørensen, Svend
Freddy E : den abstrakte naturalist. - Grafico, 2000. - 111 sider : ill.
Sørensen, Svend (red.)
Rundt omkring i Hillerslev Sogn, - Lokal
historiske skrifter for Hillerslev-Kåstrup
sogne. - Nr. 5, 2000. - 70 sider : ill.
Wohlfahrt, Eske
Bådtyper på Limfjorden : en kulturhisto
risk oversigt. - Limfjorsmuseet, 1999. - 20
sider. - (Limfjordsmuseets småskrifter ; nr.
19)

FRANK WEBER

Formandens beretning 1999-2000
Historisk Samfund for Thy og Vester Han
herreds debut i det nye århundrede gik
stille for sig. Nu kan vi skimte 100-års
jubilæet i år 2003, men foreningen knager
i fugerne. Medlemstallet daler støt og vi
nærmer os de 600. Vi kan stadig ikke tilby
de andet end lokalhistoriske foredrag,
udflugter og en årbog, men indholdet af
disse er der til gengæld gedigen dækning
for. Et salgsfremstød under dyrskuet i Thi
sted gav en beskeden medlemstilgang.
Som noget nyt, er foreningen på vej ind i
multi-medie-verdenen. Foreløbig er de
spæde skridt taget i form af en e-mailadresse: historisksamfund@sol.dk, som vi
fik allerede sidste år, og en hjemmeside på

adressen: historisksamfund.subnet.dk, der
blev etableret i maj måned. Som jeg om
talte i beretningen sidste år, er det bestyrel
sens hensigt at udgive en CD-rom i anled
ning af jubilæet. Denne multimedie-CDrom skal f.eks. kunne indeholde udvalgte
artikler om lokalhistorien i Nordvestjyl
land, lydfiler med dialekteksempler og
lokale viser og sange, billeder fra Thy og
Vester Hanherreds historie og filmklip fra
forskellige årtier.
Nu ser det ud til, at vi kan udsende hele
2 CD-rommer i forbindelse med jubilæet.
Hvis alt går som planlagt, vil vi nemlig
også kunne udgive en CD-rom med samt
lige artikler fra Historisk Årbog 1906-

777 højre ses formanden fo r Historisk Samfund. Frank Weber, side om side med museets formand, Kr../. Kristen
sen. De to delte stand ved dyrskuet i Thisted d. 17. juni. Fra venstre er det Lykke Madsen. Mads Agerholm og
Knud Erik Jensen, der modtager orienterering om museets og arkivets indsamling a f billeder og oplysninger om
idrætsforeninger.
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2003. Vi vil til september i år nedsætte et
udvalg, der skal udarbejde nogle mere
konkrete planer for de to CD-rommers
udformning og indhold. Samtidigt er vi så
småt påbegyndt ansøgningen om midler til
at finansiere projektet.
Økonomien i foreningen er mindre sta
bil. I år kan vi for alvor mærke at Dansk
Lokalhistorisk Forening (DLF) ikke læn
gere uddeler tilskud fra Tipsmidlerne. De
ca. 3.400 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. På grund af sti
gende omkostninger ved trykning af årbo
gen og generelle pris-stigninger på porto
etc., har bestyrelsen set sig nødsaget til, at
sætte kontingentet op til 125 kr. pr. år.
Foredragsrækken blev traditionen tro
afholdt i samarbejde med TFO. Alle fore
dragene trak en større skare tilhørere - og
var en stor succes. I år var temaet middel
alderen. Dette afspejledes også i Historisk
Årbog 1999, selv om den samtidigt
opfyldte kravet om et bredt spektrum af
artikler i både kronologisk og geografisk

148

forstand. Årbogen blev igen en flot og
læseværdig publikation. Receptionen i for
bindelse med udgivelsen blev afholdt fre
dag d. 26. november 1999 i Kirkecenteret
ved Thisted Kirke. Umiddelbart efter re
ceptionen var der lejlighed til at bese Thi
sted Museums meget roste middelalderud
stilling.
For at gentage hvad jeg plejer at sige
ved denne lejlighed, må jeg udtrykke en
stor tak til redaktionen for igen i år at have
leveret en flot og læseværdig årbog. Sam
men 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 tilbli
velse.
Vi har som sædvanligt medvirket ved
afholdelse af Numismatisk Forenings me
get interessante foredrag i foråret.
Jeg vil til sidst rette en tak til den øvrige
bestyrelse, »Rødderne«, Thisted Museum,
Wadmanns Bogtryk og alle andre, der har
bidraget til Historisk Samfunds lokalhisto
riske ud- og indtryk i det forløbne år.
Thisted, 8/6-2000
Frank Weber
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Kontaktpersoner - »Rødderne«
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Verner Paulsen, Faddersbøl Bro 11,7700 Thisted
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97 98 10 37

Niels Søndergaard, Bryggerivej 6, 7760 Hurup

97 95 20 04
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Gordon Albøge, Carslvej 4A, Øverød, 2840 Holte.
Ane Marie Holmehave, Vesløs Huse 12, Østerild, 7700 Thisted. 97 99 73 93.
Gunnar Iversen, Sindrupvej 5, Sindrup, 7760 Hurup. 97 95 61 00.
Ingvard Jakobsen, Landbæk 10, Øsløs, 7742 Vesløs. 97 99 35 08.
Susanne V. Knudsen, Ravneshave 6, 4140 Borup. 57 52 17 47.
Martin Mikkelsen, Nedermarken 31, 8850 Bjerringbro. 86 68 44 18.
Poul Moustgaard, Set. Nicolajsgade 2A, 5700 Svendborg. 62 21 21 70.
Orla Poulsen, Gyvelvej 32, 7700 Thisted. 97 92 28 38.
Alan Hjorth Rasmussen, Fjordmuseet, Bygaden 28, 4400 Jyllinge. 46 73 17 28.
Flemming Skipper, Højvang 21,7700 Thisted. 97 92 29 76.
Svend Sørensen, Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted. 97 92 05 77.
Susanne Tværmoes, Sindrupvej 5, Sindrup, 7760 Hurup. 97 95 61 00.
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