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Forord.
! de senere Aar er der rundt om i Landet blevet 

dannet en Mængde „historiske Samfund“, som bl. a. 
har paataget sig Udgivelsen a f Aarbøger med Afhand
linger om. Egnens Historie. I mange Aar har saaledes 
„Historisk Samfund for Thy og Hanherred" udgivet 
en Aarbog for Thisted Amt, der imidlertid, trods sit 
Navn, kun lejlighedsvis har beskæftiget sig med Morsøs 
Historie.

„Morslands historiske Samfund", som nu gennem 
en Aarrække med Held har arbejdet paa at indrette 
et godt Musæum paa Dueholm, har derimod ikke 
ment at kunne magte Udgivelsen a f en Aarbog.

Da der imidlertid jævnlig er bleven talt om, hvor 
rart det kunde være at faa saadant et Foretagende 
sat i Gang, og der har vist sig en Del Interesse for 
Sagen Øen over, har „Morslands danske Samfund" 
besluttet at vove sig lidt uden for sit sædvanlige 
Virkefelt — Ordningen a f de store Mødet i Galtrup 
— og tage Opgaven op. Og nu forelægges da den 
første „Aarbog for Mors", hvis Indhold jo kun er at 
regne for en Mundsmag af det righoldige Stof, der 
kan bydes paa ad Aare, om Foretagendet vinder for
nøden Tilslutning.



Læseligt for enhver historisk interesseret og dog 
paalideligt nok til at kunne bestaa for en videnskabe
lig Prøvelse skulde saadant et Tidsskrift gerne være. 
/  begge Henseender kan vor Aarbog sikkert trænge 
til Overbærenhed. Men en og anden Fejl kan maaske 
rettes til næste Aar. Saa meget er vist: Der vil ikke 
i den første Menneskealder komme til at mangle Stof. 
En Mængde ligger allerede færdigt til Bearbejdelse, 
takket være enkelte flittige Samlere som afd. Oodsejer 
MANSA til Sø, Uhrmager ØSTERGAARD i Nykø
bing, Kammerherre de STEENSEN-LETH m. fl. Ad
skillige gamle Morsinger har mangt og meget at for
tælle fra deres Barndom og Ungdom. Det maa tegnes 
op i Tide. Noget egner sig maaske straks til Offent
liggørelse i Aarbogen, andet kan gemmes til senere 
Sammenarbejdelse med ligeartede Træk fra andre Si
der. Her er noget at gøre, ogsaa for de yngre, som 
har historisk Sans.

For NYKØBING BYs Vedkommende er der lagt 
en solid Grund i det smukke Jubilæumsskrift fra 1902. 
Men man maa jo ikke tro, at man her har alt, hvad 
der overhovedet findes a f historiskOplysning om Staden. 
Noget lignende gælder den gudelige Vækkelse og den 
frie Menighed, der er udførligt, men ikke udtømmende 
skildrede i Nygaards og Damsgaards Bøger.

Kort sagt: Her er noget at arbejde med. Og 
„Morslands danske Samfund“ vil i denne Sag gerne 
have alle, der har Sans for Øens Historie, til Med
arbejdere — ved at levere Stof til Aarbogen eller i 
det mindste skaffe sig den — og læse den.

Red.



En dansk Dragons Beretning
om sit Ophold paa Mors i Aaret 1864.

Af N. Olesen Husted.

Begyndelsen af Marts Maaned 1864 
trak Hegermann Lindencrone sig med 
sit Hærkorps op gennem Jylland, for
fulgt af Fjenden. Den 13. Marts var 
Styrken, efter at have forladt Skan- 
derborgstillingen, naaet til Skive og

havde taget Stilling der. Opholdet der var dog kun af fore
løbig Natur. Stillingen var for vidtstrakt til, at Hegermann 
Lindencrone turde tage mod Fjenden der og vove en 
Dyst. Maalet for hans Tilbagetog var Øen Mors. Kun 
bag Limfjordens skærmende Vande mente han at kunne 
skabe sig et sikkert Værn mod den fremtrængende 
Overmagt, og i Dagene fra 13.—18. Marts foretoges 
Tilbagetoget gennem Salling og Overfarten til Mors.

Det b'ev ingen let Sag at komme over. Det viste 
sig, at Overfartsforholdene ved Sallingsund var i høj 
Grad vanskelige. Broerne, hvorfra Mandskabet, Hestene 
og Trænet skulde indskibes til Mors, var ikke færdige. 
Skibene,, der fra de forskellige Steder i Limfjorden 
skulde samles i Sundet for at overføre .Korpset, var 
paa Grund af stærk Blæst ikke naaet frem. Af Færge
midler fandtes til at begynde med kun de til den dag
lige Trafik benyttede to gamle Færgebaade, og de for
slog jo kun lidt til Styrkens Overføring.
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Kort og knapt fortælles der i den almindelige mili
tære Historie om Stillingen ved Sallingsund i de Dage, 
og Dagbladene bringer kun lejlighedsvis en kort Notits 
om Enkeltheder i Begivenhederne, men livligt og ma
lende er der fortalt om disse Martsdage ved Limfjorden 
af en Deltager i Toget, og af hans Beretning skal her 
gengives et Udtog samt en Skildring af hans Ophold 
og Oplevelser paa Mors i den følgende Tid.

Han er Korporal ved de Randers Dragoner, men 
er af Fødsel Fynbo og hedder Peter Andersen. Han 
har kun nydt den almindelige Almueskole-Undervisning 
i de Tider, men er en velbegavet ung Mand med 
aaben Sans for alt, hvad der foregaar omkring ham, 
med Lyst til at ræsonnere over Tingene og Tildragel
serne omkring sig, og se at bringe det mest mulige 
for sig selv ud af Forholdene, og med Evne til at 
gengive, hvad han har set, hørt og oplevet, paa en 
livlig og oplysende Maade.

Sine Oplevelser og Indtryk har han, saa vidt muligt, 
fra Dag til Dag nedskrevet i en „Dagbog“, lige fra 
den Dag, den 3. December 1863, da han i sit Korps 
drager ud fra Randers, og til den Dag, da han vender 
tilbage til Byen, efter at Krigen er endt. Han fortæller 
om Toget ned gennem Jylland, om Opholdet ved 
Dannevirke, om Tilbagetoget, hans Korps foretager op 
gennem Jylland til Mors, om Fremstødet Syd paa og 
det endelige Tilbagetog paany, for hans Vedkommende 
op gennem Thy og Hanherrederne til Frederikshavn. 
Og han fortæller ikke alene om Marchen og Øvel
serne, men ogsaa om Kvarterer og Værtsfolk, og det 
sidste er ikke det mindst interessante.

Vi lader ham begynde med at fortælle om Farten 
gennem Salling og Overfarten til Mors.

„. . . . Den 3. Marts Kl- 1 naaede vi Skive, hvor
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vi hurtigt og godt blev indkvarteret . . . Men næppe 
var vi Natten derefter falden i Søvn, før Alarmsignalet 
lød gennem Gaderne, og dermed var Roligheden for 
denne Gang forbi. Hurtigst muligt kom alle i Tøjet 
paany, og der gik ikke et Kvarter, før Eskadronen 
holdt marchfærdig paa Alarmpladsen. Klokken var 
da 5 '/4.

Det havde hele Dagen været jævnt Frostvejr, og om 
Eftermiddagen Graavejr. Paa den Tid, Udrykningen 
fandt Sted, begyndte det at sne, saa at det, før vi kom ud 
af Byen, var et tæt Snevejr med begyndende Blæst. Denne 
tiltog mere og mere, og hen ad Aften blev det et saa 
daut Mørke, at vi ikke kunde se længere, end vi kom.

Der blev paa denne Tid ikke holdt Hvil, og Vejen 
tilbagelagdes forholdsvis hurtigt trods det slette Føre, 
det efterhaanden blev, derved at Hestene samlede Klum
per under Hovene.

Vejret var nemlig efterhaanden fra Frost og Sne 
gaaet over til at blive Tøvejr med blandet Sne og 
Regn, ledsaget af tiltagende Blæst. Disse Vejrforhold 
havde til Følge, at vi, før vi Kl. 11 naaede Salling- 
sund, var næsten gennemblødte.

Da vi kom til Færgestedet, var der allerede før 
os ankommen en Del Tropper, nemlig Kavalleri, som 
holdt dels paa Vejen og dels paa Pladsen foran Færge
stedet. Paa denne Plads opmarcherede Eskadronerne, 
efterhaanden som de ankom, og der blev straks blæst 
til Afsidning og Fodring.

Der blev imidlertid ikke noget af Overfærgningen 
paa Grund af den stærke Blæst. For at afvente en 
mulig Bedring i Vejret blev vi holdende til Klokken 
hen mod 1, men da Vejret vedblev at være lige slemt, 
toges der Bestemmelse om, at Tropperne skulde søge 
Kvarter i de nærmeste Byer, for saa atter med kort 
Varsel at kunne møde igen, hvis Vejret bedagede sig . . .
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Efter at have fortalt omstændeligt om Eskadronens 
Indkvartering for Natten i Vile By, fortæller P. Ander
sen videre om Tildragelserne den 14. Marts:

. Hen paa Eftermiddagen lagde Stormen sig 
noget, og det var derfor at vente, at Ordren til at møde 
ved Færgestedet for at fortsætte den afbrudte Overfærg
ning ikke vilde lade vente længe paa sig. Dette slog 
ogsaa til ; thi allerede Kl. 4’/a lød Signalet til Opbrud. 
Da vi henimod Kl. 6 kom til Sundstedet, var der alle
rede før os ankommen flere Eskadroner, som holdt 
paa samme Plads, som vi forlod i Nat. Overfærgningen 
var allerede i fuld Gang, men med de faa og mangel
fulde Færgeredskaber var det at forudse, at dette Ar
bejde vilde tage lang Tid. Uheldigvis havde Stormen 
sidste Nat foraarsaget, at et mindre Dampskib og to 
af Hærens Jerntransportbaade, som var bestemte til i 
Forbindelse med' de stedlige Færgeredskaber at skulle 
overføre Divisionen, paa Sejladsen hertil var strandede 
et Sted i Limfjorden og saaledes afskaarne fra at komme 
til Stede i rette Tid. Der var derfor kun 6 almindelige 
Færgebaade, som kunde overføre 4—6 Heste ad Gangen, 
her til Stede. Efter paa samme Maade som i Gaar at 
have taget Opstilling, blev der siddet af Hestene, og 
disse fodredes, hvorefter Ventetiden begyndte.

Tiden gik nogenlunde til Klokken hen imod 9; 
da begyndte det at blæse op og lidt efter lidt at regne, 
der efterhaanden tiltog i en saadan Grad, at Overfærg
ningen maatte standse Kl. ca. 11. Endnu et Par Timers 
Tid blev vi holdende for at afvente en mulig Forbed
ring af Vejrforholdene. Vi opnaaede derved at blive 
akkurat lige saa gennemblødte som i Gaar Nat. Da 
der henad Kl. 1 endnu ingen Forandring var indtraadt, 
eller Udsigt til nogen Bedring, blev der givet Eska
dronen Ordre til atter i Nat at søge de samme Kvar-
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tcrcr i Byerne i Egnen der omkring. Afmarch blev 
derefter straks iværksat og gik for sig under væsentlig 
samme Former som sidst, kun noget lettere, da Vejen 
og Omstændighederne var bedre kendte.“

Tirsdag den 15. Marts:
„Denne Dag begyndte ligesom i Gaat med klart 

Vejr og Storm, som dog i Løbet af Dagen forandrede 
sig saa meget, at Overfærgningen atter kunde begynde 
om Eftermiddagen. Kl. 5 kom der Ordre til Eskadronen 
om at komme til Stede ved Overfartsstedet snarest for 
at blive ført over Sundet. Udrykningen blev straks 
iværksat, og efter en lille Timestid holdt vi for tredic 
Oang paa samme Plads for at afvente Overførselen ..."

Efter at have berettet om de yderst smaa og daar- 
lige Forhold, hvorunder han og hans Kammerater har 
været indkvarterede i dette fattige og tarvelige Hjørne 
af Salling, der selvsagt var daarligt indrettet paa og 
daarligt forberedt paa at modtage en saa overvældende 
stor Indkvartering, saa at endog en enkelt Gaard havde 
haft en Styrke paa hen ved 50 Dragoner til Huse, 
fortsætter P. Andersen videre:

„. . . . Heller ikke i Dag, eller rettere Aften, lod 
det til, at Overfærgningen skulde lykkes ; thi ligesom 
i Gaar begyndte det ved Mørkets Frembrud at blæse 
op til en Storm, og lidt efter tillige at sne, der havde 
til Følge, at Overfærgningen maatte standse og altsaa 
Udsigten til endnu en Gang at gaa tilbage med ufor
rettet Sag, laa nær. Vi blev imidlertid holdende, og 
efter et Par Timers Forløb bedagede Vejret sig saa 
meget, at den afbrudte Overfærgning atter kunde fort
sættes Klokken ca. 11. Det gik nu forholdsvis rask 
for sig. Omtrent ved Midnat kom Turen til vor Eska-
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droii, og det medtog knap 2 Timer at føre os over det 
2500 Alen brede Sund.

Indladningen i Baadene gik for sig paa den Maade, 
at vi red 20—30 Alen ud i det flade Vand til en lille 
Holm eller Stenkastning, til hvis udvendige med Tøm
mer beklædte Sider Baadene kunde lægge til, saaledes 
at Hestene, efter at Rytterne var siddet af, uden Bro 
eller Landingsbrædt kunde føres lige ud i Baadene, 
hvis midterste Parti var indrettet med en flad og stærk 
Bund til Plads for Hestene, medens Dragonerne stod i 
Enderne af Baadene og holdt Hestene i Tøjlerne. Mange 
af Hestene var meget urolige og ængstelige for Vandet, 
navnlig de, der kom til at staa yderst. De trykkede 
mod Midten, saa at der opstod Uro, mange Gange i 
en saadan Grad, at det var et rent Held, at ikke en 
eller flere faldt udenbords. Fra en af de andre Under
afdelinger skete det, at en Hest sprang over Bord og 
druknede, før den kunde indhentes.“

Onsdag den 16. Marts:
„Klokken hen ad l l/2 var Eskadronen overført til 

Morsø.“

En drøj Tur havde det været for Hestfolket i disse 
Stormvejrsdage ved Sallingsund, inden det havnede 
paa Mors, men endnu drøjere for Fodfolket. Den kendte 
Morsingbo, den afskedigede Degn fra Flade, Povl Hen- 
richsen, som paa den Tid opholdt sig paa Fur, skrev 
bl. a. derom :

„. . . . Fulgte de (Soldaterne) ikke rolig, om end 
tænderskærende, hin General med det sørgelige Øge
navn (General Baglæns) . . .  da han lig en Hare flyg
tede herover (til Mors). Jo, hvem der saa den danske 
Soldat paa Nautrup Hede i hine Vinternætter, saa ham
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ved Overgangen i disse Forstyrrelsens Dage, hans Ud
mattelse formedelst Savn, Nattevaagen og Sejgpinen, 
maa tilstaa, at den danske Soldat er endnu den samme...“

Den 18. Marts var hele Divisionen, med Undtagelse 
af et Par smaa Strejfkorps, der holdt Udkig efter Fjen
den i Randers- og Silkeborgegnen, samlet paa Murs. 
Den blev lagt i Kantonnement over hele Øen, og de 
forskellige Vaabenarter fik hver sin Strækning af Kysten 
at vogte.

Selve Øen frembød jo foreløbig ret god Sikring, 
da det ikke vilde være nogen let Sag for en fremryk
kende Fjende i en Fart at skaffe de nødvendige Baadc 
til Overførelse af en større Troppestyrke, men der blev 
selvfølgelig truffet en Del Sikringsforanstaltninger. Der 
blev lavet lidt Skanseanlæg ved Sallingsund, hvorover 
man nærmest kunde vente et Angreb, og Anlægsbroerne 
ved Sundstederne forbedredes. Fra Nykøbing blev der 
lavet Baunelinie langs Kysten ud mod Salling og helt til 
Oddesund, hvor der blev kastet Løbegrave og opstillet 
Kanoner.

En over for Hegermann-Lindencrone ikke velvillig 
Krigshistoriker fortæller, at en fremmed Officer, som 
havde faaet Lov af den danske Overkommando til at 
studere Krigens Gang i de Dage, som fulgte, kom til 
Mors for at gøre sig bekendt med det, som var blevet 
foretaget til Øens Forsvar. Da han velvilligst var blevcn 
vist rundt og havde faaet Forklaring paa alle Sikrings
foranstaltningerne udbrød han:

„Her mangler kun eet!“
„Hvad er det?“ spurgte Fremviseren.
„Fjenden!" var det korte Svar.

Vi vender nu tilbage til vor Dragon og lader ham 
fortælle om sit Ophold paa Mors, men vil forudskikke
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den Bemærkning, at lians bitre Skildring af sit Kvarter 
muligvis er en Del farvet og selvfølgelig ikke kan 
gælde som typisk for Kvartererne paa Øen. Der har 
været gode og mindre gode Forhold der som andre 
Steder, og P. Andersens Oplevelser kan kun tages som 
et Vidnesbyrd om, at hvor der ikke er Hjerterum, der 
kan det knibe saa særdeles meget med Husrum, selv 
om der er Plads nok. Af Hensyn til P. Andersens Værts
folk skal der ikke nævnes Navne.

Han skriver den 16. Marts:

.......... Vi troppede op i Landsbyen Y., en god
Mils Vej fra Færgestedet, omtrent midt paa Øen, hvor
Eskadronen skulde indkvarteres............Styrken, der
skulde indkvarteres i Præstegaarden, bestod af 3 Offi
cerer, 1 Underofficer (jeg), 1 Trompeter, 4 Dragoner 
og 3 Officershestepassere . . . Hestetrampen paa Sten
broen lod ikke til at være tilstrækkelig Støj til at vække 
Beboerne, i alt Fald kom der ingen, før efter alvorlig 
Banken paa flere Vinduer. Omsider kom hans Velær
værdighed i egen Person, i en temmelig negligeret 
Paaklædning og med et tændt Lys og aabnede et Vin
due og spurgte om, hvem vi var og hvad vi vilde.

Jeg var den Gang siddet af Hesten og traadte der
for hen til Vinduet, og samtidig med, at jeg afleverede 
Indkvarteringsbilletten, bad jeg om at erholde Plads til 
den Stÿrke, som Billetten omfattede. Den gode Hr. 
Pastor lod ikke til at opfatte Sagen alvorligt, thi han 
svarede ligefrem, at det ikke var en Tid at komme til 
Folk paa. Vi kunde vente, til det blev Dag, saa skulde 
han se, om der kunde blive Plads, hvorefter han gjorde 
Mine til at forsvinde. At vi ikke kunde finde os i 
denne Anvisning var jo indlysende nok, og jeg maatte 
derfor paa en mere indtrængende Maade gøre den gode 
Pastor forstaaeligt, at det var uundgaaelig nødvendigt,
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at Indkvarteringen iværksattes. Kunde det ikke ske paa 
anden Maade, inaatte vi se at hjælpe os selv og tage 
Pladsen, hvor den kunde findes. Dette hjalp! Med 
Løfte om at komme, saa snart han fik sig iført nogle 
flere Klæder, slog vi os til Ro en Stund. Han blev 
imidlertid for længe borte, og gennem det aabentstaa- 
ende Vindue hørte vi fra et Værelse ved Siden af en 
kraftig Kvinderøst, som paa en højst energisk Maade 
søgte at gøre Hr. Velærværdigheden alvorlige Forestil
linger med Hensyn til hans Velvilje imod os udenfor 
holdende Krigsmænd.

Det var antagelig Hendes Naade, Fru Pastorindens 
kraftige og tilsyneladende veludviklede Taleorgan, der 
i Nattens Stilhed lød ud til os og hurtig gav os en 
Forstaaelse af, at her var Skørteregimentet det domi
nerende. Hr. Velærværdigheden havde ikke noget at 
skulle have sagt. Kun et Par Gange fik han Lejlighed 
til at fremføre et Par beroligende Bemærkninger om, 
at de blev vel nødt til at finde sig i det uundgaaelige, 
uden at dette dog lod til at have nogen Virkning paa 
den bitre, oprørte Frues Sindsstemning.

Omsider kom Præsten alligevel ud og gjorde da 
straks Skridt til at vække Gaardens mandlige Tyende, 
ved hvis Hjælp det hurtigt og forholdsvis godt lykkedes 
at faa Hestene i Hus og taaleligt anbragte. Def nær
mede sig allerede hen ad Morgenstunden, og der var 
kun faa Timer tilbage af Natten. 1 disse tænkte jeg, 
at vi uden yderlig at forstyrre Præstefolkene, kunde 
anbringe os, som vi bedst kunde, og da at vente til 
det blev Dag med at ordne Indkvarteringen af Perso
nalet.“

Mens Indkvarteringen foreløbig ordnes, faar P. An
dersen Lejlighed til at høre et meget livligt Skænderi 
mellem Præsten og Præstefruen, „som rimeligvis havde
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den Forstyrrelse, som vor Ankomst foraarsagede, til 
Grund.“

Det lader til, at P. Andersen har haft god Lyst til 
at træffe den myndige Præstekone straks, thi allerede 
paa den aarie Morgenstund, antagelig efter Indkvar
teringen af Hestene, aflægger han hende et Besøg. Han 
skriver om dette :

„. . . . Da det af det passerede var mig klart, at 
den fremtidige Forhandling om Indkvarteringsforholdene 
maatte føres med Pastorinden, besluttede jeg straks at 
gøre Hds. Naade min Opvartning, for at indlede For
handling om Mandskabets Anbringelse. I fuldstændig 
Udrustning (!) præsenterede jeg mig for hende, og i 
en saa beskeden Form, som det var mig muligt, fore
bragte jeg mit Anliggende, men saa langt fra at lade 
sig imponere af mit krigerske Udseende eller svare i 
samme Tone, som jeg spurgte, vendte hele hendes 
Vrede sig imod mig og gav sig Udslag i en Række 
Udgydelser af en mere eller mindre nærgaaende Art, 
som om jeg var den eneste skyldige i al den For
styrrelse, der ved Indkvarteringen var paaført hendes Hus.

Efter en Stund stiltiende at have hørt til, benyttede 
jeg et Øjebliks Pause til paany at bringe Sagen, hvorom 
det drejede sig, i Erindring, nærmere præciseret i 
Spørgsmaalet om, hvor Mandskabet skulde sove og 
have Plads. Hertil svarede hun kort og godt, at det 
brød hun sig ikke om, de kunde vel ligge ved Hestene. 
Jeg tillod mig en Bemærkning om det lidet heldige i 
en saadan Anvisning og fremsatte Ønsket om at faa 
tilvejebragt en lidt mere menneskelig Soveplads, om 
muligt i Form af Senge eller i det mindste lidt Senge
tøj. Herover geraadede Fruen i et sandt Raseri og 
spurgte, om jeg var ved mine fulde fem, om der var
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nogen Rimelighed i et saadant Forlangende ; det kunde 
og vilde hun ikke bruge sit Sengetøj til o. s. v.

Jeg tillod mig endnu en Gang, i en lidt mere 
bestemt Form, at foreholde hende Ønskeligheden af 
en Forstaaelse i denne Henseende og tilbød, at jeg, 
om fornødent gjordes, ved et Par Dragoners Hjælp saa 
gerne skulde paatage mig Udførelsen af alt nødvendigt, 
Soveplads vedkommende, naar Fruen blot vilde over
lade mig Nøglerne til Linnedskab og Sengetøj iøvrigt!

Dette Tilbud lod til at virke lidt beroligende paa 
Fruens Hidsighed og at give Plads for en mere na
turlig Udveksling af Meninger om Sagen i det hele 
taget, og Forhandlingerne endte med, at den endelige 
Afgørelse opsattes til det blev Dag, og at vi, som 
Følge heraf, i de faa Timer, der endnu var tilbage af 
Natten, skulde se at anbringe os, som vi bedst kunde.

Da det blev Dag, og Forhandlingerne paany op
toges, gik det langt bedre, end jeg havde ventet, med 
at skaffe Soveplads med nogenlunde Sengeklæder til 
de Menige. Men da der derefter blev Tale om Plads 
til Trompeteren og jeg, opstod der nye Vanskeligheder. 
Den gode Frue vilde nødigt erkende, at vi under de 
forhaandenværende Omstændigheder havde Krav paa 
særskilt Plads, afsondret fra de Menige. Efter nogen 
Parlamenteren kom vi omsider ogsaa over dette. 1 et 
lille Kammer ved Siden af Bryggerhuset og med Ad
gang fra dette, i hvilket der netop var Plads til Seng, 
blev vi anvist Soveplads. Lidt Halm og nogle Senge
klæder blev i en Fart skaffet til Veje, og dermed mente 
Fruen, at den Sag var i Orden. Uheldigvis var der 
ikke til nogen af Sengene udleveret Lagner, og paa 
min Anmodning derom lod Fruen forstaa, at hun mente, 
vi godt kunde undvære dem, da vi vel ikke var saa 
godt vante. Jeg tillod mig atter at være af en anden
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Mening med Hensyn til at faa Lagner i Sengene, for 
saa vidt det da laa nogenlunde indenfor Mulighedernes 
Grænser. Efter en Del Udflugter bestemte hun sig til 
ogsaa i denne Henseende at give Køb.

Efter saaledes at være kommen over en Del af 
Indkvarteringsvanskelighederne, stod endnu tilbage, for
uden at komme overens om Bespisningsforholdene, til
lige at finde en Plads, hvor Trompeteren og jeg kunde 
opholde os om Dagen. Thi i Sovekamret var der ikke 
saa megen Plads, at vi begge kunde være der paa 
samme Tid, naar da ikke den ene skulde ligge i Sen
gen. For de Meniges Vedkommende var dette Spørgs- 
maal allerede afgjort derhen, at de havde faaet Folke
stuen anvist til Opholdssted. Fruen var i den Hen
seende ikke raadvild, idet hun bestemte resolut, at vi 
til dette Brug kunde afbenytte Præstens Studereværelse. 
Det lod forøvrigt ikke til, at dette Sted blev anset som 
særdeles fredhelligt; thi det lignede mere et alminde
ligt Pulterkammer og tjente til Opbevaringssted for de 
mest forskellige Genstande.

I den gode Præstemands Allerhelligste befandt vi 
os efter Omstændighederne taaleligt godt; der var dog 
en Kakkelovn, rigtignok som oftest uden Ild ! Ja Præ
sten var endog saa forekommende at stille sin, ganske 
vist temmelig beskedne, Bogsamling til behagelig Dis
position.

Endnu stod tilbage at træffe Overenskomst om 
Spisevæsenet. Da vi skal have Naturalforplejning ud
leveret in natura, vil der altsaa blive Tale om at er
holde den tillavet eller ogsaa faa overladt Kogeplads 
og de fornødne Kogekar, saaledes at vi selv kunde 
tillave den. Dette Spørgsmaal, hvis Løsning ikke kunde 
udsættes, maatte altsaa gøres til Genstand for en 
særlig Forhandling. Jeg maatte derfor søge Audiens 
hos Fruen endnu en Gang, og der udspandt sig under
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denne en ret livlig Udveksling af Meninger, som dog 
forløb nogenlunde rolig og endte med, at vi enedes 
om mod Aflevering af Naturalforplejningen at erholde 
Kosten mod Etterbetaling af, hvad den ikke kunde 
dække.

Tirsdag den 17. Marts.
„Den gode Præstefrue havde lige godt spillet os et 

Puds med Hensyn til Lagenspørgsmaalet. Trompeteren 
og jeg gik i Sengen i Oaar Aftes med den glade Tanke 
at skulle sove afklædte i en, som vi troede, efter Om
stændighederne ret god Seng, men om Forladelse. Det 
var kun tildels Virkelighed med Lagnerne. Disse var 
nemlig saa fuldstændig i Laser, at der ikke var andet, 
der var nogenlunde helt, end hvad der oven for Over
dynen var foldet tilbage over denne. Søvnige og trætte, 
som vi var, sov vi alligevel godt. Nogle Vanskeligheder 
med at redde os ud af Laserne, da vi om Morgenen 
skulde op, medførte nogle mindre velvillige Udtalelser 
om Fru Pastorinden, og Beslutningen om med det 
første at søge dette Forhold forbedret, saa meget mere, 
som vi havde faaet at vide, at det ingenlunde var af 
Mangel, at hun havde givet os disse Pjalter. Efter en 
ny Audiens og deraf følgende noget knudret Menings
udveksling om Lagenspørgsmaalet, blev ogsaa dette 
løst paa en taalelig Maade, i det mindste for os, men 
Pigerne maatte undgælde derfor, thi de fik Lagnerne, 
som toges af vor Seng.“

20. Marts.
„Forposterne er udstillede og spejder med Opmærk

somhed efter Fjenden; Rytterafdelinger rider idelig ud 
mod de Egne, hvor Fjenden staar; de øvrige Soldater 
ligger i deres Kvarterer længere tilbage og udhviler 
sig lidt; de forskellige Skrivestuer arbejder; Vognparken

2
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holder parat og venter bestandig med forspændte Heste. 
Pludselig lyder Trompeternes velkendte Kalden; et 
Kvarter efter holder Regimenterne paa deres Alarm
pladser, kaldte frem fra Stuer, Stalde, Lofter, Senge 
eller andre Steder, hvor de har søgt Tilflugt mod Vin
terens Kulde, som ved et Trylleslag. Papirerne i Skrive
stuerne pakkes sammen og læsses paa Vognene. Alt 
er nu færdigt til Afmarch. Man ved ikke, hvorfor der 
er bleven blæst Alarm ; der er falden Skud i Kæden, 
gaar Rygtet; en eller anden Forpost har set Spøgelser, 
og der er bragt hemmelige Efterretninger om, at Fjen
den er gaaet op i Flanken paa os, kort sagt, det kan 
have saa mange Grunde. Vognene og Non-Combat- 
tanterne kører bort ad de dem i Forvejen anviste Re
træteveje: kun Vognparken og Tropperne bliver tilbage, 
saa at de enkelte, som egentlig skulde med Trænet, 
men som enten af Tvivl eller Nysgerrighed, om det 
bliver til Alvor, bliver tilbage.

Saa kommer Ordren til Tropperne. Man gaar enten 
i Stilling for at slaas, eller der marcheres bort for at 
forlade Egnen og drage hen til en ny. Ude paa Lande
vejen holder Vognene ; der lyttes i spændt Forventning 
til Skudene og til de afbrudte Beretninger, der kommer 
til dem, om de skulle vende om eller køre til det nye 
Sted. Faa Timer efter sidder muligt alle igen i den 
gamle Ro, eller ogsaa hele Massen befinder sig paa 
Marchen.

Bliver nu saadant et Opbrud nødvendigt midt i den 
mørke Nat i de Egne, som er vildsomme, og hvor 
Vejene er daarlige, og kommer dertil en Gang det 
pludselige Rygte, at Fjenden er i den anden Del af 
Byen, saa er Travlheden og Spændingen ofte stor. Nu 
— saadan Tumult hører nu en Gang til Krigens Ger
ning, og vi er nu saa vante dertil, at det ikke generer 
os videre. Vi har ofte anstrengende, forcerede Marcher ;
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men aldrig høres Klage. Soldaten bærer det med Lyst 
og Frejdighed. Enhver ved, at kun Udholdenhed kan 
frelse den danske Armé.“

21. Marts:
„. . . Vore Fjender er nu saa vidt fremme, at de 

holder Kystvagt paa den sydlige Side af Limfjorden, 
medens vi har den samme Gerning paa Nordkysten. 
Saa vidt vi herfra kan se, er det Østrigerne, der er paa 
den anden Side Vandet. Personlig har jeg ikke set det, 
da vort Kantonnement ikke er nær Kysten, og vi ikke 
har været paa Kystvagt; men det fortælles saaledes.“

Ja, der fortaltes sikkert meget i de Tider, og ikke 
alt var Sandhed. P. Andersen gør klogt i at være lidt 
reserveret over for Rygtet; thi hans Hjemmelsmand maa 
have set Syner. Paa dette Tidspunkt var der ikke en 
eneste Fjende Nord for Horsens!“

Tirsdag den 22. Marts:
„Jeg kom for lidt siden lejlighedsvis til at læse i 

en gammel Avis og saa deri følgende Udtalelse af den 
østrigske Øverstbefalende, Generalløjtnant Gablenz til 
en dansk Officer, der som Parlamentær var til Stede 
i det østrigske Hovedkvarter. Hans Excellence udtalte 
sig med den største Højagtelse om vore Soldater og 
deres Udholdenhed og blev aldeles forbavset, da han 
hørte, at vor Tjenestetid var saa kort. „Jeg har gaaet 
omkring paa de danske Lazaretter“, sagde han, „og 
forvisset mig om, at de danske Saarede nyder samme 
Pleje som vore egne ; de klager aldrig over deres Saar 
eller Lidelser, og det har været mig en Glæde at ud
dele Penge til disse brave Folk.“

Onsdag den 23. Marts:
„Det har i Dag været særdeles smukt Vejr. Jeg

2*
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har i Dag været kommanderet som Meddommer i en 
Krigsret, som afholdtes i Stabskvarteret paa Frydsbrønd, 
over en Trainkusk af 1. Eskadron, som af Uagtsomhed 
og imod sin Vilje skød en Pige med en Dragons Pi
stol . . .

Søndag den 3. April:
„Torsdag, Fredag og Lørdag har vi af og til haft 

Sammenstød med Præstefruen, snart over mangelfuld 
Kost, og snart over det grænseløse Svineri, som finder 
Sted overalt, og forskellige Ulemper. En Dag fandt 
hun saaledes paa, at nu behøvedes der ikke mere at 
lægges Ild i Kakkelovnen i Studerekamret, uagtet det 
udenfor baade frøs og sneede.“

Dermed var Opholdet paa Morsø forbi for denne 
Gang, og jeg vil haabe, at vi ikke skal komme der 
oftere. I dette Øjeblik jeg skriver disse Linier, er vi 
allerede langt derfra. Vi er nu paa en Herregaard, 
Skivehus, tæt uden for Købstaden Skive, hvor selve 
Eskadronen er i Kvarter.

I Gaar Aftes, Lørdag Aften, kom der Ordre til, at 
Eskadronen skulde skifte Kantonnement og i denne 
Anledning stille paa Alarmpladsen Klokken syv For
middag i Dag. Overensstemmende med denne Ordre 
afmarcherede vi til det givne Klokkeslet ad samme Vej, 
som vi i sin Tid var komne, til Færgestedet over Sal- 
lingsund ved „Pinen“. Det hed sig, at Fjenden var 
gaaet langt tilbage, og at vi om muligt, samtidig med 
et Udfald fra Fredericia, skulde forsøge et Angreb paa 
ham. Hvor meget eller hvor lidt heraf er sandt, ved 
vi naturligvis ikke, men saa meget er vist, at vi er 
paa Rejse mod Syd. At tage Afsked med Morsø har 
vist ikke voldt videre Vanskelighed for ret mange; for
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os i Præstegaarden gik det i alt Fald nemt; der var 
vist ingen, der sagde Præstefruen Farvel.

Det er i Dag rigtig smukt Foraarsvejr, saa det har 
været en Fornøjelse at ride, saa meget mere som de 
fleste af os har den rolige Bevidsthed, at vi ved Kan
tonnementsskifte har alt at vinde og ingen Ting at tabe.

Altsaa kom vi til Sundet ved Overfartsstedet henved 
Klokken halvin', hvor meget var forandret siden sidst. 
I Stedet for de tidligere Smaabaade og daarlige Færge
broer var der nu bygget Anlægsbroer til begge Sider, 
og til Overfærgningen var to af Marinens Transport- 
baade og et Dampskib til Stede. Overfærgningen af 
hele Ekadronen medtog knap en Time.

Disse Transportbaade er indrettede saaledes, at 
Hestene kan trækkes ind og bindes ligesom i en Stald, 
og der er omtrent Plads til en halv Eskadron i hver 
Baad. Efter at vi var kommen over, fodredes en halv 
Times Tid, forinden Marchen gennem Sallingland til- 
traadtes.“

Saa fortæller da Peter Andersen videre om Marchen 
mod Syd. Paa Skivehus faar de en fortrinlig Kødsuppe 
med Boller og Oksekød med Peberrodsause, „hvilket 
var meget kærkomment“, da vi — os fra Præstegaarden 
i det mindste — ikke i lang Tid har faaet et ordentligt 
Maaltid Mad, — og tillige er der Udsigt til at komme 
i en ordentlig Seng for Natten,“ skriver han.

Sidst i April Maaned gaar det atter tilbage, men 
denne Gang over Oddesund til Thyholm og Thy.

Den 27. April skriver han:
„Altsaa marcherede vi i Formiddags Klokken 9 fra 

Flovlev mod Nord over den smalle Landtunge, som 
forbinder Thyholm med Thyland, og gennem Ydby
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til Nees Sund. Vi er altsaa paa Vejen til del velsignede 
Mors igen!“

Overfærgningen gik imidlertid saa langsomt for sig, 
at Eskadronen, hvortil P. Andersen hørte, maatte til
bage og søge Nattekvarter i Ydby.

28. April bemærker han:
„Beboerne siger, at Blæsten er stærk nok til at 

hindre Overførselen over Sundet. Det synes saaledes, 
at Elementerne kommer os til Hjælp med at forhale 
Overflytningen til Morsø, der staar, i det mindste for 
mig, som et Skræmmebillede, medens Opholdet her er 
stik det modsatte. Som vi havde ønsket og ventet, er 
der endnu ingen Udrykningsordre indløben. Vi bliver 
rimeligvis altsaa, hvor vi er, til i Morgen.“

Lørdag den 30. April.
„I Dag har Stormen lagt sig, hvorfor vi hele Da

gen har ventet paa Ordre til Opbrud; men da det 
nærmer sig Aften nu, er der ingen Sandsynlighed for, 
at det bliver til noget i Dag. Jeg kan ikke frigøre mig 
for den Tanke, at der er Mulighed for, at vi maaske 
skal blive, hvor vi er foreløbig; thi da vi forrige Gang 
var paa Morsø, var der en Eskadron i Thyland. Maaske 
er Turen nu kommen til os at skulle blive for denne 
Gang. Min Formodning slog delvis til; thi i Aften ved 
Appellen fik vi at vide, at vi i det mindste ikke skal 
til Morsø foreløbig.“

Helt beroliget med Hensyn til Sagen er P. Ander
sen dog ikke. Den staar ham bestandig i Hovedet.

Den 2. Maj skriver han bl. a. :
„I Gaar Aftes ved Appellen fik vi at vide, at Re

gimentets andre Eskadroner allerede er havnede paa
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Morsø, og at der er Udsigt til, at vi skal blive i læn
gere Tid i de nu indtagne Kantonnementer. Dette sidste 
skal man dog ikke stole for meget paa; thi i Tidens 
Løb er vi af Erfaring tilstrækkelig belærte om, hvor 
lidt vi kan stole paa slige Rygter . . . "

Endnu kan Skæbnen spille dem det Puds, at de 
skal til Mors!

13. Maj skriver han:
„Det er i Dag Pinsedag . . . Paaskedag tilbragte 

vi hos den gæstfri (?) Præst i Y. paa Morsø, hvor nu 
rimeligvis nogle andre glæder sig ved den brave (?) 
Præstefrues Kødgryder. Har de det ikke bedre, end vi 
havde det, misunder jeg dem ikke; jeg længes i all 
Fald ikke tilbage dertil!“

Peter Andersen fik Lov at blive i Thy, men endnu 
en Gang har han sendt sine Tanker til Mors.

Natten mellem 1. og 2. Juli drager Eskadronen 
Nord paa. P. Andersen bemærker:

.......... Dette udlagdes først saaledes, at vi skulde
samles med Regimentets øvrige Eskadroner, der alle
var paa Morsø, m en ------ da der ikke ved Færgestedet
til Mors blev gjort Holdt, blev vi snart paa det rene 
med, at Rejsen utvivlsomt havde Frederikshavn til 
Maal . . .“

Dermed er „Skræmmebilledet“ af Morsø som Kan
tonnementssted endelig ude af P. Andersens Fantasi.



I denne årbog vil der jævnlig blive anført ord og sætninger på 
jydsk folkemål, og det er derfor af vigtighed, at de bliver 

skrevne sådan, at de kan læses Og det er slet ikke saa let, da 
der ikke findes nogen vedtagen retskrivning for dialekter.

Skal ord angives så nøjagtig i skrift, at den læsende ikke 
kan være i tvivl om udtalen, maa der imidlertid et helt nyt alfa
bet til, og et sådant anvendes i virkeligheden også i sprogviden
skabelige værker

Her i årbogen kan der selvfølgelig ikke være tale om at 
bruge et sådant nyt alfabet; dels findes typerne ikke i almindelige 
trykkerier, og dels vilde det blive for svært at læse for de fleste. 
Vi må derfor se at klare os med det almindelige alfabet, men 
der er et par ting, som vi nødvendigvis må have en særlig be
tegnelse for, nemlig lydlængde og stød. Lydlængde vil vi betegne 
ved en prik anbragt bag den lyd, hvis længde vi vil betegne. F. 
eks. i h a • v e betegner prikken, at a er langt, i modsætning f 
eks. til had, hvor a er kort. Stød er den korte, ligesom standsende 
udtale, vi har i så mange danske ord som stod, lund, gal, i 
modsætning til den mere jævne udtale i ord som hade, lade, 
galde. Denne udtaleejendommelighed, stødet altsaa, betegner vi 
ved en apostrof <’) bag den lyd, der stødes, f. eks stø’d.

Disse udtalebetegnelser er nødvendige, da der ellers er mange 
ord, som vi ikke kan holde ude fra hinanden. Lad os f. eks. 
tage et ord fra det stedlige mål som r ø g . Dette ord kan lige 
godt svare til tre forskellige ord i rigsmålet, og intet menneske 
vil kunne sige, hvilket af dem, der er ment. Bruger vi derimod 
vore to udtalebetegnelser, vil det straks blive klart: r ø - g  er a 
ryge, r ø ’ g  er røg og r ø g ’ er en ryg.

Jens Lund.



Det gamle 0 . Jølby.
|lle de af os, som er voksede op paa 

Landet, ved, at der til de enkelte Lo
kaliteter — foruden Matrikelsnumre, 
Boniteringstakster og Markskel — 
knytter sig ældgamle Betegnelser, som 
endnu er i levende Brug hos den

ældre Slægt, men aabenbart staar i Fare for at glem
mes af de unge, baade fordi Nutidsmennesker desværre 
vistnok gennemgaaende har mindre Sans for det hi
storiske, end tidligere Slægtled, og fordi de mange 
Ejendomshandeler og Udskiftninger virker udviskendc 
paa Minder af den Art.

Der er derfor i nyere Tid bleven taget et Arbejde 
op for Bevarelsen af disse gamle Navne, ved Under
søgelse af de gamle Markbøger og Udskiftningsproto
koller in. ni. og ved mundtlig Henvendelse til stedkendte 
ældre Folk. (Se saaledes en Artikel af Dr. phil. Marius 
Kristensen i „Danmarks Folkeminder I, 1908“.)

Da nærværende Aarbog gerne vil være med i dette 
Arbejde for de morslandske Byers Vedkommende, har 
Læge Lund, 0. Jølby, velvilligst stillet sine Optegnelser 
af de gamle Navne fra denne By til Raadighed. De 
meddeles nedenfor i Forbindelse med et gammelt By
kort, kopieret efter Originalen i Matrikelsarkivet af Høj
skolelærer Niels Karstensen. Ad Aare kan der mulig
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fortsættes med andre Byer, og eventuelt kan der, naar 
en Del Stof er fremdraget, blive Lejlighed til en samlet 
Fremstilling af de Oplysninger, som disse gamle Navne 
kan give os om svundne Tiders Sprog og Kulturfor

hold, saavelsom om Naturforhold paa de paagældende 
Steder.

Om Udtalebetegnelsen henvises til tidligere anførte 
Bemærkninger af Læge Lund.
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Øster Jø lby. 
Gaarde.

a. Nørregaard . . . .. Na’rgor.
b. Balle............... .. Bal’e.
c. Odgaard......... . .  Åj-gor.
d. Kjeldgaard___
e. Dalen.............. . .  e Då’l.
f. Søndergaard .. .. Syndegor.
g. Pis Mølle...........  Pes Møk.

Bakker og side Lavninger.
1. Kærhale.............. Kjarhåd.
2. Næstsig.............. Næjstsig’.
3. Nørregaard S ig .. Na-rgorsig’.
4. Flægsig.............. Fle-gsig’.
5. Loddensig.......... Løj’ensig’.
6. Dybdalsslej........ Dybdelslæj’.
7. Skiddenkær........ Skiddenkjer.
8. Rimmerne.......... e Remmer.
9. Bertelskær.......... Bæ’telskjer.

10. Hælkap............... Hæ-lkap.
11. Morpyt................ Mo'rpøt.
12. Knudshoved___ . Knushu’e.
13. Middagsbakke.... Mæjdeba’k.
14. Bøsagerbakke . . . . Bøsagerba’k.
15. . Swenstebjer’e
16. Kildebårebakke.. Kjeldbo’rbak.
17. Klunehøj ............ Klu-nhyw.
18. Gaden............... . e Gå’d.
19. Toften............... . e Towt.
20. Brydjorden....... .. e Brøjor.
21. Hedeagre............ Hieag-er.
22. Kirkehave......... Kjerkihaw.
23. Trindtoft........... . Trind'towt.
24. Vadeholm ......... . Wuj’hwolm.
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25. Høneagcr...........  Hø’nager.
26. Bøsager.............. Bøsager.
27. Kohave...............  Kohaw.
28. Askeholm........... Å’skhwolm.
29. Vesterhave. . . .  Wæstehaw.
30. Mølleto f t ............MøPtowt.
31. Vibeagre............ Wi’bag’er.
32. Alsæd..................Aj’lse.
33. Nyhave...............  Ny’haw.
34. Søndre Kile.......  Synde Ki'l.
35. Nordre Kile. . . .  Na-r Ki’l.
36. Fælleden............ e Fæl-e.
37. Bådsholm...........  Båshwolm.



Landboforhold paa Mors 
i Adelsvældens Tid.

ender 1660, da

Af Jakob Lykke.

et er som bekendt de nærmeste Men
neskealdre før og efter Aaret 1600, 
man plejer at kalde Adelsvældens 
Tid. Den begynder — om man ende
lig vil nævne bestemte Aarstal — ved 
Reformationens Indførelse 1536 og

'rederik d. 3. ved et Statskup erhver
vede enevældig Kongemagt for sig selv og sine Efter
følgere. Endnu staar — dog ikke paa Mors — mange 
af den Tids Herreborge som tavse Vidner om deres 
gamle Ejermænds Velmagt. Men naar en af Folkets 
Stænder vinder Magt og Rigdom, er det altid til en 
vis Grad paa andre Stænders Bekostning. Og ganske 
vist er de gamle Borge ærværdige, og mange af de 
gamle Adelsmænd ædle baade af Navn og af Gavn. 
Men Skyggerne ved den Samfundsordning, som gav 
dem de gyldne Kaar, falder straks i Øjnene, saa snart 
man prøver at se Tiden lidt efter i Sømmene.

Adelen var mægtig den Gang, og Kongen var det. 
Men Præsteskabet havde ikke meget tilbage af sine 
middelalderlige Forrettigheder, Borgerne var faa og 
mestendels fattige (Undtagelser fraregnede), og Ban
derne var en eneste stor Underklasse, langt daarligere 
stillet baade økonomisk og politisk, end f. Eks. den
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nyere Tids Byarbejdere. Dette gjaldt over det ganske 
Land, ja, for Resten over hele Europa. At det ogsaa 
gjaldt for Mors, vil de følgende Træk vise.

Om Læseren vil slaa Følge, vil vi da prøve at gaa 
tilbage til det 16. Aarhundrede, besøge vor 0 , som den 
var den Oang, og gøre sociale Studier, i denne For
bindelse med særligt Henblik paa Bondestanden i For
hold til Konge og Adel.

Vil vi have en stedkendt Mand med os, kan vi 
maaske passe Øjeblikket, da Adser Bonde fra Tæbring 
er naaet til Sallingsund efter sin berømte Rejse, der 
skulde have gaaet til Karup, men endte i Skive, hvor 
Peder Smed i Lars Fogeds Skænkestue har holdt sin 
djærve Tale til ham om den gamle og den nye Kri
stendom.

Vi kommer over med en pæn ny Færge, sat ind 
paa Ruten Sallingsund—Pinen i Aaret 1529, efter at 
Morsingerne med en (senere indslumret) Kraft i Kravet 
om ordentlige Trafikmidler havde erklæret, at de hverken 
vilde give Kongen eller Bispen noget, før de fik samme 
Færge i Sundet. Bispen var den Jørgen Fris, der 
en Dag havde sendt sin „Fodermarsk“, Poul Stisen, 
ind i Graabrødrekirken i Viborg for at jage Hans 
Tavsen ned af Prædikestolen, og det var samme Poul 
Stisen, der paa Bispens Vegne fik ordnet det med 
Færgen og samtidig skulde pante Morsingerne for de 
Skatter, de havde nægtet at betale. Viborgbispen havde 
den Gang Mors i Pant af Kronen, skønt Øen jo ellers 
hørte til Vendelbo Stift.

Lad os saa straks, naar vi er komne i Land, be
gynde vore Undersøgelser med at forhøre os om Ejen
domsfordelingen.

Før 1536 var Kirken med Præsteskab og Klostre 
Indehaver af en Mængde Ejendomme. Men ved Re
formationen blev alt dette Gods inddraget under Kro-



31

nen, saa Kongen herefter bliver Landets største Ejen
domsbesidder.

Fra gammel Tid havde det store Lund Gods paa 
Sydmors været et kongeligt Len. Hertil kom nu Due
holm Kloster med dets talrige Ejendomme, hvoraf 
mange laa i Salling og Thy, men de fleste paa Mors. 
Og endelig var der de mange spredte Ejendomme, som 
Kongen enten var Eneejer af eller havde Part i. Det 
sidste Forhold var ret mærkeligt og mindre bekvemt. 
Ved Mageskifte søgte man derfor ofte en tilfredsstillende 
Udligning.

Albret Skel til Jungetgaard havde Part med Kongen 
i to Gaarde i Erslev, men tilbød (1587) at afstaa denne 
Part mod at faa 3 Gaarde og et Bol i Thorum til 
Gengæld.

I lange Tider havde Kronen ejet > af Frøslev- 
gaard paa •/,, nær. I 1599 fik Ove Lunge til Odden 
indløst denne kongelige Brøkdel af Gaarden ved Hjælp 
af en Gaard i Løve Herred og et Bol i Rinds Herred. 
Han døde forøvrigt kort efter.

Sidste Halvdel af det 16. Aarh. var i det hele en 
Ejendomshandlernes og Mageskifternes Tid, og Kong
erne gik i Spidsen.

Et Par Eksempler skal her anføres.
Albret Vind paa Ullerup havde ved Proces er

hvervet sig Ejendomsret til to Gaarde i Nordthy, en i 
Hansted og „Bordtzgaard“ paa Hanstholm, som en af 
hans Kones Forfædre, Christen Bagge, i sin Tid havde 
pantsat til 0  Kloster. 1582 tilbød Vind at overdrage 
Kongen disse Gaarde mod at faa to Gaarde i „ Thøuni 
i Galtherup Sogn“. Og da de to thylandske Gaarde 
laa meget belejligt for Ørum Len „med Strand, Vrag 
og andet“, sendte Kongen sine betroede Mænd af Sted 
for at besigtige Godset, at Mageskiftet kunde komme 
i Stand.
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I Sommeren 1587 kom Niels Kaas til Damsgaard 
i Handel med Kongen om en Del Gaarde paa Djurs
land, som han vilde overlade Kongen mod at faa syv 
Gaarde i Alsted og een i „Biarndt up“, formodentlig 
de samme Gaarde (formindsket med een, som Kongen 
i 1574 havde byttet bort for en Gaard i „Vels“), som 
Christian den 3. 1552 havde givet Anders Skel til 
Hegnet Forleningsbrev paa for Livstid. Handelen gik 
dog ikke i Orden før et Par Aar efter Kongens Død.

Frederik d. 2. synes i det hele taget at have haft 
meget lidt Forkærlighed for sit Krongods paa Mors, 
hvad ogsaa fremgaar af en Kancelliskrivelse fra 1579, 
hvori det paalægges Lensmanden paa Hald at anvise 
en vis Christen Prip som Vederlag for Gods i Skan- 
derborgegnen nogen Ejendom paa Mors, hvor Kronen 
bedst kan undvære Qods. — Man tager næppe fejl, 
naar man tilskriver Hensynet til de mere eller mindre 
gunstige Betingelser for Jagt en afgørende Indflydelse 
paa Frederik d. 2.s Mening om en Gaards Værdi. 
Lejlighedsvis benyttede han ogsaa Mors som For
visningssted for en farlig sjællandsk Krybskytte, der 
havde Penge til at købe sit Liv for.

Det var jo bestandig Adelen, der optraadte som 
Lysthavende til Kongens Ejendomme. Var en Gaard 
ikke at faa til Købs, kunde den kanske faas i Pant — 
mod Laangivning eller en anden Vennetjeneste. En 
Mængde kongelige Gaarde gled paa den Maade over 
i adelige Hænder.

Men næppe var den unge Christian d. 4. selv 
kommen til Roret, før han greb ind i Udviklingen, og 
allerede 1598 kunde han indløse en Mængde af de 
pantsatte Kongsgaarde.

For Morslands Vedkommende blev det paalagt 
Lensmanden paa Hald, Jørgen Friis, at overtage For
valtningen af alle de paagældende Ejendomme, „an-
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namme dem under Hald Slot“, som det hedder. Det 
drejer sig i Følge Sendebrevet om følgende Gods:

Sdr. Herred.
Sindbjerggaard.
10 Gaarde og 6 Gadehuse i Sindbjerg By.
1 Gaard sammesteds, kaldet Sandgaard.
6 Gaarde og 9 Gadehuse i Redsted By.
5 — - 8 — i Hvidbjerg By.

Sindbjerg Mølle.
7 Gaarde i Aggerby i Karby Sogn og 1 Ager smstds., som Mik

kel Ipsen i „Nies“ bruger.
2 Gaarde i „Fjellersløf“ i „Otterup“ Sogn.
1 Gaard i „Møldrup“ Sogn.
5 Gaarde i „Frøsløf“.
1 Gaard og 1 Gadehus i Elsø Sogn.

10 Gaarde og 5 Gadehuse og 1 Stk. Jord i Lødderup.
1 Gaard i Vils i „Vederslef“ S.
8 Gaarde og 1 Gadehus i Ørding S. og 1 Stk Jord, som Præsten

bruger.
1 Gaard i Blidstrup S.

Nørre Herred.
1 Gaard i Biørndrup.
4 Gaarde i „Tødsbye“ og en Jord, som Jep Pedersen i „Kurøgel“ 

bruger.
4 Gadehuse i Tødse.
3 — i V. Jølby.

11 Gaarde i Ersløf S.
2 — i Skallerup S.
2 — i Sundby.
2 — i Bjergby.
3 — og 4 Gadehuse i „Tøbing“ i Galtrup S.
1 Gadehus i „Segersløf“.
1 Bol, kaldet „Difthoft“.
1 Stk. Jord paa Galtrup Mark.
1 Gaard i Flade.
4 Gaarde i Nr. Draaby.
3 — i „Jøersboe“ S.
3 — i Draaby S.
1 Gaard og 1 Gadehus i Alsted.

3
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Denne lange Liste omfatter imidlertid kun en ringe 
Brøkdel af de Gaarde, som ved den Tid hørte under 
Kronen. Det fremgaar bl. a. af en Indberetning fra det 
følgende Aar (1599), der udviser, at Kronen sammen 
med Gejstligheden ejer 233 Jordbrug i Nørre Herred 
og 245 i Sønder Herred, Adelen kun henholdsvis 117 
og 198. Lægger man disse Tal sammen, faar man ialt 
793 Jordbrug paa Mors. Da det af samme Indberetning 
fremgaar, at Øen ved den Tid havde 1011 Tiendeydere, 
synes ca. 200 Gaarde at have haft to Besiddere, et 
Forhold, der jo i ældre Tid ikke var ualmindeligt.

Handlede Bønderne da ikke selv med Gaarde? 
Ak, Bønderne! Hvor mange a f dem ejede selv deres 
Gaarde? Helt nøje kan det vist ikke oplyses, og Tallene 
svinger fra Tid til anden.

Et slemt Knæk fik Bønderne ved Grevens Fejde, 
da de oprørske Nordjyder maatte „løse deres Halse“ 
ved mægtige Bøder. I Foraaret 1535 begyndte d’Hrr. 
Peder Ebbesen (Galt) og Aksel Juel deres store Foged
forretning paa Mors. 17. April gav de Enevold Eriksen 
i Hvidbjerggaard Kvittering for et Afdrag paa de 1000 
Mark, han skulde betale til Halsløsning. Hvidbjerggaard 
blev vel reddet. Men mange andre Selvejergaarde blev 
nu Fæstegaarde. I 1555 var der 14 „jordegne“ Bønder 
i Sdr. Herred, eller 4 % samtlige Bønder, i Nørre 
Herred 37, eller 11 %• Men i en officiel Fortegnelse 
fra 1614 opgives Tallet paa Selvejerbønderne i hele 
Hald Len, som omfattede baade Fjends Herred og 
Mors, til ialt 30 — tredive. Det er kun en ringe 
Trøst at vide, at der samtidig kun var 24 i Salling 
(Skivehus Len) og 4 — fire — i Thy (Ørum Len).

For Resten er det vel et stort Spørgsmaal, om det
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egentlig var saa meget bedre at være Selvejer end 
Fæstebonde. Privilegierne var nu en Gang forbeholdt 
andre Stænder.

De eneste Bønder, der indtog en begunstiget Sær
stilling, var Sandemændene1) og Herredsfogederne. I 
Høsten 1578, mens Kong Frederik d. 2. var paa Jagt 
i „Rævshale“ me'lem Hald og Silkeborg, gav han Sande- 
mændene i begge Morsø Herreder aabent Brev paa at 
være fri for at gøre Ægt og Arbejde af deres Gaarde, 
saa længe de beklædte denne Stilling. En af Følgerne 
heraf var, at Sandemændene i andre Egne, f. Eks. i 
Salling, kom og udbad sig den samme Gunst. Men 
en anden Følge var, at de paagældende Morsingbo- 
bønder straks, da der efter Høst skulde ages med Sund
korn, nægtede at gøre Tjeneste. Og da der især i det 
ene Herred ikke var ret mange Kronbønder foruden 
Sandemændene (de bortforlenede talte vel ikke med), 
maatte Kongen ud med et nyt aabent Brev, der paa
bød de Herrer at køre det, der paalægges dem, og som 
de bør køre, indenfor Sundet. Derimod maa de ikke 
tilsiges til Kørsel og Arbejde udenfor Sundet.

Ogsaa Herredsfogederne var den Gang i Alminde
lighed Bønder, og Forrettigheder i Medfør af Embedet 
fik de kun ved særlig Bevilling.

Saaledes tilstodes det 1595 den daværende Her
redsfoged i Nørre Herred, Staffen Nielsen i Solbjerg, 
at være fri for at svare Landgilde og gøre Ægt og 
Arbejde af den Gaard, han boede i, indtil videre, eller 
saa længe han var Herredsfoged. 11 Aar senere (1606) 
fik hans Arvtager, Jens Mikkelsen i Bjørndrup, den 
samme Ret, „for hans Besvær med Herredsfogedbe
stillingen“, dog at han aarlig til rette Tid skulde svare 
sin Landgilde til Skolen i Nykøbing. Da Jens Mikkelsen

') Svarer ret nøje til vore Dages Nævninger.

3*



36

tre Aar efter døde, gik Privilegiet over paa hans Efter
mand, Jens Nielsen.

I det hele og store var Kronbønderne vel nok 
bedst stillede. Det laa i det mindste i Kongens Inter
esse, at Gaardene holdtes ved Hævd og ikke forring
edes.

Landsdommer Jøtgen Friis til Krastrup var i nogle 
Aar Ejer af Hvidbjerggaard. Midt inde i Gaardens 
Mark laa der nogen Jord, som tilhørte Kronens Bønder 
i V. Hvidbjerg. Landsdommeren foreslog derfor 1594 
et Mageskifte, saa Bønderne kunde faa noget af hans 
Jord, udenfor Gaardens Mark, men lige saa godt be
liggende for dem, naar han saa maatte faa det inde
lukkede Stykke. Formynderregeringen, som den Gang 
styrede Landet, gav da Hendrik Below Ordre til at 
undersøge, om Handelen kunde ske uden Skade for 
Bønderne, og om Jørgen Friis i alle Maader vilde ud
lægge dem Skel og Fyldest.

Paa den anden Side var Kronen rede til at øve 
Ret og Skel mod andre Ejendomsbesiddere, ogsaa naar 
det medførte Tab for den selv.

Albret Vind til Ullerup havde ved et Mageskifte 
med Kronen faaet en Gaard i Skarum, i hvis Mark 
der laa tre Agre, som siden den Tid, da Gaarden var 
„jordegen“, havde været brugt af Bonden paa en Kron- 
gaard i Hesselbjerg.* Da disse Agre ikke var „sær
mærkede med Sten og Stabel“, gav Kongen 1582 efter 
nøjere Undersøgelse af Sagen, Albret Vind Brev paa at 
beholde Agrene til evindelig Ejendom.

Til en vis Grad var jo Bøndernes Rettigheder og 
Pligter overfor Herskabet fastsatte fra Arilds Tid. Men 
baade Konger og Herremænd kunde, til Dels indenfor 
Lovens Rammer, lave om paa mangt og meget, der 
vedrørte Bøndernes Kaar.

Da Niels Kaas til Damsgaard, som før nævnt,
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handlede med Kronen om nogle Gaarde i Alsted, be
stemte Regeringen (1590), at de af Gaardene, der hidtil 
havde skullet svare 24 Snese Stangaal i Landgilde, 
men vel at mærke kun naar det var haard Vinter, for 
Fremtiden skulde svare 12 Snese aarlig. Man tillod sig 
med andre Ord at gaa ud fra, at hveranden Vinter 
skulde være haard.

Paa Frøslevgaard boede i Frederik d. 2.s Tid en 
temmelig vidtløftig Herre ved Navn Otto Hvitfeldt. Om 
samme Mand kunde der fortælles en hel Del, men det 
kan vente til en anden Gang. 1 denne Forbindelse skal 
det kun omtales, at Kongen 1578 gav Hr. Otto „Livs
brev“ paa sin Part af Frøslevgaard, nemlig en Bonde- 
gaard, som i Øjeblikket var beboet af en Bonde, der 
hed Peder Bollesen. Da Hr. Otto (af Krakileri?) fore
gav selv at ville bo netop paa den Gaard, maatte Peder 
Bollesen jo sættes ud. Til alt Held var der en ledig 
Gaard at anbringe ham i, nemlig „Vestergaard“ i 
Frøslev By, idet Bonden der havde forbrudt Gaarden 
og var bleven udvist af den. Lensmanden paa Hald 
skulde da lade Peder Bollesen faa den Gaard, og det 
uden „Indfæstning“ (o: Indskud ved Overtagelsen).

Højris ejedes paa denne Tid af Malthe Jensen 
Sehested. Han blev i Juni 1575 proklameret som Lands
dommer. Dertil var intet at sige. Men i de samme 
Dage gav Kongen ham Lov til at lægge 6 Gaarde og 
2 Bol i Kaarup ind under Højris og gøre de paagæl
dende Bønder til „Ugedagstjenere“. Og i de følgende 
Aar fortsatte han med at samle Bønder til Højris. 1578 
mageskiftede han sig til 2 Gaarde i Vittrup i Ljørslev 
Sogn, og 6 Gaarde, 2 Bol, 1 Hus og 4 Gadehuse i 
Ljørslev, alle tilforn hørende under Kronen. Det siger 
sig selv, at alle disse Handeler ikke kunde være de 
Bønder, som det'drejede sig om, uvedkommende, og i
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Almindelighed var det nok et daarligt Bytte for dem 
at faa en Herremand over sig i Stedet for Kongen.

I enkelte Tilfælde kunde da ogsaa Kongen blive et 
ubehageligt Herskab. I Sommeren 1587 — Aaret før 
sin Død — var Frederik d. 2. taget paa Jagt i Egnen 
ved Vinderslevgaard (mellem Viborg og Silkeborg) og 
havde da bl. a. tilkaldt Kronbønderne fra Mors for at 
„vare paa Jagten“. De blev imidlertid snart kede af 
den Bestilling og stak af hjem uden Forlov. Kongen 
blev, som venteligt var, meget opbragt. Han beordrede 
Sag anlagt mod Bønderne, og Lensmanden fik Tilhold 
om „paa det højeste at udføre Retten mod dem til 
Dom“. Dog var Kongen ikke hjerteløs. Naar Dommen 
var falden, skulde Lensmanden foreholde Bønderne, 
hvad Kongen kunde have Grund til at gøre ved dem, 
men saa for Resten sige dem, at Kongen vilde tilgive 
dem, naar de saa vilde love aldrig mere at vise saadan 
Modvillighed.

I det daglige var det jo altid Lensmændene, der 
repræsenterede Kongen, hver i sit Len. Det vilde her 
føre for vidt at udrede de forskellige Former for For- 
lening eller de morslandske Lens særlige Historie. Saa 
meget kan siges, at Lensmændene ganske vist havde 
betydelig Myndighed indenfor deres Distrikter, men 
gennemgaaende var de under skarp Kontrol af Rege
ringen, og Lenene kunde de miste for et godt Ord.

Ved Vintertid 1579 fik en Del af disse Embedsmænd, 
deriblandt nys nævnte Malthe Jensen til Højris, i 
Egenskab af Lensmand paa Ørslevkloster i Fjends 
Herred, Ordre til at møde med deres Regnskaber og 
Penge i København, og Kongen vilde lade de Herrer 
vide, at hvis han kom til at lide nogen Skade ved 
deres Forsømmelighed kunde de sikkert forlade sig paa, 
at han vilde kræve Erstatning og siden give Lenene 
til andre, der vilde svare deres Afgifter i rette Tid.



39

Selvfølgelig var det ikke altid saa let for Lens- 
mændene at faa Skatter og Landgilde ind. Undertiden 
inaatte de bede Kongen om Assistance overfor vrang
villige Bønder.

Dueholm Kloster var fra 1538 til 1585 forlenet 
først til Niels Lange og derefter til hans Enke, Fru 
Abele Skel. Da sidstnævnte døde (1585), opdagede 
Arvingerne, at hun havde en Del udestaaende Fordringer 
paa Landgilde m. m., og Kongen gav da (1586) Her
redsfogederne i de Herreder, hvor Dueholm Kloster 
havde Gods og „Tjenere“, Ordre til at være samme 
Arvingers Fuldmægtige behjælpelige med „uden For
haling“ at faa Restancerne inddrevne.

I Sommeren 1603 fik Kongens „Embedsmand“ 
paa Lund, Hr. Mounts Stygge til Holbækgaard, For- 
leningsbrev paa Jegindø med dertil liggende Bønder“. 
For den Herlighed skulde Hr. Mourits svare 50 gamle 
Dalere om Aaret i Afgift. Men de Jegindø Bønder 
gjorde sig straks obsternasige. Næste Høst vilde de 
ikke møde til Arbejde paa Lund. Kongen gav dem da 
under 25. Oktober 1604 streng Ordre til at udføre den 
Høstgerning og det andet Arbejde, som forefaldt paa 
Gaarden, lige med de andre Bønder. Ellers skulde de 
blive tiltalte og straffede for Ulydighed. Kort efter døde 
Hr. Mourits. Da hans Enke i Efteraaret 1606 gjorde 
Regnskab op med Kongen, skyldte hun 216 Dir., 6'/, 
Sk. 5*/a Pend., der blev betalt til Punkt og Prikke.

I Aaret 1608 fik Kongen Meddelelse fra „Befalings
manden“ paa Duekolm, Laurits Kruse, at Husene paa 
Klosterets Ladegaard var „taglamme og meget brøst- 
holdne“ og formodentlig i Længden vilde falde ned, 
hvis der ikke i Tide raadedes Bod paa Skaden. Nu 
kan man ikke i og for sig undres over, at Klosterets 
Bønder skulde være behjælpelige med Istandsættelsen. 
Men Tonen i det Sendebrev, de faar af Kongen om
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Sagen, er mærkelig barsk. Det paabydes dem strenge- 
ligt, at hver to Bønder i Dueholm Klosters Len, efter 
détte Brevs Forkyndelse og nærmere Tilsigelse fra 
Laurits Kruse, skal slaa sig sammen og levere et Læs 
Langhalm eller Tag til Forbedring af Taget paa Lade- 
gaarden, og saafremt de viser sig forsømmelige og ikke 
leverer Taget til den befalede Tid, vil de blive straffede 
for Ulydighed.

Fra Arilds Tid betaltes der til Vedligeholdelse af 
Sallingsunds og Vildsunds Færger en særlig Skat, det 
saakaldte Sund- og Brokorn. Det var vel næppe nogen 
stor Byrde for den enkelte. Men i Formynderstyrets 
Tid, mens Christian d. 4. var Dreng, var der mange, 
som fandt paa, at de ikke vilde betale den Skat. Maaske 
fandt de ikke Færgerne i saadan Stand, at der var 
Mening i at betale for at have dem. 'Men Sundkornet 
var bortforlenet til Hendrik Below til Spottrup, Em
bedsmand paa Hald, og han klagede naturligvis til 
Regeringen. Denne paabød da (1594) i skarpe Ven
dinger alle de skatskyldige at opfylde deres Pligt og 
det i rette Tid, ellers skulde de blive straffede. Ikke 
des mindre finder man endnu i 1597 Hr. Below paa 
Restancelisten med Afgiften af Sund- og Brokornet, 
i00 Kr. aarlig i de tre Aar fra V, 1593 til 1596. Og 
Færgerne blev først istandsatte 1606, da Frans Rantzov 
(Lensmand paa Silkeborg 1588—1611) fik Ordre til i 
dette Øjemed at udvise Chr. Hoick 2 Bøgetræer, 24 
Al. lange, og 2 Bøgetræer, 18 Al. lange, alle 1 Al. i 
Bredde.

Mens vi er ved Færgerne, kan det tilføjes, at 
Kongen i et Sendebrev af V- 1603 anmoder Fru Chri- 
stence Bryske, Thomas Fastis Enke, om at opsøge og 
tilstille den nye Lensmand paa Lund, førnævnte Mou
nts Stygge, alle de Breve, der findes i hendes Værge 
angaaende Færgestedet ved „Ny Mølle paa Mors“.
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Hvad der har staaet i disse Breve, vides ikke. De vilde 
ellers kunne pynte i en Samling af Aktstykker fra nyere 
Tid (Amtsraadsbeslutninger, Avisudklip o. s. v.) til Belys
ning af dette Færgesteds Udvikling i Løbet af over 300 Aar.

Hvad nu de Morsingbobønder angaar, synes Ka
rakteren i hvert Fald ikke at være bleven slappere siden 
Jørgensbjerg-Slaget, der gav Anledning til de berygtede 
Strofer:

„Først da rendte o. s v “

Ved mange Lejligheder viser de sig baade stive 
og stædige, disse Bønder. Spørg bare Christian d. 4.s 
Lensmand paa Dueholm, Hr. Mogens Kaas!

„Hvis en Ladefoged“, skriver han 1633 til Kongen, 
„ikke maa have den Myndighed til at straffe deres Mod
villighed med en Kæp eller Træ, dog uden Skade paa 
Liv og Lemmer, da kunde Avlen eller Bygningen ikke 
fremdrives, eftersom det er et meget haardnakket og 
genstridigt Folkefærd.“

Kæp eller Træ — uden Skade paa Liv og Lemmer!
Jo, det var sikkert ogsaa i Fjerde Christians Øjne 

et rigtig godt Husraad mod Modvillighed. Men der var 
jo en Grænse.

Et enkelt Træk herom skal anføres.
Mens Thomas Fasti (1592—99) var Lensmand 

paa Lund, kom der Klage til Regeringen fra Kronens 
Bønder i Rakkeby over den Behandling, de havde været 
Genstand for fra samme Herres Side. Et Par Menneske
aldre før var der bleven klaget over den daværende 
Lensmand paa Lund, Hr. Niels Høg, og ligeledes over 
den sørgeligt berømte Mogens Thomsen (Kaas) til 
Damsgaard. Men vi kender kun disse Sager i al Al
mindelighed. Den her omhandlede Klage fra Aaret 1593 
er udførligt og vel begrundet og gaar i Hovedsagen 
ud paa følgende:
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Bønderne i Rakkeby bor en stor Mils Vej fra 
Gaarden (Lund), og der er to Vand imellem, som man 
om Vinterdage ikke uden stor Livsfare kan komme 
over. Ikke desmindre plages de mere end i tidligere 
Lensmænds Tid med Pløjning og Harvning og med 
usædvanligt Arbejde paa Lund Mark, f. Eks. at køre 
Gødning og grave Tørv. Naar de saa ikke kan møde 
med Plov og Harve, stævnes de af Lensmanden til at 
møde for Retten, og det ikke altid paa deres naturlige 
Værneting (o : Morsø Sdr. Herreds) men paa Birketinget 
(o: Lund Birk1). Ja, ikke nok med det: For nogen 
Tid siden lod Lensmanden dem kalde til Lund og 
satte dem i Fængsel. De fik der hverken Mad eller 
01, og blev til sidst baarne ud som halvdøde Menne
sker. Andre af dem var yderligere bleven slaaede og 
ilde medhandlede og vilde maaske have faaet endnu 
værre Medfart, hvis ikke andre Godtfolk af kristelig 
Medynk havde lagt sig imellem og afværget det.

Klagen indbragte ikke Thomas Fasti den Straf, 
som man kunde unde ham. Men Regeringraadet sendte 
ham dog i den unge Konges Navn en kraftig Tilrette
visning: Kongen vægrer sig ved at tro, at han i den 
Grad har misforstaaet sin Stilling som Lensmand, som 
om det var hans Opgave ’ at „besvære og fordærve“ 
Undersaatterne i Lenet med nye usædvanlige Paalæg 
og Uretfærdighed og ikke at forsvare dem. Men har han 
virkelig baaret sig saadan ad, som Klagen udviser, saa 
skal han vide, at baade han selv og hans Fuldmægtige 
for Fremtiden maa afholde sig fra saadant og ikke be
svære Bønderne med nye Paalæg udover det under 
tidligere Lensmænd og fra Arilds Tid sædvanlige. Ellers 
vil Kongen se sig nødsaget til at gribe til saadanne 
Midler, hvorved hans Undersaatter kan blive tilbørligt

*) 0 .  og V. Assets Sogne.
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forsvarede, og saaledes at han kan blive tri for den 
Slags Klager og Overløb.

„Næsen“ er jo ret kraftig, men man savner alligevel 
en Omtale af den barbariske Behandling, som Bønderne 
havde været Genstand for i Hundehullet paa Lund, og 
tør vel næppe stole paa, at Kaarene blev væsentlig 
blidere for dem i de seks Aar, de endnu havde Thomas 
Fasti over sig.

Af det ovenfor fortalte fremgaar det formentlig med 
al Tydelighed, at det 16. Aarhundredes Bønder ogsaa 
paa Mors var en underkuet Stand, men dog ikke hver
ken retsløs eller ganske modløs.

En virkelig Opgang for Standen var jo imidlertid 
betinget ikke blot af politiske og sociale Reformer, som 
jo først kom Aarhundreder senere, men ogsaa af en 
almindelig teknisk Fremgang for Landbruget, der ogsaa 
lod vente længe paa sig.

„Duftende Enge“ fandt man vel paa Mors i det 
16. Aarhundrede, men „kornrige Vange“ var ikke et 
Syn, man saa hvert Aar.

I 1577 var der stor Dyrtid paa Korn. Fuglene faldt 
døde ned fra Luften, og Fiskene døde i Fjorden. Tre 
Aar senere var det atter galt. Men 1590, da Havren 
Landet over stod meget daarligt, var den paa Mors 
og i Thy „passelig vel voksen“, saa at Regeringen det 
næste Foraar kunde give Lensmanden paa Vestervig 
Kloster Ordre til at opkøbe al den Havre, der kunde 
faas der, fragte Skuder og føre den til København mod 
fuld Dækning for alle Omkostninger. Alligevel maatte 
man om Efteraaret forbyde al Udførsel af Havre (og 
Havregryn), et Forbud, der stod ved Magt til 9. Juni 
1593.

Ogsaa i normale Høstaar kunde Kongen sende
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Bud til Mors efter Korn. I Efteraaret 1600 fik Henning 
Reventlow paa Dueholm Ordre til at sende 600 Tdr. 
Havre til Kronborg og Jørgen Friis paa Hald, (hvor
under jo det løse Krongods paa Mors laa) 600 Tdr. til 
Frederiksborg.

Eller Kongen beordrede Lagrene realiserede, som 
da han i 1611, ved Begyndelsen af Kalmarkrigen, bød 
Chr. Hoick at sælge al den Rug og Byg, som han 
skrev at han havde i Foraaret paa Hald Slot og havde 
liggende paa Mors, til Købmænd — saa dyrt som mu
ligt. Men de 335 Tdr. Havre, han havde liggende, 
skulde han straks fragte Skuder til og føre til Bohus,

Man kommer uvilkaarligt til at tænke paa Institu
tioner fra den nyeste Tid, som „Ernæringsraad“ og 
„Statslager“. Men de Kornmængder, der nævnes i disse 
gamle Skrivelser er jo smaa, maalte med Nutidsmaal. 
Og de maatte være det.

Hele den middelalderlige Driftsmaade med daar- 
ligt Sædskifte, Markfællesskab, usle Redskaber o. s. v. 
i Forbindelse med det urimelige Tryk, der hvilede paa 
Landbrugernes store Flertal og gjorde dem slappe og 
uskikkede til Fremskridt, maatte jo medføre et kum
merligt Udbytte af den Jord, der i vore Dage har 
kunnet give et godt Levebrød til saa mange, mange 
flere.

Af de mange Afgifter, som i gamle Dage berøvede 
Bonden en stor Del af hans Arbejdsfortjeneste, var 
maaske ingen mere ødelæggende end Tienden, der jo 
i de Tider altid ydedes in natura.

1 Middelalderen deltes Tienden mellem Kirke, 
Præst og Biskop. Men ved Reformationen 1536 tilfaldt 
Bispens Part Kronen og blev til „Kongetiende“, en 
udmærket Statsindtægt, som det imidlertid var ubekvemt 
for Regeringen selv at modtage in natura, hvorfor den 
ofte bortforlenedes mod en fast Afgift, der sikkert som
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Regel var sat saa lavt, at Tiendetagerne kunde regne 
ined i det mindste i de gode Aaringer at fas et pænt 
Overskud ved Forretningen.

Kun undtagelsesvis var det Bønder, som fæstede 
Tiende, og det var da selvfølgelig, hvad vi vilde kalde 
Stnrbønder,

Det var Tilfældet i Alsted, hvor Tiend; tagerne 
1590 klagede over, at Erik Hvas til Nørgaard (i Ska- 
rum), siden Afgiften blev fastsat, havde lagt to Gaarde 
ind under sin Avl, hvorved disse Gaarde jo blev tiende- 
fri. Og det var Tilfældet i Hvidbjerg, hvor en vis 
Lauge Laugesen det samme Aar henvendte sig til Re
geringen og forklarede, at han for nogen Tid siden 
havde fæstet Kronens Korntiende af Hvidbjerg Sogn 
af Niels Skram, daværende Lensmand paa Hald, men 
nu kunde han ikke være tjent med at svare den fast
satte Afgift, eftersom Christen Krag (til Glomstrup) 
havde taget 3 af Sognets Gaarde i Brug selv og der
ved gjort dem tiendefri. Disse tre Gaarde svarede tid
ligere henved 4* 2 Td. Byg, og saa meget vilde Lauge 
Laugesen da bede om at faa kvitteret i sin Afgift.

Regeringen stillede sig ganske vist imødekom
mende overfor disse rimelige Krav Men allerede 1591 
fik Iver Grøn (til Hvidbjerggaard) Livsbrev paa Hvid
bjerg Kongetiende mod en aarlig Afgift af 3 Tdr. Rug, 
13 Tdr. Byg og 8 Tdr. Havre, og A'zrMienden paa 
samme Betingelser, rigtignok som Vederlag for at slaa 
en Streg over et gammelt Tilgodehavende paa 20 Dir. 
og 24 Lod Sølv, som hans afdøde Moder havde haft 
hos den unge Konges afdøde Fader. At Hr. Iver kun 
fik stakket Glæde af sine Tiender, er en anden Sag. 
Han døde samme Aar, blev begravet i Hvidbjerg Kirke 
og havde ingen Børn til at arve sig. — Alsted Konge
tiende fik Albret Vind til Ullerup Brev paa Hi. Maj 
1594, mod en aarlig Afgift paa 17a Td. Rug, 10 Tdr.
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Byg og 11 Tdr. Havre, hvilket han Aaret efter fik om
sat i Penge, 1 gi. Dir. for hver smal Td. Rug eller 
Byg og '.2 Dir. for hver Td. Havre, at udbetale til 
Lensmanden paa Hald hvert Aar inden Fastelavn, ganske 
som med Tienden af Galtrup, som han allerede 1583 
havde fæstet paa tilsvarende Vilkaar.

En gammel Daler var i disse Aaringer Taksten for 
en Tønde Rug eller Byg, mens Havren kun kostede 
det halve. Det var derfor naturligt’, at Tiendetageine 
gerne vilde have Naturalafgiften omsat i Penge for at 
undgaa den besværlige Transport.

Christen Krag fik det ordnet saaledes med Jørsby 
Tiende 1582, Landsdommer Malthe Jensen til Højris 
ligeledes (1583) med Tienden af Lødderup.

Men endnu i de samme Dage fik Lensmanden 
paa Hald Ordre til at indlægge sit Tiendekorn i Hobro, 
hvilket dog for Morsø Herreders Vedkommende æn
dredes til Aalborg — i Henhold til gammel Sædvane.

I de følgende Aar synes Kornpriserne at have 
været i Bevægelse. Da før nævnte Christen Krag i 
1592 havde fæstet Kongetienden af Sejerslev og Ejerslev 
Sogne, fik han ganske vist Lov til at afløse Ydelsen 
med Penge efter den gamle Takst, men udtrykkelig 
kun „indtil videre“. 12 Aar senere fornyedes Overens
komsten for de tre Sogne, men Afgiften skulde frem
tidig betales „efter den Pris, Kornet hveit Aar staar i“.

Undertiden kunde Tienden bortfalde uden Af
gift. Paa sligt Vilkaar fik Peder Winther til Nandrup 
(1569) Kronens Tiende af Tødsø og Flade, og Søren 
Høg til Storupgaard (1587) Tienden af 0. og l/. Assels. 
Men sidstnævnte Herre maatte 10 Aar senere gaa ind 
paa at svare 6 Tdr. Rug, 8 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre 
af 0 . Assels og 1 Td. Rug, 18 Tdr. Byg og 2 Tdr. 
Havre af V. Assels.

En særlig Form for Afgift var det „at tjene Riget
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med en gerust Hesta. For den Pris fik Mads Pors til 
Klitgaard 1587 Kongetienden af Sundby og Solbjerg, 
ligesom Claus Malthesen til „Hyfveriis“ (Højris) 1593 
fik en gerust Hest sat i Stedet for den oprindelige Af
gift af Lødderup, Redsted, Ørding og BHdstrup. Da 
Hr. Claus døde, maatte hans Enke (1615) gaa ind paa 
de oprindelige Vilkaar for at beholde de omtalte Tiender 
i Resten af sin Levetid.

Paa Grundag af de Træk, der her er meddelt om 
Tienden i forskellige Sogne paa Mors, maa der for
øvrigt kunne tages et Skøn over, hvor meget Korn der 
omtrent avledes i de Tider. Regnestykket er simpelt 
nok i sine Hovedtræk, men giver naturligvis ikke noget 
nøjagtigt Resultat.

Kongetienden var af hele Tienden, altsaa ’/ao af 
den samlede Afgrøde. For at have nogen Fordel af 
at fæste Tiendsr mod den nævnte Afgift maatte Tiende- 
tageren kunne regne med, at der avledes mere end 
30 Gange saa meget, som Afgiften lød paa. Det vil 
sige, at der i Hvidbjerg Sogn (vel at mærke hos de 
tiendep igtige), skulde avles 90 Tdr. Rug, 390 Tdr. 
Byg og 240 Tdr. Havre, og i Alsted 45 Tdr. Rug, 300 
Tdr. Byg og 330 Tdr. Havre, og at der paa de tre 
Gaarde i Hvidbjerg, som Christen Krag lagde ind under 
Qlomstrup, skulde avles i Gennemsnit 45 Tdr. Byg. 
eller hvad der svarede hertil af andet Korn. — Hvor 
mange Tønder Korn kan der mon avles paa de samme 
Gaarde i Nutiden?

Fra gammel Tid havde Kronen og Adelen haft 
baade Vand- og Vejrmøller. Ved Midten af det 16. 
Aarh. fandt nogle almindelige Dødelige paa at bygge 
nye Møller, vel sagtens fordi de gamle trængte til 
Konkurrence. Men det blev der snart sat en Stopper 
for. 1561 rettede Kongen et aabent Brev til Provster, 
Præster og Bønder i Thy, Salling og Mors, at da de
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har bygget mange nye Vejrmøller, hvorved Kronens 
og Adelens Vandmøller og de gamle Vejrmøller øde
lægges, forbydes det alle „ufrie“ herefter at bygge 
Vejrmøller i disse Lande. Overtrædelse straffes med 
Tab af Bygningen, og hvad der ellers er bekostet. 
Næppe mange af disse „ufrie“ har vel saa haft det 
Mod, som Borgmester Jens Skov i Nykøbing udviste 
en Menneskealder senere. Han søgte Kongen om Til
ladelse til at bygge en Vejrmølle, men fik Afslag — 
og byggede saa alligevel, til Skade for de andre Møller 
i Egnen. Der blev da rejst Tiltale imod ham, og Lens
manden paa Dueholm fik (1598) Ordre til at rive 
Møllen ned. Den Gang kunde man jo ikke vide, at 
selve Dueholm Mølle snart skulde brænde. Det skete 
imidlertid. Og nu hengik der endda nogen Tid, før 
den blev bygget op igen. Først d. 12. Maj 1610 sendtes 
der Bud til Lensmanden, Otto Skel, om ved første 
Lejlighed at faa den opbygget, paa Kongens Regning, 
men med saa ringe Bekostning som muligt.

Omtrent paa samme Tid laa en anden Mølle, 
kaldet „Lille Mølle", i Nørre Herred, øde. Men 1604 
fik Ove Lunges Enke, Ane Maltesdatter til Odden, 
Lov til at genrejse den og beholde den for sig og sine 
Arvinger, saa længe de svarede den sædvanlige Afgift, 
nemlig 2 Tdr. Byg, til Hald Slot.

Mors ligger jo paa Overgangen til de Egne, som 
man plejer at betegne med Øgenavnet „Norden for 
Lands Lov og Ret“.

Unægtelig træffes der af og til Træk fra gamle 
Dages Retshistorie, som stemmer hermed. Men paa den 
anden Side findes der utallige Eksempler paa, at Rege
ringen har grebet ordnende og straffende ind selv i 
smaa Forhold paa vor lille, fra Hovedstaden set noget

4
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afsides liggende 0 . I det foregaaende er der mest talt 
om de økonomiske Forhold. Uden her at komme ind 
paa Omtale af Præster og Kirker eller de kulturelle 
Forhold i det hele ‘), skal vi nu til Slut anføre et Par 
Smaatræk til Belysning af de moralske Tilstande her 
paa Øen for 300 Aar siden.

Kort efter Nytaar 1607 sendte Kong Christian d. 
4. en Rundskrivelse til alle Lensmænd om at samle 
Løsgængere og arbejdsløse Folk sammen og sende 
dem til København, for at de i det kommende Foraar 
kunde sættes til at arbejde ved Fæstningsanlæg. Skan
derborg Len skulde sende 20 af den Slags Personer 
og Kolding ogsaa 20, men Ørum, Lund, Dueholm og 
Skivehus Len (altsaa Mors, Thy og Salling) kun 2 Mand 
hvert. Det er da ikke egentlig noget daarligt Vidnes
byrd for vore nordvestjydske Forfædre, hvis det ellers 
siger noget om det virkelige Antal Løsgængere.

I Sommeren 1603 gav Kongen Christen Nielsen 
Bunde i Nykøbing Oprejsningsbrev (efter at han havde 
affundet sig med Lensmanden paa Hald paa Kongens 
Vegne), i Anledning af, at han paa Landsthinget var 
bleven dømt fredløs for Vold. Oprejsningen synes vel 
begrundet, da den „Vold“, han er dømt for, bestaar i, 
at han skal have gravet nogle Tørv paa Hr. Oluf An
dersens Grund i Flade. — Det er ikke nogen stor Sag 
at blande Kongen i, men meget større er heller ikke 
en anden Affære fra 3—4 Aar tidligere ang. en vis 
Niels Jensen Boelberg i V. Assels, der anklages for 
„Tyve-Vold“, fordi han har frataget en anden Mand, 
ved Navn Mikkel Skipper, — en Sengeklædesæk.

Maaske er der mere af det moderne Begreb om 
Vold i en Sag, som opstod 1608 mellem Inger Anders-

9 En Afhandling heroin kan inaaske finde Plads i en følgende 
Aarbog.
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datter i Flade og Herredsfogeden. Konen klager over, 
at samme Herredsfoged tribulerer hende og hendes 
Søn mod al Ret og Billighed, og Kongen beordrer 
Lensmanden paa Hald til at forsvare hende, — hvis 
hun da ellers taler sandt.

Uomtvisteligt har vi derimod en Retssag for os i 
Beretningen om, at Peder Jensen i Rakkeby Mandagen 
efter Nytaarsdag 1603 i Sdr. Dalgaard i Mollerup 
dræbte en af Kronens Tjenere „Las Syfve“ i Kobberup. 
De nævnte Omstændigheder og Sagens videre Forløb, 
efter at Kongen i Dec. s. A. havde beordret Lensmanden 
paa Lund til at forfølge Sagen med Sandemænd. kan 
ikke her oplyses.

Som bekendt greb Christian d. 4. personlig ind i 
en Mængde af den Slags Begivenheder. Et morsomt 
Eksempel herpaa skal anføres. Det er et lille Udtog af 
en lang Liste, som Kongen selv har lavet sig over 
Fangerne i Bremerholms Jern. Under 22. Oktober 1623 
hedder det her, med Kongens egne Udtryk og Stave- 
maade:

„Fanger, som gaar wdi Iernn her Paa Holmen, som icke 
Enndnu atf dennd høye Øffrigheed ehr bleffuen forordnet, huor 
lennge de schall gaa.

C h r i s t e n  M a d s e n  n, hidschichet fraa D u  e h o 1 m s- 
k l o s t e r ,  formeedellst hand vtillbørligenn med slaugsmaall 
thrussell ock Oprørsche gierninger haffuer Andstellet sig der 
paa Lennet Och forpligted sig weed sin Halls saadant at wille 
Affstaa och det dog icke haffuer villet effterkoinmet effter dom- 
menns wittløtftige Indholld. Er dømbt at haffue forbrudt hanns 
halls effter hanns Egenn forpligtes Indholld. Koinb i lernit dennd 
18 Aprilis 1622.“

Den sølle Morsingbo er altsaa egentlig for „Slags- 
maal, Trudsel og oprørske Gerninger“ dømt til Døden. 
Men Kongen benaader ham. I Randen til Optegnelsen 
staar nemlig:

„Skall gaa y 1 aar y lern.“
4'
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Hermed ender vi saa vor Studierejse til det 16. 
Aarhundredes Morsland — for denne Gang. Af disse 
mange Smaatræk fra de svundne Tider at danne en 
Helhed, lader sig ikke gøre. Dertil er der for mange 
Huller i vor Viden. Vi faar nøjes med Stumperne, som 
man saa tit maa paa Musæerne. Kender man Sammen
hængen i Slægtens Historie ud fra Nutidens Livsforhold, 
saa kan man dog maaske dunkelt skimte den ogsaa 
gennem Fortidens magre Kilder.



Af Redsted og Hvidbjerg Sognes 
Historie.

Ved Sognepræst Michael Mikkelsen, Redsted.
Hvad jeg skal forsøge at give paa de følgende Blade, er ikke 

nogen udførlig Sognehistore. Dertil har jeg gjort for faa og for 
lidet indgaaënde Undersøgelser. Hvad jeg i den Henseende har 
foretaget inig, er i det væsentlige sket før Krigens Udbrud Tiden 
siden har givet mig en hel Del Arbejde, som forhindrede mig i 
at sysle med Opgaven. Nærværende Optegnelser er derfor kun at 
betragte som Bidrag til en Sognehistorie.

1. Indledning.

et ser ud til, at Mors i Oldtiden har været 
en ret vigtig Beboelsesplads. Derom vidner 
de mange Gravhøje, der ligger strøede ud 
over Øen. Redsted er et af de Sogne, der 

har flest. Over de fleste har Ploven gaaet i mange
Aar. Enkelte er dog fredede. Nogle af dem er ret an
selige og smukke af Form. De betydeligste var de 
anselige Malhøje, men de er begge forstyrrede, skæn
dede ved ukyndige Folks Roderi.

Til Omegnen henlægges enkelte historiske Be
givenheder. Saaledes maatte Harald Blaatand under 
Krigen mod Kejser Otto den Anden (omkr. 975) trække 
sig tilbage til Mors. Heroppe skal der være truffet en 
Overenskomst mellem Kongen og Kejseren. Udfaldet 
skal væie blevet dette, at Harald tillige med Sønnen 
Svend lod sig døbe. Daaben skal have fundet Sted i 
Gammellund i Øster Assels Sogn.

Det er efter min Mening sandsynligt, at den danske 
og norske Flaade flere Gange har færdedes i Farvan-
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dene omkring Mors. Og Begivenhederne har da været 
denne Egns Folk nært inde paa Livet. Da Knud den 
Store i Aaret 1017 maatte foretage et pludseligt Tog 
til Danmark i Anledning af Nabokongernes Angreb, 
er han sikkert styret ind i Limfjorden fra Vest. Ligesaa 
er Harald Haarderaade i Aaret 1049 med sine 60 Skibe 
sejlet gennem Limfjorden fra Vest til Øst, da han drog 
ned for at plyndre og brænde Hedeby. Gennem Lim
fjorden har samme Konge 1061 ført sin Flaade fra 
Øst til Vest. Han havde plyndret paa Jyllands Kyster. 
Svend Estridsen forfulgte ham, men Harald fik sine 
Skibe trukket over Løgstør Grunde og undslap derved 
Svend, hvorefter den norske Flaade forsvandt ud gen
nem Indløbet fra Vesterhavet og drog hjem.

Jeg har ingen bestemte Optegnelser fra disse Tider, 
hvorved det kunde gøres muligt at tyde Stednavnene. 
Hvad Sognenavnene angaar, forholder det sig for
modentlig saaledes, at i Redsted skjuler der sig i 
første Stavelse et Personnavn. Hvidbjerg betyder for
modentlig noget lignende'som Viborg, o : det indviede 
Sted. Navnet Glomstrup i Hvidbjerg Sogn skal være 
det samme som Glums Torp. Navnet Sindbjerg i Red
sted Sogn har jeg fundet skrevet et Sted som „Syn- 
byrkie i Morse“, men det giver ingen Oplysning om 
Betydningen. Maaske er det ogsaa kun at betragte som 
en Gisning, £t Thissinghus har noget med Guden Tyrs 
Navn at gøre, saa man her skulde staa over for et 
Minde om Tilbedelsen af denne dristige og forvovne 
Kampgud.

2. Kirkerne.

De ældste Mindesmærker næst Gravhøjene er Kir
kerne. Hvor naar man har begyndt at afløse Trækir
kerne med Bygninger af Sten, kan ikke afgøres. Men 
det ser ud til, at Hovedmassen af vore Landsbykirker
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inaa være opførte i Slutningen af 12. og Begyndelsen af 
13. Aarhundrede. Mange af deres Bygmestre har sand
synligvis faaet deres Uddannelse ved Opførelsen af Ribe 
Domkirke, der lededes af indkaldte Kunstnere og Haand- 
værkere. Arbejdet her har været en Skole for danske 
Stenhuggere.

Baade Redsted og Hvidbjerg Kirke er fra den 
romanske Tid. Da Mors er afsides liggende, maatte det 
ventes, at Kirkebygningen her er begyndt temmelig 
sent. Begge Kirker hører da ogsaa til den yngre Gruppe 
af Stenkirker. De er beklædte med huggen Kamp. Ved 
Redsted Kirke hviler Granitkvadrene paa en Sokkel 
med Skraakant. Hvidbjerg Kirke har profileret Sokkel. 
Redsted Kirke skjuler sig lille og uanselig bag Byen. 
Den er ikke naaet op til Toppen af Bakken, paa hvilken 
den er bygget, men er bleven lagt paa den vestlige 
Skraaning. Det er en noget usædvanlig Beliggenhed. 
Hvidbjerg Kirke er derimod, som Regelen er, lagt paa 
Bakketoppen. Statelig og anselig, som den er, ses den 
videnom paa Mors og i Thy.

Materialet til Kirkebygningen og Kirkegaards- 
murene har kunnet hentes fra Sognets egne Marker og 
fra Stranden. De smaa Sten har kunnet bruges, som 
de var, og er støbte sammen i „slagen Kalk“. De store 
Sten, der skulde bruges til Kvaderstensmuren, er bievne 
tilhuggede paa Byggepladsen. Hvad der ikke er gaaet 
med til Kirkebygningen, er bagefter anvendt til de 
brede, solide Kirkegaardsmure. Netop Anvendelsen af 
Marksten har gjort, at Murene ikke har faaet det ens
formige, kedelige Præg, som fremkommer, hvor der 
anvendes Sten fra et Stenbrud. Murenes graa Farve 
rummer tværtimod mange Nuancer, ligesom Kvader- 
stenene ogsaa er forskellige i Form og Størrelse.

Den sædvanlige Grundform for de romanske Lands
bykirker er anvendt i disse to Kirker: Kor i Øst og
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Langhus i Vest. Begge Steder er Langhuset afsluttet 
med en flad Vestgavl, der i Redsted senere ei bleven 
ommuret, og som i Hvidbjerg har faaet en spidsbuet 
Aabning ind til Kirkerummet, da Taarnet opførtes. I 
Redsted afsluttedes Koret med en flad Østgavl, der 
forsynedes med et rundbuet Vindue, som senere er 
tilmuret. Nu skæmmes Østgavlen af Klokkestablen, 
men det rundbuede Vindue deri er ct Motiv, som for 
faa Aar siden er benyttet ved Opførelsen af Kirken 
paa Agerø i Karby Sogn. Hvidbjerg Kirke fik derimod 
Korrunding, Apsis, der dog er skilt fra Kirken ved en 
flad Korvæg. Begge Kirker har haft de sædvanlige to 
Indgange, Kvindernes Dør i Nord og Mændenes i Syd. 
Kun i Redsted er den ene, Norddøren, bibeholdt. Der 
er til Gengæld ikke alene Døraabningen, men ogsaa 
en ældgammel Egetræsdør, maaske den oprindelige, 
bevaret. Hvor de andre Døraabninger har været, kan 
endnu ses.

Kor og Skib har i begge Kirker Bjælkeloft. Hvid
bjerg Kirkes Apsis har Halvkuppelhvælving. Portalerne 
har som ved de fleste Granitkirker paa Mors været 
firkantede Døraabninger, omgivne af glathugne Karm- 
sten. Begge Kirker har oprindelig haft faa højtsiddende 
Vinduer, ganske smaa og rundbuede. Tallet er tre paa 
Sydsiden og to paa Nordsiden. I Koret er der eet i 
hver Side. Baade udadtil og indadtil har Vinduerne 
været otngivne med Skraaflader, Lysningsskraaninger. 
I Hvidbjerg Kirke kan det endnu ses at Vinduerne 
nedadtil har været anbragt i en Saalbænksten („Sol
bænk“), en Ejendommelighed, der viser, at Kirken hører 
til de yngre Granitkirker. Ved Vinduernes Plads og 
Størrelse var der sørget for, at Kirkerummet selv midt 
om Dagen henlaa i dæmpet Lys.

En Ejendommelighed ved disse Kirkers Arkitektur 
er Korbuen. Ofte har de jydske Granitkirker forskellige
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Profiler paa Korbuens Gesimssten, mest i de nordligere 
Egne af Halvøen. Men i Redsted og Hvidbjerg Kirker 
er disse Profiler nogenlunde ensdannede.

Som i mange andre Kirker paa Mors er ogsaa i 
Redsted og Hvidbjerg Kirker Granitalterbordet bevaret, 
selv om det nu er omgivet af Panel med Fløjlsomhæng. 
Alterbordet er en Del af Højaltret. Det opmuredes af 
hugne Granitkvadre med en særlig Sokkel og en stor 
Dækplade. Deri fandtes da i Midten en Fordybning 
til Relikviegemme, der skjultes af en flad, firkantet 
Dæksten. Jeg har ikke haft Lejlighed til at undersøge, 
hvorvidt Altrene i de to Kirker er nogenlunde bevarede, 
og om Relikviegemmet findes.

Begge Kirker har Granitdøbefont. Hvidbjerg Kirkes 
er fra romansk Tid. Prædikestolen er her fra det 18. 
og i Redsted fra det 17. Aarhundrede. Til begge Kirke-s 
ældgamle Udstyr har hørt et Krucifiks over Korridoren 
Men det er begge Steder fjernet. Dog findes der paa 
Hvidbjerg Kirkes Loft henlagt Rester af dens gamle 
Krucifiks.

Paa Kirkegaarden var Klokkestablen opstillet. I 
Redsted er den bleven flyttet hen for Østgavlen. Der 
findes i den endnu noget Tømmer, som er hentet ude 
ved Havet. Det hidrører øjensynligt fra et strandet Skib. 
Da Hvidbjerg Kirke fik sit Taarn, biev Klokken an
bragt oppe i det, for at dens manende Røst bedre 
skulde kunne høres ud over hele Sognet. Hvor gamle 
de er, skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved ikke, om der 
nogen Sinde har været Bud i disse Sogne om at ned
tage Kirkeklokkerne. Thi ogsaa danske Konger har 
vidst, at Klokkernes Malm kunde omstøbes til Kanoner.

Der er i Tidernes Løb faret haardt frem mod 
Kirkebygningerne. „Kirker fuldmange sank i Grus“. 
Ogsaa over disse to Kirker er der gaaet stormfulde 
Tider. Og i alle Tilfælde Redsted Kirke har været
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nær ved at synke i Grus. Men Stormen lagde sig, <»g 
senere Tiders Mennesker har værnet om Arven fra 
Fædrene. Kirkehuset blev bragt paa Fode. Hvor For
tidens fattige Bønder hentede „Bod for de tungeste 
Savn og Styrke til Vandringens Møje“, kan vor Tids 
rigere og friere Børn fremdeles samles om Herrens 
Bad og Herrens Bord. 1 den gamle Kirke „for det høje 
Alter“ mødes endnu „ung og gammel, Fløjl og Pjalter“.

De største Forandringer ved Kirkebygningerne er 
foretaget i Slutningen af Middelalderen og i Tiden 
omkring og lige efter Reformationen. Da tilbyggedes 
der Vaabenhuse, Taarne, Sakristier, Kapeller osv. 1 de 
Tider har Hvidbjerg Kirke faaet sit Taarn. Det er byg
get lige for Vestgavlen. Murene ind til Kirken blev gen
nembrudt. I Taarnruminet, der har Krydshvælving, ind
rettedes BegraveUe for Ejeren af Glomstrup og hans 
Familie. Vel sagtens har Redsted Kirke orutient sam
tidig faaet et Vaabenhus.

Reformationen, der bragte den store Forandring 
i Gudstjenesten, medførte netop som Følge deraf, at 
der maatte foretages Forandring ved Vinduerne, for at 
der kunde skaffes mere Lys i Kirken. De romanske 
Vinduer maatte ombyttes med større, der indfattedes i 
Murstensfalse og foroven afsluttedes med Spidsbuer 
eller flade Buer. Baade i Redsted og Hvidbjerg indsattes 
der Trævinduer, hvor Afslutningen foroven blev den 
flade Bue, Segmentbuen. I Redsted er Forandringen 
saa grundig, at der ikke er Spor af de oprindelige Vin
duer, med Undtagelse af det rundbuede Vindue i Øst
gavlen. Men det hænger vel sammen med Kirkens 
Skæbne efter Reformationen. 1 Hvidbjerg Kirke findes 
endnu to temmelig gamle Vinduer, hvis Alder dog 
vanskeligt vil kunne bestemmes. Alle de andre er af 
nyeste Dato.

Blandt alle de kirkelige Spørgsmaal, som skulde
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ordnes i Kristian den Tredies Regeringstid, var oesaa 
det om Præsternes Løn. Mange Steder sad Sogne
præsterne i usle Kaar. Der er stadig blevet klaget til 
Kongen. For at blive fri for bestandig at overløbes af 
forarmede Præster, gav Kongen Bisper og Stiftslens- 
mænd Befaling til at møde frem hos ham med en fuld
stændig Fortegnelse over de Præster, hvis Kald var 
for ringe til, at de kunde have ordentligt Underhold 
deraf, ligesom der ogsaa skulde gøres Forslag om, 
hvorledes der kunde fremskaffes Forbedring. Frugten 
heraf blev nogle Kongebreve, saakalte „Klemmebreve“ ") 
som ordnede mange Præsters Lønforhold, ligesom der 
ogsaa deri gaves Befaling om Nedrivning eller Istand
sættelse af en Række Kirker, Omannektering eller lige
frem Nedlæggelse af en Del Sogne osv., Henlæggelse 
af Præstegaarde til Embederne og Forøgelse af Præste
kaldenes Indtægter med Kongetiender, altsammen for 
at skaffe Præsterne ordentlig Løn.

I Udkastet til Klemmebrevet om Forbedring i Præ
sternes Løn i Vendelbo Stift, dateret 9. Maj 1555, staar 
der, at „Rested Kirke skal ødelægges og Sognefolket 
skal søge til Huitbierg Kirke, og samme Rested Kirkes 
Sten og Tømmer skal komme til at forbedre Huitbierg 
Kirke og Karby Kirke“. Denne Bestemmelse er dog 
udstreget i Udkastet. Hvad der har fremkaldt den, er 
muligvis en Bemærkning i en Præsteindberetning af 
1555 fra Sognepræsten i Karby til Biskoppen over 
Vendelbo Stift. Han ønsker nemlig, „at Rested maatte 
afbrydes og lægges til Huitbierg“. Det er da ikke umu
ligt at antage, at Redsted Kirke dengang har været i 
en maadelig Forfatning. Hvad der har reddet Kirken

Kleimnebrev er Betegnelse for en kongelig Anordning, der 
er forsynet ined Rigets store Segl, soin i ældre Tid benæv
nedes Klemme.
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fra Nedbrydning, er mig ikke bekendt. Om Rakkeby 
Kirke ved vi, at den var dømt til Nedbrydning, men 
at den reddedes ved, at Sognemændene opsøgte Kon
gen, da han var paa Gæsteri i Nordjylland, og fik ham 
til at tage Befalingen i Klemmebrevet tilbage. Noget 
saadant var der ingen Lejlighed til her. Bispen og 
Stiftslensmanden maa selv have fundet Udvej til dens 
Bevarelse. Hvorledes den derefter er bleven istandsat, 
findes der ingen Oplysninger om. At det har været 
nødvendigt at gaa grundigt til Værks, er der ingen 
Tvivl om. Men at Kirken skulde være helt nedbrudt 
og derpaa opført fra Grunden af nogle faa Alen længere 
mod Syd, synes mig dog usandsynligt, skønt der er 
Tegn, der viser i den Retning. I Gangen langs Kirkens 
Nordside sidder der en Række store Kampesten i lige 
Række, og ved Gravkastning langs Gangen er man 
stødt paa Granitsten, der er murede ind i „slagen Kalk”. 
Det kunde altsaa synes, at man staar over for Funda
menter af en tidligere Kirkebygning.

Endnu skal det kun nævnes, at en Ejerinde af 
Sindbjerggaard, Anne Clausdatter Sehested, som ogsaa 
ejede Redsted Kirke, har skænket den en Kalk, som 
bærer hendes Vaabenmærke, indgraveret paa Foden. 
Hvidbjerg Kirkes Kalk og Disk er fra Aar 1652 og er 
skænket Kirken af Søstrene Anne og Elline Krag fra 
Glomstrup. Disses fædrene og mødrene Vaaben er ind
graveret derpaa. Deres Fader Magnus Krag og deres 
Moder Ingeborg Enimeksdatter ligger begravne i en 
muret Grav under Taarnrummet. Paa „Danske Atlas“s 
Tid (1763—1781) fandtes der i Hvidbjerg Kirke en Be
gravelse, hvori Kister med Ligene af Ritmester Georg 
Arnoldus von Post til Glomstrup ( |  1708) og hans 
Hustru Helvig Brockenhuus er nedsatte. I Kirken er 
ogsaa Iver Grøn til Hvidbjerggaard begravet. Han var 
sidste Mand af sin Slægt og døde barnløs i Aaret 1591-
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I Kirken opbevares en Messingplade med hans fædrene 
og mødrene Vaaben. Nedenunder disse er indgraveret 
Ordet fra Jobs Bog 19. 25—27.

For Fuldstændigheds Skyld bør følgende fra den 
allernyeste Tid nævnes. 1 Aaret 1885 skænkede davæ
rende Gaardejer i Vester Hvidbjerg, Niels Sørensen, et 
nyt Alterbillede til Hvidbjerg Kirke. Det er et stort og 
smukt Maleri, der forestiller Marie Magdalenes Møde 
med Herren uden for den aabne Grav Paaskemorgen. 
Kunstneren er Wenzel Tornøe. Samme Gaardejer Niels 
Sørensen har skænket Hvidbjerg Kirke et Udsmyknings- 
legat. Ved Hjælp af dette Legats Renter er det blevet 
muligt at restaurere Altertavlen og Prædikestolen, lige
som det har ydet Midler til at udsmykke Bueaabningen 
mellem Taarnrummet og Kirken. Her fandtes tidligere 
en Herskabsstol, der ikke var nogen Pryd for Kirken. 
Den blev nedbrudt, og der indsattes Fløjdøre, smukt 
og solidt Arbejde af Snedker Peder Sørensen Vester i 
Øster Hvidbjerg. Rummet i Buen oven over udfyldtes 
af en tynd Mur, hvori der indsattes en rund Vindues
roset med forskelligt farvet Glas. Samme Legat har 
bidraget til at skaffe Kirken et Varmeapparat, og har 
forsynet den med en „Løber“ fra Døren op til Knæ
faldet. 1910 fik Kirken en smuk Gave fra Partikulier 
Jens Christensen Glintborg. Han lod en Dag Forfatte
ren af nærværende Afhandling kalde til sig og tilbød 
da at skænke Kirken nogle Lysekroner eller et Orgel. 
Valget faldt da paa Orglet. Fra 1. Januar 1914 overgik 
Kirken til Selveje, idet de tidligere Kirkeejeres For
pligtelser over for Kirken afløstes med en Sum af 
16,300 Kr., hvis Renter bruges til den aarlige Vedlige
holdelse, 3500 Kr., der er bestemte til større Repara
tioner i den nærmeste Fremtid, samt 2000 Kr., der ud
gør en urørlig Hovedstol. I Aaret 1917 blev Kvader- 
stensiuuren paa Taarnets Sydside omsat. Ved den Lej-
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lighed erstattedes den tidligere snævre Indgang af en 
statelig Portal, og en smuk Egetræs Fløjdør, lavet af 
Snedker P. S. Vester, blev indsat.

I Aaret 1910 blev der paa begge Kirkegaarde 
bygget Ligkapeller. Udgiften afholdtes paa Kommunens 
Bekostning. Det skal være de første Ligkapeller paa 
Landet i Thisted Amt. Der blev ikke foretaget nogen 
egentlig Indvielse, men da de første Gang benyttedes, 
mindede Sognepræsten i en lille Tale forud for Be
gravelsen Følget om, at her skete Begyndelsen til en 
ny Skik ved Ligfærd i disse Sogne. Den første, som 
begravedes fra Kapellet i Redsted, var forøvrigt Sogne
præstens lille Datter.

3. Præsteembedet.

Oprindelig havde hver Kirke sin Præst, ligesom 
den havde sin egen Gaard, hvor Præsten boede. Siden 
indtraadte mange Steder den Forandring, at flere Sogne 
maatte betjenes af den samme Præst. Kirkens Gaard 
bibeholdtes. Indtægten heraf tilfaldt den Præst, der 
gjorde Tjeneste ved Kirken. Han maatte da se til at 
faa Gaarden bortfæstet for en bestemt aarlig Afgift. 
Var det mange Gange svært for Præsterne at værge 
deres Præstegaard, var det endnu besværligere for dem 
at holde paa Anneksgaardene. Og der vil kunne paa
vises mange Tilfælde, hvor disse er slupne dem af 
Hænde ved Overgreb af en eller anden Herremand, 
over for hvem Præsten ikke har formaaet at optræde 
med tilstrækkelig Fasthed. For Betjeningen af Anneks
sognene oppebar Præsten, foruden Indtægten af Anneks
gaardene, ogsaa Sognenes 'øvrige kirkelige Indtægter 
som Tiender, Offer osv.

Baade Karby, Hvidbjerg og Redsted Sogne har 
fra først af haft hver sin Gaard og sin Sognepræst.
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Naar der er indtraadt Forandring i dette Forhold, ved 
vi intet om. Men i Indberetningen af 1555 skriver 
Præsten i Karby, at i Hvidbjerg er der sket dette, at 
„den rette Præstegaard har Erik Krabbe pantet“. Der 
gives ikke Besked om, naar eller hvorfor han har gjort 
det, men der tilføjes: „Og skylder den aarligen 2 Pund 
Byg og anden Herlighed.“ Derved maa forstaas, at 
Erik Krabbe har faaet Medejendomsret til Kirkens 
Gaard. Præsten har vel kunnet bruge dem, men Erik 
Krabbe skulde have 4 Tdr. Byg og visse andre smaa 
Ydelser hvert Aar. Det har været Begyndelsen til Enden, 
med Hensyn til Kirkens Gaard i Hvidbjerg. Siden høres 
der intet derom.

Fra Reformationen og til 1903 havde Hvidbjerg 
og Redsted Sognepræst fælles med Karby. Kunde vi 
faa personlige Oplysninger om de enkelte Led i Præste- 
rækken, vilde det vise sig, at den rummer vidt for
skellige Præstetyper. Ordets Tjeneste var den samme 
for dem alle, men Maaden, hvorpaa de udførte deres 
Gerning, og Formen, hvori de frembar Ordet, var for
skellig. De har i mindre el'er højere Grad været prægede 
af deres egen Tid. Og en Præst maa altid i god For
stand være moderne for at kunne vinde Ørenlyd for 
det Budskab, han har at bringe.

Idet jeg anfører Præsterækken, skal jeg meddele 
de Bemærkninger om de enkelte Præster, som er kom
met mig for Øje.

1. Niels Vinther (ca. 1538—1557) var den første 
lutherske Præst. Han var formodentlig Broder til 
Kristian den Andens Sekretær Christiern Vinther. Denne 
var i alle Tilfælde fra Mors, og i Kongens Udlændig
hed deltog han efter dennes Ønske i den danske Over
sættelse af Erasmus af Rotterdams Udgave af det Ny 
Testament. Niels Vinther havde et efter Datidens For
hold stort Bibliotek, vistnok 17 Bind. Deriblandt fandtes
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den før nævnte Oversættelse af Ny Testament. Han har 
forfattet Præsteindberetningen fra 1555.

2. Laurits Vinther Nielsen (f 1592) var formo
dentlig Søn af Niels Vinther og har forfattet Præsteind
beretningen af 1571.

3. Christen Clemmensen (f 1610), kaldtes ogsaa 
Clementin, idet han har fulgt Tidens Skik at latinisere 
sit Efternavn.

4. Jørgen Nielsen (t 1658). Præsteindberetningen 
af 1625 har han undertegnet Jørgen Nielsen Restedt. 
Andre Steder kaldes han Næstved efter sin Fødeby. 
Han blev Magister 1637 og Provst.

5. Mads Christensen Schytte (t 1708) var født i 
Aalborg 1632, blev 11. Sept. 1659 gift med Forman
dens Datter og 1672 udnævnt til Provst. Hans Ind
beretninger af 1664, 1690 og 1707 bliver der siden 
Lejlighed til at omtale.

6. Christen Nielsen Friis (f 1700) var født 1665 
og blev 1692 gift med Formandens Datter, der blev 
begravet i Hvidbjerg 1734, 72 Aar gi. Han var Kapel
lan i Mads Schyttes Tid og designeret Sognepræst, 
men døde altsaa før sin Svigerfader.

7. Laurits Thøgersen Lassen (f 1718) var født 
1664. Han kom til Kaldet 1704, blev Sognepræst ved 
Mads Schyttes Død 1708, og Provst 1712.

8. Peder Hansen Brøchner ( | 1769) var født 
1691. Han blev 1719 gift med Formandens Datter. 
Provst 1742—1768. Han faar Vidnesbyrdet, at han var 
ærværdig og retskaffen.

9. Laurits Lassen Pedersen Brøchner (t 1804) var 
Formandens Søn. Han var født 1727. Han kom til 
Kaldet allerede i sin Faders Tid og overtog det som 
Sognepræst efter hans Død. Han tog sin Afsked 1798, 
men døde først 1804. Om ham meddeles det, at han 
gav 300 Rdl. til Sognets Fattigkasse.
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10. Andreas Christian Obel (t 1843). Han var 
født 1766, blev kaldet til Sognepræst 1798 og blev 
Provst fra 1804 til 1812. Han faar det Vidnesbyrd, at 
han var vakker og omgængelig.

11. Joseph Christian Sørensen (f 1861). Han var 
født 1796. 1826 blev han Sognepræst i Sønderhaa, 1831 
i Solbjerg paa Mors, 1844 i Karby. Han var Provst 
fra 1835 til 1859. Det var hos ham, Kr. Kold en Tid 
opholdt sig som Huslærer. Hans Karakteristik er givet 
med de tre Ord: „Dygtig, begavet, nidkær“.

12. Vilhelm Johan Jacob Bôethe (f 1878) blev 
fødf 1811, residerende Kapellan ved Budolfi Kirke i 
Aalborg 1855, Sognepræst i Karby 1862, Provst 1868.

13. Christian Joachim Andreas Sørensen var født 
1829 i Sønderhaa, som Søn af Provst J. C. Sørensen. 
Han var først Højskolelærer, blev Kapellan i Caltrup 
1860, men tog paa Grund af Sygelighed sin Afsked 
1863. Siden blev han Kaldskapellan i V. og 0 . Has
sing 1864 og Sognepræst i Aggersborg 1872. Til Karby 
kom han 1878 efter Ansøgning fra en Del af Menig
heden. Han tog sin Afsked 1900 og døde 1903.

14. Karl Andreas Knudsen, der var født 1864, 
blev udnævnt til Sognepræst i Karby 1901. Ogsaa han 
kom dertil efter Ønske fra en Del af Pastoratets Be
boere. Hän havde i Forvejen været Kapellan i Flade. 
I hans Tid blev Pastoratet delt, idet Redsted og Hvid
bjerg udskiltes fra Forbindelsen med Karby og forene
des til et særligt Sognekald med Redsted som Hoved
sogn.

Som tidligere nævnt havde oprindelig hver Kirke 
sin Gaard og sin egen Præst'. 1 Hvidbjerg er baade 
Gaard og Præst tidlig forsvundne. Men i Redsted be
varedes Kirkens Gaard. Da Præsten i Karby blev 
Sognepræst, blev Præsten i Redsted hans Kapellan. 
Af Sognepræsternes Indberetninger fremgaar det tydeligt

5
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nok, at denne Kapellan var dem til Besvær. Han skulde 
lønnes, og Anneksgaarden skulde holdes vedlige. De 
præstelige Indtægter var i det hele taget sniaa, saa selv 
det mindste Beløb, der fragik Sognepræsten til Kapellan 
og Anneksgaard, føltes som en betydelig Afkortning i 
hans Løn. Det er som med et Suk, at Niels Vinther i 
Karby skriver i Præsteindberetningen af 1555 med Hen
syn til Redsted Sogn: „Sammeledes loved forskreven 
Her. Niels, at han vilde skaffe Kapellan til forskrevne 
Sogne, saa der skal ingen Klagemaal blive paa“. 1625 
skriver Mag. Jørgen Nielsen Nestved, at han, der nylig 
har sat Bo, „underholder og en Kapellan, giver ham 
Byg 12 Tønder, alle visse Accidenser af Redsted Sogn 
og nogen Tønder Rug“.

Om Kapellaniet altid har været besat, kan ikke 
oplyses nu. Det kan se ud til, at der har været Tider, 
da Kapellanen har boet i Karby hos Sognepræsten. 
Præstegaarden i Redsted har da været fæstet bort. Ka
pellaniet bliver først formelt ophævet i 1763. I Aaret 
1742 udkom et kongeligt Reskript, som foretog en Del 
kirkelige Udskiftninger. Det bestemte bl. a., at der i 
en Del større Sognekald skulde ansættes residerende 
Kapellan. Blandt disse var ogsaa Karby-Hvidbjerg-Red- 
sted. Men i 1763 bliver det paa Indstilling af Biskop 
Broder Brorson bevilget, at „Karbye, Hvidbjerg og 
Redsted Kald for residerende Capelian derved at holde 
maa befries og undtages“. Som Grund til denne Be
villing anføres det, at Biskoppen har godtgjort, at 
Sognene ikke var „af større Widtløftighed, end at en 
Lærer jo gerne kan forestaa Menighedernes tilbørlige 
Tjeneste, og Indkomsterne desuden saa ringe, at 2 
Lærere derwed wanskelig wilde finde fornøden Leve- 
Brød“.

Følgen heraf blev, at Sognepræsten ene maatte 
betjene alle tre Kirker. Det siger sig selv, at der ikke
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derefter kunde blive Gudstjeneste i dem alle hver Hel
ligdag. Der maatte et Sted blive Messefald eller Messe- 
faldstjeneste, ved hvilken Lejlighed Degnen ikke alene 
maatte lede Salmesangen, men ogsaa træde i Præstens 
Sted ved at læse en Prædiken. Det er vel tvivlsomt, 
at denne Tjeneste har været saa meget mere yndet den 
Gang, end den er nu, men den var at betragte som 
et nødvendigt Onde.

1 alle Tilfælde : de Hvidbjerg Bønder har en Gang 
taget Mod til sig og sagt deres Mening om disse regel
mæssige Messefald. Aaret efter at Provst Obel var kaldet, 
har de klaget til Stiftsøvrigheden over, at der nu var 
regelmæssigt Messefald i Hvidbjerg Kirke. De faar til 
Svar, at Provst Obel har i alle Maader rettet sig efter 
kgl. Reskr. af 1745, „og at saadant alternerende Messe
fald er aldeles fornøden i et Sognekald^ hvor der er 
kun een Præst, men tre Kirker; thi i andet Fald maatte 
Gudstjenestens pligtmæssige og tilbørlige Bestyrelse 
tabe eller lide meget derved, især om Vinteren, efterdi 
den til Kundskabens Udbredelse og Vedligeholdelse 
for Landalmuen anbefalede Katekisation, som er af 
yderste Vigtighed og Nytte, maatte da næsten ganske 
tilsidesættes“. Forøvrigt har Biskop Studsgaard anmodet 
Provst Obel om at indføre det lovbefalede Messefald 
efter Tur.

Forklaringen til, at der er klaget netop i 1799, turde 
være den, at Provst Obel havde forlangt at faa gen
nemført en Forhøjelse af Præstetienden. I alle Tilfælde 
svarer Stiftsøvrigheden paa et Spørgsmaal desangaaende 
i samme Skrivelse, hvori der gives Svar med Hensyn 
til Klagen over Messefaldet. Ogsaa i TiendespørgS- 
maalet er Stiftsøvrigheden paa Præstens Side, idet han 
skal kunne bevise, at en anden Tiendetager i Sognet 
har faaet sin Andel af Tienden betydelig forhøjet. Hvad

5'
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der er Ret for den ene, maa ogsaa være billigt for den 
anden.

Provst J. C. Sørensen er nok den, der har taget 
Initiativ til, at der kunde ansættes en residerende Ka- 
pelian i Redsted. Han gjorde Forslag om, at der ved 
hans Afgang fra Embedet skulde oprettes et residerende 
Kapellani for det samlede Pastorat. Indtil hans Afgang 
skulde der ansættes en Kapellan pro loco (Kaldskapel
lan). Saaledes blev der bestemt i kgl. Reskr. af 24. 
Marts 1850. Det blev ikke lige straks til noget med 
Kapellanens Ansættelse, og imidlertid døde Provst Sø
rensen, hvorved Sagen yderligere forhaledes. I Aaret 
1862 blev der givet Tilladelse til Udstykning af Anneks- 
gaardens Jord. Kun Indmarken med Tørveskær skulde 
forbeholdes til Embedsjord for Kapellanen. Der skulde 
der opføres en Præstegaard, men Opførelsen deraf blev 
udsat, indtil der var udnævnt en Kapellan. Dette skete 
d. 5. Oktober 1866. D. 11. Juni 1867 begyndte saa 
Arbejdet paa Opførelsen af den nye Præstegaard.

Den har i Aarene, der er gaaet siden, været Bolig 
for ikke mindre end 9 Præstefamilier. De residerende 
Kapellaner er følgende:

1. Jens Nicolaj Letli Dalsgaard, født 1825 paa 
Krabbesholm. Han blev 1863 personel Kapellan i Gal
trup, 1864 i Sejerslev og 5. Oktober 1866 residerende 
Kapellan i Redsted. Efter at Pastor Frandsen var rejst 
fra Tødsø og Erslev i 1868, søgte mange af de grundt
vigsk vakte til Dalsgaard i Redsted, og han har ogsaa 
betjent dem, saa godt det kunde lade sig gøre, men 
der blev lagt ham forskellige Hindringer i Vejen for 
Benyttelsen af Sognebaandsløsernes hjemlige Kirker. 
Men selve Turene over til Vennerne i Nørre Herred 
var herlige Oplevelser, siger hans Avlskarl, tidligere 
Husmand i Sindbjerg Peder Fruergaard. 1872 blev han 
kakiet til Sognepræst i Ringgive og Give.
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2. Hans Peter Fønss, født i Aarhus 1840. Han 
blev 1869 personel Kapellan i Munkebo, blev reside
rende Kapellan for Karby osv. 1872. Herfra flyttede 
han i 1875 til Meelby paa Sjælland.

3. Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nygaard, 
født 1845 i Holbæk. Han begyndte som Forstander for 
Ryslinge Højskole 1870, for Sønderholm Højskole 1872. 
Residerende Kapellan for K.-H.-R. blev han i 1875, 
hvor han kun var i godt tre Aar. 1878 blev han Sogne
præst for Frøslev og Mollerup. Hans Navn er velkendt 
fra hans Skrifter og hans Virksomhed inden for den 
grundtvigske Retning.

4. Frederik Heiberg er født paa Døvstummeinsti
tutet i København 1850- Som Student blev han Lærer 
derude i 1873. Til Redsted kom han i 1879. Herfra 
flyttede han 1883 til Gjedsted-Fjeldsø. Han stod sta
dig, medens han var i Redsted, i Forbindelse med 
mange Døvstumme. Og hans Interesse for Døvstumme- 
sagen gjorde ham velskikket til at overtage Posten som 
Forstander for Døvstummeinstitutet i København. Den 
beklædte han fra 1890 til sin Død i Vinteren 1919.

5. Hans Christian Mathias Krarup er født i Bæk- 
bølling Præstegaard i Føvling Sogn 1859. Som Kandi
dat var lian en Tid Lærer paa Vallekilde Højskole. 
Embedet i Redsted overtog han 1886 — 27 Aar gam
mel. Her var han i 5 Aar, hvorefter han i 1891 flyttede 
til Vorde-Fiskbæk-Romlund som Sognepræst.

6. Kristen Nielsen var født i Eskildstrup, Søllinge 
Sogn, 1865. Ogsaa han var som Kandidat Lærer paa 
Vallekilde Højskole, hvor han var meget optaget af 
Triers Foredrag og følte sig tiltalt af hans ejendomme
lige Personlighed. Det var i Vinteren 1891. Om Som
meren samme Aar kom han til Redsted, 1896 blev han 
Sognepræst i Jernved ved Ribe.

7. Christen Gade, der er født i Sevel 1866, var
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før sin Udnævnelse til residerende Kapellan 1896 Real
skolelærer i Nykøbing. Fra Redsted forflyttedes han 
1900 til Skorup-Tvilum som Sognepræst.

8. Aage Ernst Andreas Bayer er født i København 
1872. Han blev 1899 personel Kapellan for Pastor Sø
rensen i Karby. Ved Pastor Gades Forflyttelse i 1900 
blev han residerende Kapellan.

I Aaret 1903 skete der en kirkelig Udskiftning paa 
denne Egn, idet to Tresognspastorater blev omdannede 
til tre Tosognspastorater. Den kongelige Resolution af 
18. April 1903 opløste Tæbring-Outrup-Rakkeby og 
Karby-Hvidbjerg-Redsted i følgende tre Sognekald: 
Karby-Rakkeby, Tæbring-Outrup og Redsted-Hvidbjcrg. 
Pastor Bayer blev da udnævnt til Sognepræst for Red
sted og Hvidbjerg. Da han i 1908 blev udnævnt til 
Sognepræst i Nordby paa Samsø, blev Forfatteren af 
nærværende Afhandling hans Eftermand. Min Udnæv
nelse er dog først fra 1909.

(Fortsættes.)



Fra Kristian den Sjettes Tid.
Ved Jakob Lykke.

Inder 10. November 1735 indsendte da
værende Amtsforvalter over Dueholm, 
Ørum og Vestervig Amter, Kammcr- 
raad Claus Caspergaard til Todbøl, 
til Stiftamtmand Claus Reventlow i 
Aalborg, som Svar paa en Række 

Spørgsmaal, en udførlig Beretning om „Thy- og Mors
lands Beskaffenhed“.

Dette Aktstykke er et interessant Vidnesbyrd om, 
at det ikke alene var Bønderne, men ogsaa Herrc- 
mændene, som i det 18. Aarhundrede maatte kæmpe 
haardt for at holde sig økonomisk oven Vande. Hr. 
Caspergaard selv havde vistnok sit paa det tørre ')» men 
Todbøl Gods havde han faaet ved Auktion, da den 
forrige Ejers Enke gik fallit, og i Kraft af sit Embede 
maatte han nødvendigvis faa et godt Indblik i, hvor 
vanskeligt mange af hans Standsfæller var stillede. Det 
er et mørkt Billede, han tegner, men Oplysninger andet
steds fra vilde kunne fastslaa, at det i Hovedsagen er 
rigtigt. Vi skal derfor i det følgende meddele nogle 
Uddrag af Beretningen efter et Udtog, der findes i 
Haandskrift paa det kgl. Bibliothek2).

') Sc f. Eks. „Hist. Aarb. for Thisted Amt“, 1908, S. 54 ff. 
-') Ny kgl. Saml. 4to, 758.



7Ö

Forf. omtaler først Thyland og vender sig derefter 
til Mors, hvis „Længde fra Vil-Sund og til Salling-Sund 
er 2de stærke Mile, og Bredden fast det samme".

Om Naturen her siger han bl. a., at der i Nørre 
Herred kun faa Steder er Sandmarks Jord, men „mange 
store Bjerge og Bakker, dog her soni overalt Jorden 
bemænget med megen Sten og Grud." Mærkeligt nok 
er det tiårri ikke bekendt, at der skulde være Kalksten 
paa Mors, lige saa lidt som „noget i Jorden til Farveri 
brugeligt". „Af store Kampe-Stene til Bygning findes 
vel, men til Mølle-Stene eller Meubler ej tjenlig". Træ
væksten er det smaat med, „alleneste af Skov et lidet 
Krat ved Højris". Hvad der avles paa Markerne er det 
samme som i Thy, „undtagen paa Mors ej saaes 
Ærter".

Et helt lille Kapitel ofres paa Fiskeriet, der giver 
„Puls-Vaad-Aal fra St. Hansdag til Bartholomæi", og 
derefter Sild, Helt, Gedder, Aborrer og Ørreder. Men 
med Undtagelse af, at der maaske en Gang imellem 
kan sendes en Smule overflødig Aal til København, 
„er denne Fiskning ikke at exteudere til nogen Slags 
profitabel Handling, men alleneste til Landets fornødne 
Subsistense.

Det følgende Spørgsmaal, der angaar Beboernes 
økonomiske Stilling, giver Amtsforvalteren Lejlighed 
til at fremkomme med en Række korte, men temmelig 
bedrøvelige Oplysninger om Øens Godsejerstand. Listen 
ser saaledes ud:

1. Højris og Dueholm. Fru Conferentsraadindc 
Klingenberg besidder en Del Gods og Kongetiender, 
med mange Slags Vanskeligheder til samme at con- 
servere, foruden at tale om store Rentepenges Udgifter.

2. Lund, Blidstrup og Glomstrup Gaarde, Kam
merjunker Klingenbergs, med en Del slet Gods dertil, 
foruden at derpaa forrentes store Kapitaler.
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3. Damsgaard, Capitain Rings, bestaaendc af 
(Gaard, Gods og Tiender) 408 Tdr. Hartkorn, købt for 
5000 Rdlr., forrenter ikke alleneste Størstedelen lierpaa, 
men endog maa svare og aarlig betale for Godset en 
stor Del Penge-Contributioner.

4. Ørndrup-Gaard. Herlov Stiernholm købte denne 
Gaard med Gods og Tiender, som er 381 Tdr., under 
den Kapital af 6000 Rdlr. og den forrenter, men da 
dette Gods, som alt föregaaende, er i slet Tilstand, 
kommer Skatterne paa Husbondens Udlæg og Betaling 
for de fleste.

5. Utterup. SI. Amtsforvalter Hansens Enke for
renter derpaa mere, end Gaard og Gods nogen Tid 
kan gælde eller indbringe til Vedkommendes Betaling.

6. Nandrup-Gaard. Consistorialraad og Provst Hr. 
Rudbek Humble, haver ved Credit og Laan købt denne 
Gaard og Gods og dem forrenter.

Desforuden paa Morsland 3de privilegerede Gaardc, 
dog ufrie, siden dertil er fast lidet eller intet Gods, 
nemlig:

Sindbjerggaard, Christen Nielsen,
Jøibygaard, Anders Enevoldsen, og
So, Søren Nielsen.

som ere ordinære Bønder og ikke af nogen Tilstand 
at reflektere paa.“

Det er unægtelig en meget mat Efterglans af den 
gamle Adelsvælde, der her møder os. Selv den fordums 
saa mægtfge Klingenbergske Slægt hænger kun lige 
ved sine mange Gaarde, og det ser næsten ud til, at 
den Hundborg Præst, Hr. Humble, trods „Credit og 
Laan“, klarer sine Forpligtelser bedst af dem alle. Han 
holdt da Stillingen til sin Død (1742).

Saa er der Nykøbing By. — Jo, det er ikke saa 
galt. Den er „med sin Negotie i nogenlunde Stand, da 
derudi sidder nogle formuende Folk, som den befordrer,
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og gaar deres Fart mest paa Norge med Korn og Fede
varer, som vokser og falder i Landet, og undertiden 
til København.“

Nykøbing har ingen faste Torvedage’), men den 
„konserverer sig nogenlunde med Søfarten“, da den 
har „en sær bekvem Havn“, som kun ikke kommer 
til sin fulde Ret formedelst den besværlige Sejlads over 
Løgstør Orunde.

En og anden Nutidslæser kunde maaske fristes til 
at smile underfundigt, naar det siden hedder:

„Ellers holder denne Bys Borgere stricte paa deres 
Privilegier og ikke taaler eller tillader, at Aalborger- 
Mænd, enten med Varer at opføre eller Varer igen at 
nedføre, anligger med deres Skib og Gods andetsteds 
end i Nykøbings Havn, der virkeligen hæmmer det, 
som kunde præjudicere deres egen Handtering og Næ
ring: foruden — da deter et omflydt Land, er den ge
mene Bonde vel under nogen Slags Tvang, at han 
maa sælge sine Varer for ringere end paa andre frie 
Stæder, hvor de kan køre og føre dem til at faa mere“.

Følgelig foregaar Søfarten „alleneste fra Nykøbing, 
hvorfra deres Varer udskibes, uden i Tilfælde, at de 
køber med Proprietærerne, da de afhenter det paa de 
nærmeste Lade-Steder, der ligger den sælgende be
lejligt.“

Nogen Udførsel af andet end Landbrugsprodukter 
er der selvfølgelig ikke. Der er ingen Fabrikker eller 
„Manufakturer“ og ingen Vævning og Binding uden 
til Hjemmeforbrug.

— Saa spørges der fremdeles, „om der er Ind
byggere nok til at dyrke Landet, om Agerdyrkelsen 
eller Landvæsenet ikke kunde være at forbedre“, og 
„hvad begge Dele maatte fattes“.

Der ligger aabenbart Reformvilje bag ved disse

l) 1779 blev Tirsdag Torvedag. (Thisted Aarb. 1919, S. 31 ff.)
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Spørgsmaal. Men Claus Caspergaards Svar er sandelig 
ikke opmuntrende.

Med Hensyn til Folketallet kunde man maaske 
faa nogen Vejledning ved at faa opgivet Tallet paa 
Altergæsterne, men det vilde kræve en særlig Ordre til 
Præsterne. Hr. Caspergaard maa derfor udtale sig om 
Forholdet efter bedste Skøn.

„Indbyggerne og Mandskabet i disse 3de Amter“, 
siger han, tagende Mors og Thy under eet, „ere ganske 
faa og sparsomme, som deraf maa ses, at naar et 
Soldats-Lægd paa 60 Tdr. Hartkorn vorder vacant, at 
deraf ikke en dygtig Karl af samme er at udtage; og 
erfares denne Mangel ydermere, naar en Bondegaard 
vorder fæsteledig, hvor besværligt det er for en Hos- 
bonde at faa en Karl dertil, og naar endelig den faas, 
maa der gives saadanne Conditioner og Undsætning 
af Kvæg, Bæster, Æde- og Sædekorn, visse Frihed for 
Skatter og Landgilde, saa at den Hosbonde og sine 
Arvinger aldrig det nogentid igen indhenter. — Denne 
Mangel end ydermere trykker og særdeles de Bønder» 
som formedelst deres Hovarbejde endeligen maa have 
en Karl, at Lønnen spændes hannem højt, hvorover de 
uformuende Bønder, der ikke taaler stor Løn at ud
give, desmere med deres Koner og Pigebørn maa slide 
og trælle.“

Derfor er det ikke til at se, at Jordens Dyrkelse 
„med bedre Frugt eller Nytte kan foretages, end den 
hidtil haver været brugt og forfulgt, med Bondens Slid, 
sure Sved og Arbejde“.

Aarsagen til den slette Tilstand maa for det første 
søges i den urimelig høje Matrikulering. Det klages 
der for Resten over mange andre Steder i Landet. Men 
for disse Egnes Vedkommende synes Klagen unægtelig 
vel grundet. „Paa mange Steder“, siger Amtsforvalte
ren, „kan der kun fødes l ’ i Bæst eller Kreatur paa 1
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Td. Hartkorn, i Almindelighed 2, faa Steder mere“. 
Deraf følger saa liden Opfødning og Mangel paa Gød
ning. „Des uanset drives, dyrkes og besaaes Jorden 
efter yderste Formue“. Og det kan jo alligevel ikke 
undgaas, at Avlen bliver ringere Aar for Aar. Proprie
tærerne træder hjælpende til, men det kan ikke standse 
Tilbagegangen, fordi det ogsaa paa andre Punkter er 
sløje Tider for Landbruget.

„Øksenhandlingen er nu i nogle Aar geraaden i 
saa aldeles slet Begærlighed (d. v. s. Efterspørgselen 
efter Stude er bleven saa ringe), at de desaarsag paa 
Herregaardene ofte staar usolgte 2 Aar og ofte paa det 
3dje Aars Overstaldning ankommer og endda til Slut
ning maa sælges for en ringe og Spot-Pris.“

Disse Forhold maa nødvendigvis have „beklagelige 
Sviter (Følger), idet Proprietærerne derved i deres Til
stand og Formue saaledes aftager, at de maa behverve 
sig om ydermere Credit og Laan til deres og Bønders 
Understøttende“. Det driver igen Renterne i Vejret, „og 
da er Slutningen, at de af deres Creditorer med Ex
tremitet trænges, og end ikke bliver klækkelig til 
Panthavernes Betaling“. Det har man et sørgeligt Eks
empel paa med Capitain Thott paa Bodduni Bisgaard, 
men flere vil utvivlsomt faa den samme Skæbne.

„Og saaledes forøger et Antal af uformuende Un- 
dersaatters Tiltagende.“

Blot der nu fandtes „et Middel til Undersaatternes 
Frelse og nogenlunde Conservation“, men der er des
værre „intet at optænke — uden alleneste, at Hans 
Kgl. Majestæt i Naade vilde selv bevæges at se til 
dennem og Landet“ . . . . .  og, „at H. K. M. af med
fødte Clementz (Mildhed) for sine Undersaatters Con
servation at ville • for Thy- og Morsland give dennem 
i de aarlige staaende Pengecontributioner nogen aller- 
naadigst Moderation.“
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Maaske kunde dog ogsaa Fastsættelse af en taale  ̂
ligere Rente have den Virkning, „at sætte Jordegodset 
i større Pris og Begærlighed.“

Som det staar i øjeblikket, er der Proprietærer, 
der gerne allerunderdanigst cederte (overlod) H. K. 
M. 10, 20, 30—40 Tdr. Hartkorn uden ringeste Veder
lag, om det maatte udsættes fra andet Gods, de i samme 
Sogne mere kunde tilhøre (□: eje).“

Faktisk er det, at i Løbet af de sidste 18 Aar, 
fra 1717 til 1735, „befindes saavel besat som øde 
Gods at være af forrige Ejere forladt og til H. K. M. 
for 2de Kvartalers Restancer hjemfalden: 263 Tdr. 
Hartkorn.“

Med fuld Føje kalder Caspergaard sin Indberet
ning „et kraftigt Bevis om Godsets slette Tilstand i 
Thy og Mors“, og finder „de fleste højest beføjet at 
sukke og bede om Naade, Hjælp og Lindring.“

Hermed slutter han.
Vi kan tilføje, at han og hans Hustru nogle Aar 

senere oprettede et Hospital i Skjoldborg for 4 fattige 
Gaardmandsenker, saa det har nok ikke været helt hen 
i Vejret, naar hans Sognepræst, den berygtede Ole Kam, 
paa hans 70 Aars Fødselsdag hilste ham med et pom
pøst Digt, hvori det bl. a. hedder:

„Hans Hjerte fuldt af Ynk, lians Øje fuldt af Naade, 
lians Haand er fuld af Hjælp til manges Oavn og Baade, 
lian staar som udi Brand af Kærlighedens lid 
og mod de trængende er mere end som mild.“

Blot Hans Kongelige Majestæt havde villet tage 
denne brave Kammerraad til Mønster! Men det gjorde 
han ikke. Til sin egen og sin tyske Dronnings Ære 
og Glæde byggede han det kolossale Kristiansborg 
Slot, til Danmarks Værn genindførte han Landmilitsen 
og hæftede Stavnsbaandet ved. Noget vilde han dog
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gøre for Bønderne. Saa paabød han Indførelse af Kon
firmationen og Oprettelse af Almueskoler. Det første 
kunde gøres gratis, det andet skulde Godsejerne be
tale. Men det var jo først et halvt Hundrede Aar senere, 
at det begyndte at dages for de danske Bønder, og 
det var ikke Kristian den 6tes. Skyld.



S m a a s ty k k e r .

ni Gaarden „Bjerregaard“ i Sindbjerg, 
der indtil for faa Aar siden, da den 
købtes af den daværende Fæster, hørte 
under B/idstrup Gods, gaar der føl
gende Sagn:

„Bjerregaard“ hørte en Gang un
der Qlomstrup Gods. Mens den en Tid henlaa som 
Ødegaard, blev den taget i Besiddelse af nogle Rakkere, 
som havde slaaet sig ned der. Dette vilde Ejeren af 
Godset, en Junker, ikke tillade og fik dem fordrevet 
derfra.

Men Rakkerne „kunde mere end deres Fadervor“. 
De sagde, at Junkeren ikke skulde faa Fred eller Ro 
at bo noget Sted, før han flyttede ind i Gaarden, som 
de nu forlod.

Og saaledes gik det: Han prøvede forskellige Ste
der, men kunde ingen Ro finde, og maatte saa endelig 
bekvemme sig til at flytte ind i nævnte Gaard.

Men først byggede han et nyt Stuehus og lod 
Tømmeret dertil ikke blot hente i Norge, men endog 
hugge sammen deroppe, saa det var færdigt at stille, 
op, da det kom’ her hjem.

Saa vidt Sagnet. Hvor meget det har paa sig, kan 
jo være vanskeligt at afgøre. Men vist er det: Det 
Stuehus, som stod indtil midt i 50erne i forrige Aap
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hundrede, og som blev revet ned af den daværende 
Fæster, fordi det blev alt for skrøbeligt, — det var 
ikke bygget til Bønder.

Det var Bindingsværk med to „Løbere“, den ne
derste ca. 1'/« Al. fra Jorden, den anden 1' < Al. længere 
oppe, og saa endelig Remmen i samme Afstand for
oven. Fra Jorden op til Remmen var der opretstaaende 
Stolper med 1 (eller maaske 1‘«) Alens Mellemrum. 
De lerklinede Vægge, tre over hinanden, naaede saa- 
ledes en anselig Højde.

I Storstuen, som gik gennem hele Huset Ôg var 
meget stor, var det ved Gilder en yndet Sport og et 
stort Kunststykke, om en Karl kunde løbe til og springe 
saa højt, at han kunde slaa en Streg paa Loftet med 
et Stykke Kridt, saa der har aabenbart været mindst 
4 Alen til Loftet, hvad der jo ikke var almindeligt i 
Bøndergaarde den Gang.

Loftet over Dagligstuen var sænket mindst 1 AL, 
sagtens for at Stuen kunde være lettere at opvarme, 
og saa var der endda, saa vidt jeg mindes, højere til 
Loftet end i Bønderstuer i Almindelighed. Trappen til 
Loftet gik op i Gangen. Jeg erindrer, at jeg som lille 
Dreng havde meget Besvær med at komme derfra og 
ned paa Loftet over Dagligstuen og op igen.

Indgangsdøren var lav, men meget bred. Alt Tøm
meret i Væggene var aldeles lige og nøjagtig i Fir
kant, antagelig ca. 8 Tin. paa hver Led. Alle Tapper 
og Huller var mærkede med Romertal, og paa „Lø
berne“ og Stolperne var indhugget Ornamenter. I Stor
stuen var der blyindfattede Vinduer. Det havde der 
selvfølgelig været overalt. Det saa smukt ud med de 
høje, hvidkalkede Vægge og det rødmalede Tømmer 
imellem.

Et Stykke — noget lavt liggende — Mark, ikke 
langt fra Gaarden, kaldtes „Bendal“. Det kan jo tænkes,
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at Navnet kunde stamme fra, at Rakkerne, hvis Bestil
ling det jo var at slagte og flaa de Heste, som af en 
eller anden Grund ikke skulde leve længere, havde 
benyttet detle Stykke Jord til at lægge de døde Kroppe 
paa. Der var sagtens ingen Sundhedskommission den 
Gang.

Peder Kr. Bjerregaard.

II.
1 Sommeren 1824 foretog Frederik den Sjette en 

Rejse igennem Jylland om hvilken der Aaret efter blev 
udgivet en lille Bog (ved Wandall og Schjernn) med 
omhyggelig Beskrivelse af hele Turen. Vi hidsætter 
her et lille Uddrag af Bogen, nemlig det Afsnit, der 
handler om Besøget paa Mors. Herom hedder det, 
S. 66 -67 :

Kl. 6 (Morgen, d. 22. Juni) forlod Hs. Majestæt 
Thisted og rejste til Vilsund, hvor en uhyre Vrimmel 
af Mennesker havde indfundet sig for at see den elskede 
Fyrste. Efterat Hs. Majestæt var stegen i Færgen, der 
førte Kongeflag og Vimpel, var betrukken med Grønt 
og forsynet med et ophøjet Sæde, prydet med Guld
galoner, hilsedes han med 3 Gange 9 Kanonskud og 
med forenet Jubelraab fra alle Munde; hvilket Hs. 
Majestæt højgunstigst behagede at gjeugjælde med at 
hilse og et tre Gange gjentaget Hurra.

Touren fortsattes nu over Morsøe til 

Nyekjøbing,

ved hvis Ejendommes Begyndelse, af Hrr. Assessor, 
Byefoged Rummelhoff, var oprettet en smagfuld Æres
port. En Deel af Byens respective Indvaanere modtoge 
Hans Majestæt til Hest; man blæste fra Kirketaarnet i

6
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Trompeter, ringede med Klokkerne, affyrede Kanonskud. 
Hos Byefogden behagede det Hs. Majestæt at indtage 
en Dejeüner, og blev under Maaltidet det høje Konge
lige Pars og de Kongl. Prindser og Prindsessers Skaal 
frembragte under Kanonernes Torden ') og Folkets 
Jubelraab. Efterat have taget Byens Mærkværdigheder 
i allerhøjeste Eftersyn og meddelt Cour og Audientse, 
fortsatte Hs. Majestæt Rejsen til

Sallingsund,

hvor Højsamme midtstrøms paa Liimfjorden imellem 
Mors og Salling blev modtaget af Hs. Højvelbaarenhed 
Stiftsbefalingsmanden over Viborg Stift, Ridder Scjøn- 
liejder. Hs. Majestæt besteg Sallingland Kl. 3 Efter
middag.“

Af den samtidige Dagspresse kan denne Beskrivelse 
af Kongebesøget suppleres med en Notits om, at „Hs. 
Majestæt ved Besøget i Borgerskolen der, hvor den 
indbyrdes Undervisning er indført med Held, lod ex- 
aminere begge Classer, og bevidnede Hr. Amtsprovst 
Ridder Bendix sin allerhøjeste Tilfredshed nied Bør
nenes Kundskaber. Deres Skrivt skal have været paa
faldende udmærket.“

Men vil man se den store Begivenhed paa nært 
Hold, som den afspejlede sig i en rigtig loyal Under- 
saats Bevidsthed, bør man læse „Randers Amtsavis“ 
for 1. Juli 1824, der har følgende Meddelelse, her gen
givet efter 1. Østergaards Afskrift:

Nykjøbitig paa Morsøe, den 23 Juni.

Dannerfolkets elskede Konge og Fader ankom i 
allerhøjeste Velbefindende hertil i Gaar Formiddag

, Ved Kanonernes Affyring indtraf det sørgelige Tilfælde, at en 
Mand fik Benet skudt istykker.
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Kl. 11. Han, den ædle, den velgjørende Monark, 
der allerede i sine yngre Dage erhvervede sig et udø
deligt Minde i Verdens Annaler, modtoges paa Byens 
Gebeet af Politiemesteren, Byens Eligerede og et 
ridende civilt Corps, hvorunder han geleidedes til sit 
Aitrædelsessted.

Tvende Porte var opreiste og bekrandsede til Lands
faderens Ære; Gaderne vare bestrøede med mang
foldige udsøgte Blomster; Flage vaiede fra Havnens 
Fartøier, og fra Kirketaarnet lød Klokkernes Kimen, 
forenet med een ved blæsende Instrumenter udført 
Qvartet. Glade Fryderaab og Velkomsthilsener led
sagede den elskede Konge igjennem Byens, af til
ilende Undersaattere opfyldte Gader, indtil Allerhøist- 
samme aftraadte hos Politimesteren, Hr. Cansellie- 
assessor, By- og Herredsfoged Rtimmelhoff, hvor Amts- 
øvrigheden, Landets Geistlighed allerunderdanigst mod
tog ham. Hs. Majestæt besaa straks Raadstuen, Ar
resterne, Hospitalet, Fattighuset, Kirken, Skolen og 
Brandvæsenet, gjennemgik med megen Sagkundskab 
Politiemesterens og Consumtions-Forvalterens Embeds- 
protokoller, samt Byens oeconomiske Regnskaber, 
undersøgte med landsfaderlig Omhu og lys Indsigt 
Alt, hvad der kunde gavne Byen og Landet, paa
skyndede Udskiftningen af Byens Kjær og Grønmark, 
bevidnede næsten Alt sin allernaadigste Tilfredshed, 
og begav sig derefter til Taffel hos velbemeldte Can- 
scllieassessor Rummelhoff. Amtsøvrigheden, Byens 
Enibedsmænd, Dhr.r Eligerede og Flere vare aller- 
naadigst indbudne til Taffelet, hvorfra Hs. Majestæts 
Kongens, Hds. Majestæts Dronningens, de kgl. Prindser 
og Prindsessers Skaale bleve udbragte, under Kanon
salver og hjertelige Hurraraab. 1 4 Timer lyksalig- 
giorde den gode og evig uforglemmelige Monark ved 
sin høie Nærværelse vores Bye, uddelte milde Gaver

6’
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til Syge og Fattige, og bibragte ved sin hulde Ned
ladenhed et Indtryk i Hjerterne, der aldrig vil udslettes. 
Af en Mængde saavel Gaaende som Ridende og Kjø
rende ledsagedes Hans Majestæt til Sallingsund, hvor
over han paa en for Dagens Højtidelighed passende 
og med megen Elegance udpyntet Færge, samt under 
sit Folks Jubelraab og et kongeligt Kanonløsen, afgik 
til Salling. Høitidsfesten endtes med et Bal, der bi- 
vaanedes af Amtmanden og Byens Øvrighed, hvor Alt 
vidnede om, at vor sjette Frederik besidder den høie 
Lyksalighed, at være elsket af et muntert og lykkeligt 
Folk.

III.
For nogen Tid siden blev der, som adskillige Læsere 

vil mindes, i Anledning af Udgravningen af Magdalene- 
Kilden i Dragstrup, skrevet forskellige smaa Artikler 
til den stedlige Dagspresse baade om denne Kilde og 
Margrethekilden i Flade.

I Tilslutning hertil gengives efter et Haandskrift 
paa det kgl. Bibi.1), hvad Thura i sin „Aalborg Stifts 
Beskrivelse“ (1730) har at melde om disse Kilder:

„Dragstrup Kirke. Ved det nordost Hjørne af Kierke- 
gaarden har væred en Læge-Kilde kaldet Magdalene 
Kilde, hvis Vand fordum holtes got til Lægedom for 
svage Øjne, men nu ey mere dertil bliver brugt.“

„Iblandt Flade Bakker i en Dal, liggende imellem 
Kieldberg og Langsberg Marker, findes en hellig Kilde, 
kalded St. Margretes Kilde, som aarligen besøges af 
Svage og Skrøbelige Mennesker, hver St. Hans Aften

l) Tliottske Saml. Nr. 1445, 4to.
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og St. Olufs Aften. Vandet er meget Sundt og Dejligt, 
siges at have hjulpet mange. Graven, hvor denne hel
lige (mig ellers u-bekiendte) Margrete ligger begraven, 
og hvoraf Kilden har sit Navn findes strax ved Kilde 
Vældet, og er kiendelig for aldes Øyne med et opka
sted Dige. Men hvorledes med hendes Død og begra
velse er gaaet til viides ey uden dette, som gemeen 
Mand fortæller, at da hun engang vilde gaa til Flade 
Kirke, skal hun paa samme stæd være overfalden og 
ihjelslagen, hvorefter saa dette Kilde Væld skal være 
opbrusten. Relata refera. Jeg overlader til andre at tro 
heraf, hvad de vil.“



Fra den gamle Skole.
Af P. Kr. Bjerregaard.

fter Opfordring skal jeg prøve paa at 
skrive lidt om den Skole, som jeg 
gik i, og om den Undervisning, vi 
der fik. Det drejer sig om Tiden ind
til mit 12. Aar: fra 1852 til 1857. 

Skolebygningen var et meget langt
og meget lavt Hus, liggende i Øst og Vest, som næ
sten alle Huse lier paa Egnen dengang. I Vestenden 
af Huset var Skolestuen, antagelig 10 Al. paa hvert 
Led. Inventaret bestod bl. a. af 3 lange Borde med 
tilsvarende Skamler paa begge Sider. Midt for den østre 
Væg var en lille Bilæggerkakkelovn, til højre for den 
„Forhøjningen“ med et lille Bord og en Stol til Lære
ren, til venstre Indgangsdøren, oven over Kakkelovnen 
et Par Hylder til Skrivebøgerne og de ganske faa 
Læsebøger, og endelig oppe under Loftet paa Syd-, Vest
og Nordsiden en 3 Tm. bred Liste, med paamaledc 
Numre fra 1 til 44, hvis Brug jeg om lidt skal omtale.

Der var Teglstensgulv, ofte med ret store Huller. 
Men den Gang brugte man ikke at skifte Fodtøj ; en
hver slæbte saa meget Skidt med ind, som vilde hænge 
ved Træskoene.

Der var lavt til Loftet, saa vi skulde passe paa at 
bukke Hovedet, naar vi løb paa Bordene, for ikke a.t 
støde Panden mod Bjælkerne.

Indgangsdøren var paa Sydsiden og lige overfor
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den en Dør til Skolekakkelovnens Fyrrum, til venstre 
Dør til Skolestuen og til højre til Lærerens private 
Lejlighed. Laasen paa sidstnævnte Dør havde den 
priselige Egenskab, at den peb meget højt, saa vi altid 
kunde høre, naar Læreren kom for at gaa ind i Skolen, 
og kunde faa Tid at komme paa Plads.

Den daglige Undervisning. Vi Drenge havde 
Numre. Om Morgenen, naar Læreren kom ind i Sko
len, skulde hver af os staa under sit Nr. paa den 
nævnte sorte Liste. Læreren kunde saa se, hvilke 
Numre der var mødt, og hvilke der manglede. Naar 
han kom ind, havde han i Haanden en lille Kasse, 
indeholdende forskellige Genstande, f. Eks. Grifler, 
som han solgte for en Skilling Stykket, endvidere en 
lille Indretning til at skære Penne med. Vi skrev nemlig 
med Fjerpenne. Staalpenne kendte vi ikke. Indret
ningen lignede nærmest Skaftet af en Bordkniv, maaske 
lidt fyldigere. Paa den ene Side havde den en Messing
klap. Naar den løftedes, blev der et lille Hul i Enden 
af Maskinen, hvori den i Forvejen skraat tilskaarne 
Pennepose blev stukket ind, Klappen klemtes ned, og 
Pennen var færdig. Endelig var der i Lærerens Kasse 
en lille sort Fløjte og maaske andre Ting.

Undervisningen begyndte med, at vi sang de to 
første Vers af Salmen: „Gud Helligaand, i Tro os lær“, 
altid det samme, Aar ud og Aar ind. Derpaa skulde 
vi høres i Lektierne, de største i Bibelhistorie og Lære
bog, de mindre i Luthers lille Katekismus. Læreren sad 
paa Kathederet, og vi kom saa op i Hold, saa mange 
som kunde staa rundt om det. Den, der ikke kunde 
sin Lektie, fik af Tampen, som Læreren ahid bar hos 
sig i Baglommen paa sin lange Skødefrakke. Nogen 
Forklaring over det læste gaves aldeles ikke. Naar 
Overhøringen var forbi, læste vi — i næste Time — 
indenad i nogle Læsebøger med Smaastykker af Dan-
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marks Historie og Geografi samt Smaafortællinger, men 
— saa vidt jeg husker — altid uden nogen Forklaring. 
Af Læsebøger var der ikke flere, end at vi maatte 
være 3 à 4 om hver, og naar vi læste, raabte vi i 
Munden paa hinanden, saa der var et svært Spektakkel. 
Læreren sad fremdeles paa Kathederet. En enkelt Gang 
kom han dog ned og gik omkring og lod de enkelte 
læse for sig. Naar Timen var forbi gav han et Stød i 
den omtalte sorte Fløjte Saa blev der ganske stille, og 
det hed saa: „Sæt Bøgerne paa Plads og tag Skrive
bøgerne frem!“ Den sidste Time om Formiddagen 
havde vi Retskrivning. Jeg erindrer ikke, hvad vi skrev. 
Efter Diktat tror jeg ikke det var, og Genfortælling 
kunde det heller ikke være ; thi der blev aldrig fortalt 
noget for os.

Inden Undervisningen begyndte om Eftermiddagen, 
blev der foretaget en mærkelig Øvelse, hvori dog kun 
Drengene deltog, og som vistnok faldt bort de sidste 
Aar under den gamle Lærer: Den Dreng, som sad 
øverst, stillede sig med Ryggen mod Væggen nederst 
i Skolen, den næste med Ryggen mod den førstes 
Bryst, og saa fremdeles, i den Orden, som vi skulde 
sidde paa Skamlerne. Naar Opstillingen var i Orden, 
gav Læreren el Pift i den sorte Fløjte, det betød det 
samme som: Marsch! Og hele Rækken satte sig i 
Bevægelse. Den Dieng, som var foran, altsaa han, 
som skulde sidde nederst, svingede ind forbi den 
øverstes Plads. Bænkene var i Forvejen trukne saa 
langt ud, at der kunde gaas mellem dem og Bordene. 
Naar Rækken var kommen saa langt frem, at den 
bageste (d. e.4 den, der skulde sidde øverst) kom til 
sin Plads, satte han sig, og saa fremdeles fra Bag
enden af Rækken, indtil alle havde indtaget deres Plads.

Den første Time om Eftermiddagen havde vi Skøn
skrivning efter nogle trykte Sedler. Derefter havde vi
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Tavlcregning. Vi havde kun een Regnebog i Skolen, 
men det var ogsaa Krarups. Saa igen Indenadslæsning 
i de samme Bøger som om Formiddagen eller en en
kelt Gang Skriftlæsning i nogle gamle løse Blade, som 
de fleste af os kunde udenad, og endelig til Slutning 
Hovedregning. Til sidst sang vi saa sidste Vers af 
den Salme, hvoraf vi havde sunget de to første Vers 
om Morgenen.

Vi var selvfølgelig lige saa lidt den Gang som 
nu lige fremmelige i Videnskaben allesammen, og 
navnlig husker jeg, at der var nogle store Tampe af 
Drenge, som næppe kendte Bogstaverne. Til at hjælpe 
dem blev nogle af de dygtigste udtaget. De blev 
kaldt „Bihjælpere“. Vi havde et Slags Stakit eller Ræk
værk, der kunde sættes fast paa Bordet. Derpaa blev 
hængt nogle Papskiver med store trykte Bogstaver 
a, b, c, o. s. v. og for de viderekomne Tabeller med 
det bekendte ba, be, bi, o. s. v. „Bihjælperen" stod 
bag ved den, han skulde hjælpe, med en lang Stok 
i Haanden og pegede paa Tabellernes Bogstaver. 
Den Ære at blive „Bihjælper" sattes der meget lidt 
Pris paa.

Resultatet af vor Skolegang var, at vi intet lærte. 
Læreren var gammel og var maaske selv meget tynd 
i Lærdommen, og han kunde da heller slet ikke styre 
os. Det hændte ikke saa sjældent, naar en af de store 
Drenge skulde have Tamp, at han satte sig til Mod
værge og bogstavelig tog Livtag med Læreren, og Læ
reren kom da altid til at ligge under.

Om jeg husker ret, fik den gamle Lærer sin Afsked 
1857, og vi fik i hans Sted en yngre Mand, som vi 
kom til at holde meget af. Der blev Ro og Orden i 
Skolen, skønt — eller vel snarere fordi — han ingen 
Tamp brugte. Jeg kan ikke mindes, at han slog nogen. 
Nu var det ikke blot de tre Salmevers, vi sang. Han
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lærte os en hel Del Sauge, tog sin Violin ind i Skolen 
og spillede Melodierne for os.

Hvornaar der er bleven fast Skole i Redsted, som 
er den Skole, jeg har skrevet om, har jeg ikke kunnet 
faa oplyst. Den første Lærer i Redsted, jeg har hørt 
omtale, hed Hans Adolf Dilleben. Han døde i Karby 
i Februar 1837, 68 Aar gi. Den næste Lærer i Redsted 
hed Serup. Han var Lærer der til 1857, da han fik sin 
Afsked, meget imod sin Vilje.

Min Fader, som var født 1815, og hvis Skolegang 
altsaa er falden i 20erne, fortalte, at han gik i Omgangs
skole i Sindbjerg, og at de til Lærer havde en Mand, 
der var Murermester om Sommeren. Det lader saaledes 
ikke til, at Børnene fra Sindbjerg, som jo hører til 
Redsted Sogn, har søgt Skolen i Redsted. Om en Kone, 
der var født 1818, ved jeg, at hun i hele sin Skole
tid gik til ovennævnte Serup i Redsted.



Sprogforandring og morsingbomål.
11 sprog er et levende væsen, og det 

er som et sadant forandring under
kastet. När vi ser pa vort sprog i det 
forløbne halvandet artusind, da er der 
jo en meget stor forskel pa det første 
og det sidste Trin, så stor, at man 

knap skulde anse det for det samme sprog. Men for
andringen er foregået sa umærkeligt, at ingen pa noget 
tidspunkt har haft nogen forestilling om, at den gik 
for sig. Det er først nar man har lejlighed til at sam
menligne sproget pa forskellige tidspunkter, at foran
dringen tydelig viser sig.

For et sprogomraade som det danske, sker foran
dringerne ikke ens paa alle dele af området. Medens 
sproget for tusind åar siden i det væsentlige var ens 
over hele Danmark, var der allerede nogle hundrede 
ar efter betydelig forskel pa de forskellige egne. Fra 
det trettende århundrede har vi opbevaret ikke så fa 
handskrifter, og her viser der sig en tydelig forskel pa 
de jyske, sjællandske og skånske handskrifter. Denne 
spaltning af sproget i dialekter eller bygdemal, har 
siden fortsat sig, og i nutiden kan vi ikke nøjes med 
at skelne mellem jysk, øbomal og skånsk. Der findes 
nu en mængde dialekter fra de forskellige egne af 
landet. Skulde man regne med de allerfineste forskelle, 
mätte man nok regne med en dialekt for hvert sogn,
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men saa nøje tager man det i amindelighed ikke, og 
man regner f. eks., at der overalt på Mors tales den 
samme dialekt.

Sprogforandringen gar som sagt ustandselig og 
umærkelig for sig, idet både sprogets lyde og dets 
ordforraad forandres, men den gar ingenlunde altid lige 
hurtig. Der kan være lange tider, hvor sproget nsÉstcn 
synes at sta stille, men der er andre tider, hvor foran
dringen går med stormskridt.

I den tid, i hvilken vi kender vort sprog, er der to 
perioder, der udmærker sig ved en meget hurtig ud
vikling. Den første er de to århundreder, som vi plejer 
at betegne som vikingetiden, altså det niende og det 
tiende. Ved denne periodes begyndelse var sproget ens 
over hele Norden, og de forandringer, der skete, var 
også ens over hele det nordiske sprogområde i den 
første tid, men mod slutningen begyndte spaltningen i 
flere sprog at vise sig. Det var først og fremmest en 
lydforandring, medens ordforrådet kun i ringere grad 
blev ændret.

Den anden periode falder i det 14. og en del af 
det 15. århundrede. Der skete også da en stor foran
dring af sprogets lyde; f. eks blev p, t og Æ i slutning 
af en stavelse til henholdsvis b, d og g, det lange a 
blev til å eller, som pa morsingbomål, til o. Det 
er vel imidlertid kun tilsyneladende, at denne lydæn
dring sker i dette tidsrum; det er snarere en udvikling, 
som har stået på i århundreder og nu finder sin af
slutning, ligesom den først nu kommer til udtryk i det 
altid noget konservative skriftsprog.

Derimod er det utvivlsomt, at der i dette tidsrum 
foregår en meget stor ændring i sprogets ordforråd. 
Der indkom nemlig, under indflydelsen af det holstenske 
herredømme og vel endnu mere af hansestædernes 
handel, en overordentlig stor mængde plattyske ord.
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For en del var det ord for nye ting og begreber, men 
i de fleste tilfælde var de ganske overflødige, idet vi i 
forvejen havde gode ord for samme begreb. En tid 
kæmpede de fremmede og de hjemlige ord om magten, 
og tit blev resultatet, at de gamle ord bukkede under 
og forsvandt.

Disse fremmedord, som da kom ind, føles nu ikke 
mere som saadanne; det er ord, som vi nu slet ikke 
kan undvære, og som vi betragter som gode danske 
ord. Når jeg nævner nogle enkelte eksempler: ægte, 
arbejde, behøve, blive, bruge, bøsse, dejlig, fare, farve, 
føle, klog, magt, røver, skomager, skrædder, smuk, 
stolt, vil man se, at det er ord. som vi ikke let vilde 
falde på at kalde fremmedord ; man vil også se, at de 
lige så vel findes i dialekterne som i rigsmålet.

Dog er der naturligvis også her forskel paa rigs
målet og dialekterne, saledes at i en dialekt er nogle 
gamle ord bevaret, i en anden andre, som ellers er tabt. 
Således kan man også i morsingbomålet finde en del 
gammeldanske ord, som er tabt i rigsmålet, og jeg skal 
nævne nogle eksempler derpå: bin<f (foderkasse), bol 
(græde) dø’it (ilde lugt), egel (istap), fæj' (bestemt til 
ulykke eller døden), gjænst (straks), hald' (skrånende), 
hær’k (knibe, mangle), /zø’g(true), hø!' (sænkning i et 
vandløb), i'/øs (ørkesløs), ind'skyd'hels (diarhoe), jyssel 
(forvirret, fantaserende), nan'r (stort bor), ryg  (lugte), 
skre' (glat), smær (kløver), stæ't (kirkegårdslåge), taisrn 
(blive tavs, om børn, der har skreget), tæl' (frossen 
jord) tôw'teslæs (unyttig), wo'g  (svag), ø'r (sandet, 
gruset jord).

Følgende ord forekommer på en måde nok i rigs
sproget, dog aldrig i talesproget, kun i poesi eller for
tællinger med tilsigtet gammeldags sprog: abitd(æble
træ), åwse! (aksel, skulder), drfwer(da\’re), kjeld' (brønd), 
kwe/d' (kvæld), lod' (farve), tow' (vaske).
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Også enkelte gamle bøjningsformer er bevaret her, 
f. eks. irg — o’g  (age — agede), bag — bo'g (bage 
bagte), graw — grow' (grave — gravede).

Ordet bi var i oldtiden intetkønsord og var som 
sådant uforandret i flertallet; svarende hertil hedder 
det endnu her: en bi', manne bi’, medens det i rigs- 
maalet er blevet fælleskøn og har fået flertalsendelse: 
en bi, flere bier.

Ordet bage bruges her foruden i den almindelige 
betydning også i betydningen: lægge omslag på, f. 
eks.: Pe'er fæk støng’ i den jætr sè, men so bo’g a 
ham mæ nøj wat, og no er ed bæj'st (Peder fik sting 
i den ene side, men så lagde jeg noget vat på som 
omslag, og nu er han kommen sig). Det er nu mor
somt at se, at ordet allerede i middelalderen blev brugt 
paa noget lignende måde. Man finder i Henrik Harpe
strengs lægebog i stykket om skræppe: bakær man 
syk niæth hennd oos la, tha flyr af hanum skurf oc 
klathæ (smører man en syg med dens saft, da flyr fra 
ham skurv og kløe).

Også faste vendinger kan vise sig at gå helt til
bage til middelalderen. Til en vending som: de er 
skjøn’, te e wæj’le (vejret) er biow’en sø’ n (sådan) 
te en ka go’ ufro’sen (uden at fryse), kan der ganske 
vist ikke påvises noget tilsvarende i oldsproget, men 
den har ikke desto mindre en umiskendelig duft af 
middelalderens udtryksmåde. En anden vending er hal 
minner (f. eks. : de er e’t te à skjelt en skueltø's, hal 
minner en fø’r pig (det er ikke til at fâ fat på en 
skolepige, endsige en voksen pige). Den findes tilfæl
dig bevaret i folkevisen om Ebbe Skammelscn :

Så grant da kender jeg Ebbe, 
og Ebbe kender grant sig ; 
lian spotter ingen stolt jomfru, 
halv mindre spotter han mig.
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Handlingen i denne vise foregår så nær ved Mors 
som på gården Nordentoft i Thy, og i nærheden er 
visen vel da også digtet. Jeg ved nu ikke, hvor langt 
omkring vendingen bruges, men det er dog måske 
ikke helt tilfældig, at den middelalderlige og nuvæ
rende brug er fra samme kant af Landet.

Den tid, der er forløbet siden den omtalte periode, 
er naturligvis ikke gaaet sporløst hen over sproget, 
men det må dog siges, at for rigsmålets vedkom
mende er der kun forholdsvis små og uvæsentlige 
ændringer at mærke. Enhver kan overbevise sig om 
det ved at sammenligne sproget i Kristian den tredjes 
bibel med en ny bibeludgave.

Det samme gælder for dialekterne indtil midten 
af forrige århundrede eller snarere noget længere. Det 
siden da forløbne halve århundrede har imidlertid for 
de fleste dialekters vedkommende været af en lignende 
karakter som det 14.—15. århundrede. 1 mindre grad 
har lydforholdene ændret sig, men der har været en 
stærk indtrængen af fremmedord. Disse stammer i dette 
tilfælde ganske vist ikke fra et sprog udenfor den 
danske sproggrænse; det er nemlig rigsmålsord, der er 
trængt ind, men de er i iorhold til dialekterne lige så 
fuldt for fremmedord at regne. En stor del af disse er 
ord for begreber, som dialekterne ikke havde nogen 
betegnelse for, men mange af dem har for så vidt 
været overflødige, som dialekten allerede havde gode 
Ord, som nu er blevet fortrængt.

Grunden til dette forhold ligger naturligvis i den 
langt mere udbredte læsning og i det langt stærkere 
samkvem mellem folk fra forskellige landsdele. Den 
udbredte læsning har givet kendskab til rigsmålets ord, 
således at de kan anvendes, når trangen dertil melder 
sig, men ellers medfører læsningen ikke direkte brugen 
af det læste.
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Denne fremkaldes derimod af det stærke samkvem 
med anderledestalende. Lad os antage, at en ung 
morsingbo kommer på højskole i Østjylland eller på 
øerne. Han kommer der til at omgaas en mængde 
mennesker fra andre egne af landet, og han vil snart 
lægge mærke til, at en del af de ord, han anvender i 
sin tale, altid vækker opsigt eller endog vanskelig bli
ver forståede. Det vil da let gå sådan, at han undlader 
at benytte disse Ord, og som erstatning for dem vil 
han så godt som altid gribe de tilsvarende rigsmålsord. 
Dem kender han, og han ved, at de bliver forståede 
af alle. Når han så kommer hjem, vedbliver han i 
mange tilfælde med at bruge de nye ord og de smitter 
let af på omgivelserne.

Der er selvfølgelig ogsaa andre forhold, der virker 
i samme retning. Jeg skal særlig pege på et enkelt, 
nemlig den hyppige politiske diskussion. Der vilde 
næppe være noget i vejen for, at denne godt i det 
væsentlige kunde føres med det ordforråd, som dialek
terne har fra gammel tid, men dette kræver en vis 
selvstændighed i tankegang, som de færreste er i be
siddelse af. De fleste vil derfor skyde den genvej, der 
ligger så nær og er så bekvem at befare, den nemlig 
at anvende avisernes færdigsyede vendinger. Også 
ad den vej kommer der således en mængde rigsmåls
ord ind.

Man kunde her indvende, at kvinderne indtil den 
nyeste tid ikke har givet sig meget af med politisk 
diskussion. Og dette er rigtigt, men det er også sikkert, 
at kvindernes sprog ikke er nær så fyldt med de her- 
hcnhørende ord som mændenes.

Det er vel de færreste, der har lagt mærke til det 
forhold, at kvinder og mænd ikke har ganske samme 
sprog. Det er imidlertid sikkert nok, at iigesåvel som 
mænd med forskellig social stilling og beskæftigelse
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har forskelligt sprog, ligesåvel er der en betydelig for
skel på niænds og kvinders sprog inden for hvert en
kelt sprogområde. Det er ikke blot ordforrådet, der 
på grund af den forskellige beskæftigelse bliver noget 
forskelligt, men også udtalen af de fælles ord viser 
ret store afvigelser. Jeg skal nævne et enkelt eksempel 
herpå.

Det er tilfældet i flere dialekter, at et oprindelig 
langt i, y eller u med stød efter er blevet erstattet med 
den tilsvarende korte lyd, efterfulgt af et t eller k. Så- 
'edes hedder i vendelbomål: by byt, hus huks o. s. v. 
Noget lignende er ved at udvikle sig i morsingbomålct, 
dog at det altid er k, der kommer i stedet for stødet. 
Medens det almindeligvis hedder: /’ e by' (i byen), er 
der mange, der siger ik e byk, ligelede? siger mange 
uukn i stedet for ze’zz’zz (vogn). Denne udtale er nu 
langt almindeligere, end den var for 20 år siden, og 
der er en vis sandsynlighed for, at med tiden alle vil 
antage den, ligesom den muligvis vil brede sig til flere 
forbindelser. Men sikkert er det, at for tidpn er denne 
udtale langt hyppigere hos kvinder (og børn) end hos 
mænd.

Som følge af den udvikling, den stedlige dialekt 
er undergået i det sidste halve århundrede, er der altså 
ikke blot kommet en mængde nye ord ind i den, men 
der er også forsvundet eller er ved at forsvinde en 
mængde ord af det gamle ordforråd. Og vi vil nu til 
slut se lidt på disse forsvundne etter forsvindende 
morsingboord.

Deres uddøen er naturligvis ikke nær lige langt 
fremskreden for alles vedkommende. Nogle er så vidt 
i opløsning, at kun‘gamle folk mindes at have hørt 
dem, medens de ikke selv bruger dem. Andre bruges 
af gamle folk og kendes af midaldrende, medens disse 
sidste igen af og til benytter sig af ord, som de unge

7
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aldrig vilde falde på at bruge, ja knap nok kender. 
Man skulde rigtignok synes, at de ord, som i det hele 
endnu bruges, oni end kun af få, dem maatte da alle 
i det mindste kende, men sådan er det ikke. Der er 
mange, der går omkring med skyklapper overfor alt 
det, som ikke er hverdags eller nymodens.

Samtidig med denne sprogændring skete en meget 
stor forandring i landboernes levevis, deres boligfor
hold, beskæftigelser og skikke. Og sammen med de 
gamle forhold og skikke, svandt naturligvis også de 
ord, der brugtes til at betegne dem. Disse ord kan da 
med rette betegnes som forældede ord. Lad os først 
se lidt på dem.

Vi ved ganske god besked om, hvordan en nriing 
så ud for hundrede år siden, idet daværende provst 
Schade i Nykøbing, hvem vi skylder så mange ud
mærkede oplysninger om forholdene her på hans tid, 
har meddelt grundplan for et par stykker.

Det her afbildede er rålingen til en fæstegård i 
Elsø, som den så ud i 1807. Det var et hus på 10 
bindinger (fag), men der var irskod (udskud) på hele 
nordsiden og på sydsiden ved fremmerset. Et udskud 
var et slags halvtag med lav mur og dækket af eu
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fortsættelse af husets tag; man ser dem jo endnu hist 
og her, men de vil snart være helt forsvundne. End- 
videre var der på den vestre gavl en hæng-ku', en slags 
udskud med fortsættelse af gavltaget.

Når man traadte ind ad gårddøren, kom man ind 
i et ret stort rum uden loft (a). Det var e /rammers 
(fremmerset). Her var der plads til en ko og til tørv 
o. lign. samt et aflukke til vædderen, e wajerbøw'l (f). 
Endvidere stod her e biegenin (ovnen) (d) med væg 
på de tre sider; over denne havde der tidligere været 
loft til at gøre malt på. Endelig var der e stæfs (ste
gerset) (b), hvor e ierste (arnestedet) eller e brafste 
(bradestedet) (tj fandtes. Der var ingen skorsten, så 
røgen fra arne og ovn trak frit op under taget i frem
merset, for der at slippe ud gennem en firkantet åb
ning i tagryggen. Det var e ly r  (lyren), og denne 
lukkedes undertiden af en lyrhat, en træhat, der kunde 
drejes efter vinden; til tider sad der kun et brædt på 
kant, der ogsaa kunde drejes for vinden og derved 
hjælpe lidt paa røgens aftræk. Rummet under taget i 
fremmerset kaldtes e rien og her fløj hønsene te neu. 
Over ovnen hængtes bøster og pølser til tørring og 
røgning. Man havde en leg, der kaldtes a hog ftesk 
frœ' e rien-, man slog en lang rebløkke om en httn- 
bond, satte den ene fod deri og skulde så svinge sig 
op og hugge til flæsket over ovnen med det andet 
ben. Den leg har næppe været velset af husmoderen.

Mellem ovnen og stegerset kom man til en dør, 
der førte ind til e stov  (dagligstuen) (g)-, her stod op 
mod arnemuren en sto-tkakel (jærnkakkelovn) og langs 
sydmuren eh træbænk, men nogle år tidligere havde 
der i stedet stået en pnt’ka-kel (potteovn) og en pal’, 
en bænk, der var muret op af kampesten og 1er; i et 
hus i Fårup stod endnu 1807 både pottekakel og pall 
på deres plads. Midt for stuen, i udskuddet, var e fied-

7’
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bu'r (fadebur) (z), og på hver side af det fandtes en 
seng (Zz). Tidligere havde det været æro’sængi (vråsænge) 
uden døre eller gardiner, men nu var det lukkede senge 
med to halvdøre for.

En dør førte ind til e wæjstestoir (stadsstuen) (Zr), 
hvor der stod en opredt seng. I udskuddet var der et 
særligt rum (Z), e mo’lkammer, hvor e kwærer (hånd
kværnen) stod. E hæng ku' (tn) brugtes til vognskur. 1 
stuen og vesterstuen var der i sydmuren to små fag 
vinduer i hver (zz).

Lad mig også nævne nogle enkelte ord i bygnings
konstruktionen. Grundlaget var e søl'(sylden), bjælkelaget 
ovenpå muren er e rem' (remmen); e ousbond var tag
skægget og e kolla't toplægten. Ude i stalden hed den 
række sten langs grebningen, på hvilke køernes bagben 
står, e sæs, og de enkelte sten deri hed e bessetn- 
sti’en.

Det var jo et fattigt liv, der levedes i disse huse; 
også kosten var tit meget mager. Af gamle retter, der 
endnu mindes, kan jeg nævne enkelte: wil’bre var en 
suppe, der bestod af blod med eddike og flæskestum
per; den tilberedtes ved slagtningen og kunde gemmes 
i lang tid, således at man af og til kunde bruge af 
den. Også slin't var en suppe, saltsuppe med byggryn 
i; at den ikke i almindelighed var videre fed, synes at 
fremgå af følgende vers:

slitvt
de- e’t ånt end e wond’ å hiirt

(slinte, det er ikke andet end at hente vandet). Derimod 
var grønning en grød, sødgrød, hvori der, når den var 
halvkogt, blev blandet fedtegrever. Kødboller i suppen 
hed klø'ser. melboller kontper.

Skulde der bages brød. blev e itæj-ntrou' (dejtru
get i, taget ned, og pigen gik i lag med à dæjn. Når
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dejen var lon-t (hævet), blev den shren op til brød, øg 
disse skulde tilsidst smi'des med ælurt, æggehvide eller 
lign. Imidlertid var ovnen blevet ildet ; den fyldtes med 
tørv eller kvas, og der fyredes, til ovnen var så hed, 
at den lyste rød; så var den swat man'd kommet ud. 
Når så gløderne var skrabt ud med e irnsrii’g, blev 
brødene sat ind, idet de førtes ind på e skod-, og 
endelig blev e irnsnuind' (indfyringsåbningen) lukket 
enten med græstørv eller med en dør, beklædt med 
våde klude. Når brødene var bagte, blev de igen taget 
ud med skodden, men de skulde stå en tid i ovns
munden og so-ges (dampe af). Det næste brød, der 
bagtes, var jo gron-kdg (rugbrød), men af og til bagtes 
også lidt hn-edekn-g (hvedebrød), måske et par row Unger 
(små kuglerunde hvedekager) eller en wa'k (and) til 
børnene. Lige i ovnsmunden eller også i en pande på 
ovnen kunde der bages skoldkager, flade, tynde rug
brød; de ansås for en fattig kost.

For at kunne brygge øl måtte der først gøres malt; 
dette skete på følgende måde. Først blev byg sat i 
stob (i blød) i et stort kar i flere dage; dernæst blev 
den lagt op paa et varmt loft og dækket med græstørv 
(mnlttor'v}. Når den begyndte at kommes, d. v. s. at spire, 
toges e stø-b ned; det var nu vokset sammen til en 
fast kage, som måtte brækkes og gnides i stykker. Til 
sidst blev malten tørret, enten på en fælles kyl- eller 
hyppigere i huset på en ramme over kakkelovnen. 
Den tørrede malt gemtes i e mdltbing'.

Når så brygningen skulde ske, blev malten groft 
malet, der fyredes op under e grirki’l  (grubekedlen), 
og e ta'pkå'r sattes på ta'pstu'el (en tvege med tre 
ben under), malten rørtes ud med løn-' (kogt vand, 
som i denne forbindelse benævntes således) og lagdes 
i bunden af karret på et lag ta'pharm. Nu hældtes 
der efterhånden kogende vand på, og det tappedes
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aller af ved at lette på e ta'pslång'. Denne aftapning, 
c ut (urten), var naturligvis bedst i begyndelsen, medens 
den sidste kunde blive temmel.ig tynd. Blandede man 
ikke de forskellige aftræk sammen, men lod dem gære 
hver for sig, fik man således øl af meget forskellig 
styrke og godhed. Her på øen skelnede man i spøg 
mellem tre slags øl: ru'tenoinsktald', jår i tnn’g  og 
jossenatensøl (tiggere, der bad om en drik øl /' josse 
naic'n, fik vel som regel ikke af den bedste tønde ; 
deraf det sidste navn). Nu sattes humlen på, og til 
sidst kom gæringen, den vanskeligste proces; det kunde 
hænde, at øllet blev ho'rd eller ivræj'en, det vil sige, at 
det syrnede under gæringen. Øllet spillede tidligere en 
langt større rolle end nu, hvad man bl. a. kan se af 
de mange festnavne, der er sammensat med øl : fæstensøl, 
barsel (barnsøl), rejseøl o. s. v. Ordet barsel brugtes 
for øvrigt ligefrem i betydningen fest, så at man 
talte om kristenbcrsel (barnedåb), trug bæ set (fest for 
makkerne i et sildevåd den aften de havde samlet 
våddet), swi’tiba’sel (drikkegilde til at fortære mulkter 
for optagne svin) o. s. v.

Hørtilberedning er jo nu næsten en saga blott. 
Først blev hørren rosked (rykket op med rode) og 
samlet i knipper. Disse blev lagt i rindende vand te 
rod-, når herved de bløde dele i hørstænglerne var 
halvt opløste, blev de tørrede over en hørgrav. Og når 
hørren vai godt tør, skulde den skriges (skattes); dette 
skete ved at hørknipperne lagdes over en skrigfiïid 
og bearbejdedes med en skrighn'nd' Efter skætningen 
bandtes hørren i bruj’er (lokker), og disse skulde til 
slut heg"tes for at befries for de sidste tawer. Af affaldet 
fra heglingen fremstilledes blo’r.

En arbejdsvogn skulde ikke synes at være en for
ældet ting, men ikke destomindre er mange af de gamle 
navne paa dens dele ved at være ukendte. Den ældste
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form for ct lijul var utvivlsomt en rund træskive; den 
form har holdt sig meget længere, end man skulde tro, 
ja, er end ikke helt forsvundet. Men samtidig har man 
ganske vist også, så langt historien går tilbage, brugt 
den nuværende form med tæl' (fælg), je'ger (eger) og 
nau'. Denne slags kaldes en slewed hyu'l i modsæt
ning til skivehjulet. At slow en hyu'l er at gøre det i 
stand med ny fælg og eger. Det stykke tømmer, hvis 
yderende var drejede til bdgågs/er (bagaksler), kaldes 
e rå’stång'. Fra midten af dennes forside gik et andet 
stykke tømmer, e hwæj'er fremad, og til dette var c 
lång'won (langvognen) fæstet. Denne sidste var den 
jærnstang, der forbandt for- og bagvognen, og ved hvis 
indstilling vognen kunde forlænges eller forkortes efter 
behov. E irarner eller e wæ’ninger var fortyven, de to 
stykker tømmer, der ragede frem fra forakslen, og mel
lem hvilke e wienstång' (vognstangen) fæstedes. En 
svingel hed tilhamniel. E kindinger var bagtyven, der 
ragede bagud fra e rå'stäng' og hertil fæstedes det reb, 
hvormed e lastnand’ (læssetræet) strammedes fast. 
Endnu er der at nævne e æset (faddingen), støttet pa 
siderne af e ivunkjep. Faddingens sidefjæl er e han-er, 
og bagstykket hedder e bågkurre.

1 bødkerhåndværket forekommer også enkelte gamle 
ord. Den fals paa kar- og tøndestaverne, hvori bunden 
sad fast, hed e lug', og den del af staverne, der ragede 
udenfor, var e kryssoni. Denne del er tilbøjelig til at 
rådne, og man kunde da lug' e ké’r åp ved at hugge 
e kryssoni. bort og skære en ny lug'.

En spjû'l var en håndvæv til strømpebånd, og 
en wind’kraw var en håndten.

De hjemlige dyre- og plantenavne er vel nok for 
størstedelen i brug endnu, men mange af dem er sikkert 
stærkt truede, og det vil derfor ikke være af vejen at
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give en liste over dem, en lisle, som vel desværre langt 
fra er fuldstændig.

Dyrenavne.
s ta 'r ..................................
Spurre...............................
ko’e r .................................
tend..................................
drtrgi.................................
grawiend...........................
etter!ingstrnd....................
bygirnd.............................
sniulä’nd eller tramrud ..
ta’n ....................................
håtta'n ...............................
spietta'n............................
rœ'nspo'er..........................
håsgonmier.......................
tirik...................................
stjæivpcek..........................
sjæsk eller kliwshøn........
blidsu’n d ...........................
dyhø'n...............................
digsmut.............................
angehnus ..........................
ta w e r ...............................
sand'er..............................
r ivnpot...........................
gre'sworm..........................
sk’el’dbassi........................
tørvebassi.........................
!oj'tbassi............................
fandens h æ js t..................
møllermand'......................
kroghwæn’s ........................
h jo iv tæ f...........................

stær.
spurv.
allike.
and.
andrik.
brandgås.
krikand.
aim. and.
langøret dykker.
tærne.
hættetærne.
søsvale.
regnspove.
dobbelt bekkasin.
plettet strandløber.
præstekrave.
klyde.
vandhøne.
stor vandsnarre.
digesvale.
markmus.
meget stor aal
en flynderfisk.
grundling.
nålefisk.
forsk, billcartcr.
skarnbasse.
fedtbille.
løbebille.
stankelben.
fårebremse.
stor myg.
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u n d e r ..........
kjœlhngspÿ .
krenvphi's... .................... bladlus.
fi-rfœt.......... .................... firben.
O 'I................
bfœswor'nt .. .................... Til demie knyttede

sig meget fantasti
ske forestillinger 
om dens farlighed 
og frygtelige egen
skaber. Dog hed
der det beroligen
de: den ka blæ s 
igjæni'mel .syn»’ 
kjer'kmii’r, men 
den kan e’t blæ s 
igjæni'mel bind"- 
huescr. Det var vist 
ikke andet end en 
stor, liäret som
merfuglelarve.

h °g '.............. ...................  møllarve.
rœ 'iiïs..........
stuc rœ'iiïs .
sowa’bi......... .................... vandmand.
kja'rdo's . . . . .................... gåseinusling.

Plantenavne.

f ie 'g ............. .................... iris
ogsmirl........ ....................katteskæg.
gro' k ù n ___ .................... fløjlsgræs.
je!'1er............ ..................rapgræs.
flydgrœs —
sœnner........ .................... senegræs.
blomand'___ ....................skabiose.



106

sljœirbœr.........................  hønscbær.
renrper.............................  snerle.
lanriieger.........................  stedmoderblomst.
kawHeger.........................  kabbeleje.
lut kawlieger.................... engblommc.
smorUeger .. . . . .  smørblomst.
bvgsœlieger......................vandraniiukel.
gœslieger.........................  tusindfryd.
slûr'klieger........................ trevlekrone.
k y s ................................... kornblomst.
tend'ow t...........................  bulnieurt.
Iran k a n d '.........................  vandgifttyde.
kongensknap'p e r .............. engelskgræs.
sybi eller ra w 'l...............  siv.
kirrbostljøng.....................  klokkelyug.
kle 't...................................  klinte.
pajlok'ker.......................... spergel.
told'bœ'r...........................  brombær.
sting'wa/d'.........................  hanekro.
sk rå /.................................  skjaller.
kopat'ter...........................  torskeflab.
w a /se r .............................  visse.
k å p ...................................  kiddike.
inalowt.............................  bynke.
skowbassi.........................  æselsfoder.
klawer............................... ladden vikke.
U’utissel............................ ager-svinemælk.
slœttissel...........................  alm. svinemælk.
knekiker............................ padderok.
hog'wortnri’s .....................  ulvefod.
skjor'nt.............................. rensdyrlav.
skorrehat.......................... paddebat.
ræ'.....................................  tang.

1 denne forbindelse kan jeg nævne følgende ord 
sprog:
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klc't og hœjer
di kan e bun hans ku'cr forha’jcr, 
men skraj' og kys  
di gyer e bien kuerløs.

(klinte og hejre kan forbedre bondens korn, men 
skjaller og kornblomst de gør bonden kornløs.)

Der findes eller fandtes en overordentlig mængde 
tillægsord til at beskrive medmenneskers udseende og 
karakter; jeg skal nævne nogle af dem: krå'n (rank, 
knejsende), pisten, pir'ken (mager), trø'g (før), strøive 
(stor og stærk), kroppe (tyk, fed), ufynde (tyk, ubekvem), 
strå’g  (pæn, pyntet), strågen (lang og smal), sno'g 
(glat, velbarberet), pablywed (storøjet), prynyxued (små
øjet), spree’g  (stortalende), frakkes, kantes, nyster, k/a- 
u'ik (glad, munter), kowte, kamme (kåd), skjødsk (dri
stig), flrrworre (grinebider), frætvorre (forlegen), ild- 
worre (hidsig, ondskabsfuld), sawworre (senfærdig), 
bjerresom (flittig, stræbsom), läng sinned, slèsinned 
(langmodig, godmodig), sniosinned (vægelsindet), nyw 
(knap), rust (gavmild), knippes (rask, rap), touted (halv
tosset), pogstokken (påståelig), hær’ken (kræsen), por'- 
ken (vranten), wær'kete (vanskelig, gnaven), bor'ken 
(stiv, stivsindet), skør’ken (forfrossen).

Jeg kan nævne en del ord for småbørns skrigende 
grad: rod, bod, bjæd, skjæd og for voksnes råben, 
syngen og ieen; hveé, golen, skranni.

For landskabsformer har man mange ord, hvoraf 
følgende nok næsten er forsvundne : dor'ris (lille høj >, 
staf' dille dal), rond' (lille dal med vand i bunden).

For kar af forskélllig størrelse findes også mange 
ord: barrkå'r (bryggekar), sæ'tkå'r (mælkefad), beb 
(lille fad med lodret sidevæg), ko‘ws (stor krukke), 
kru'k (lille flaske), flæsk  (større flaske), ben’ek (gemme).

For kvægets legemsdele og sygdomme findes na-
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turligvis en mængde ord; jeg skal kun nævne nogle 
få, sjældnere: kweg (fareyveri, stod (lioppeyven, swe/’ 
(udslet på får).

Endelsen -los har tidligere været ret almindelig 
for tillægsord, tildels med en nu vanskelig forståelig 
betydning; idøs (ørkesløs), or'kløs (magtesløs, ude af 
stand til at arbejde), nændøs (nænsom), iywdøs (over
måde vigtig), øwdøs (overtallig, overflødig).

Til sidst skal jeg i en slump nævne en del sjæld
nere ord: akk (vade i pløre), fri' (mægte, formå), he'k 
(holde op: e ræ'n hek'ker), holde tilbage: e ku' hek'ker 
e mjeik, høg  (true med arm eller våben), la’ (låne 
en noget), iæ'n (låne noget af en), nam s (fatte, begribe), 
skawd (skridte af), strit (falde, dø), strend (udspænde^ 
stay'd (lægge grund, f. eks. til en stak), stø't (stumpe), 
tahn  (mangle), torre sæ si'el (klare sig selv), wul’d sæ 
(hændes), iwpt hat ma> <toj (være tjent med noget), 
trørr sa> ny  den (nøjes med), wind (mangle).

bu/' (livstykke), døwt (melstøv), flaj'tere (over- 
fladetorv), flom’ (ukornet kloverfrø), à so sincerer i'e 
flom' (at så ukornet kløverfrø), en fad tow' (såmeget 
uld, som man får af et får), gjel' (vammel), gredde! 
(skind på mælk eller fløde), hajd (skaft, handtag), 
hambre (knæhas), howmandstag (et ordentligt tag'), 
howsom (nogenlunde: i howsom gn'e ti'), huepenskn'l 
(Nørreherred), eller hueprinskä'l (Sønderherred), (den, 
der går i spidsen for noget og sætter det i gang), 
hwofm (hovedgærde), en par hæ’sker (den eller de 
personer, der danner en husholdning: der bo'r tri' par 
harsker i' e fat’tehus (der er tre husholdninger i fat
tighuset), kandbing' (tablet, trekantet hylde), klundius 
(klokkestabel), kwæjdas (kvædelæs, det sidste læs, der 
der under sang køres ind), Æviv’/tudad hvælvet), iakki- 
sawmand' (et legetøj, der støttende på kanten af en 
bordplade kunde svinge lidt ud og ind, så det så ud
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som en savende mand), lâ'nstrëk (det reb, der går 
fra e le'gen (lægnet) til e kle'tere (klaptræerne), niekåst 
wæjie (nedbør, særlig af sne), pig' (uldent livstykke: 
pe'es pig' (orions bælte), plo's, det trekantede over
stykke på fæddeiøs hueser, (stunthoser), på'n (bræst- 
bræk; der er go'en på'n ejn nøj, når det er blevet 
brøstfældigt), san' (orden, skik : à gye san’ (rydde op, 
gøre rent), « fo san’ ejn nøj (at blive færdig med 
noget), der er' en sietn' san' (der er slemt skident), 
sjønnest i lejlighed, fordel), skaj' (den tørre nordvestvind), 
skawt (tre alen), snøld’ (trisse) soj' (overfladetørvi, 
spjarer (lekrog), steger (plankeværk), stæj’1 (grundlag), 
stranni (snor), su'n (fiskeblære), sueiestiaw' (tiden, da 
solen går ned), aiwziv’ (hængedynd), tarns (tågedis), 
tamsed (diset), tu for øw'n (blindebuk), ufninng'eie 
(urimeligt at forlange), ujångeie (uopnåelig), waj’s 
(snoet halmbånd, landevej: de to betydninger synes 
jo noget fjerntstående; mellemleddet er sikkert betyd
ningen: faskiner, lavet af halmbånd og grene, hvorved 
man dannede underlaget for en vej), owser (vipper 
og strå, som rives af loen, når den tærskede halm er 
bundet op), ure (den rest af foderet, som renses væk, 
før der fyldes nyt foder i krybben: dæm fo’r gyer ah 
e Av' i »re (de får roder alt høet ned i gødningen).

De ordlister, jeg her har givet, må på ingen måde 
opfattes som fuldstændige, de vilde med stor lethed 
kunne forøges meget stærkt, men jeg tror, der er ad
skillige karakteristiske ord imellem.

Når jeg i det hele har optegnet disse ord her, så 
er det ikke i nogen letsindig tro på, at jeg derved 
skulde bidrage til at bevare dem i live. Nej, tidens 
strøm er så vældig, at der skal ganske anderledes mæg
tige kræfter til at stemme den og tvinge den ind i et 
nyt leje. Det er vist desværre sikkert nok, at disse ords 
dage er talte, nogle med mindre, andre med større tal,
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Så er det dog altid noget, når de kan finde havn i 
musæet, dette store gemmested for det, der en gang 
har levet i folket. Det er naturligvis en ringe erstat
ning for det raske og muntre liv, men dog er det af 
betydning, at der er et minde tilbage.

Det er altså et hjørne af musæet, jeg her fremviser, 
og fremviser for slægten. Der er jo da ingen nærmere 
til at mindes og hylde de svundne slægters sprog end 
de, der har taget det i arv.



Forholdene i Nykjøbing
i min Barndom og indtil min Faders Død 1859.

Ved /. Østergaard.

ykjøbing var en lille By. Den havde 
omkring ved 1600 Indbyggere, og vi 
kjendte allesammen hverandre. Kom 
der engang et nyt Menneske til Byen 
saa gik der ikke mange Dage, inden 
vi vidste, hvem han var. Der laa

mange Haver og ubebyggede Grundstykker inde i 
Byen, og alle Husene vare 1-Etages, undtagen Raad- 
huset, hvor der var en Kjælder, vistnok den eneste 
beboede Kjælder i Byen, og der boede Arrestforvalte
ren og Arrestanterne. Paa Loftet var Gjældsarrestanter. 
De første 2-Etages Huse vare Agent Hindings Gaard 
og det ved Siden af liggende Hus, hvor der var Re
stauration og Klub for Borgerne, „Harmonien“ eller 
„Den sorte Klub“, fordi Medlemmerne i Reglen var 
konservative. Nørregade var den Gang en god For
retningsgade, fordi Veien fra Nørregade og ud til 
Fjorden fortsattes langs Stranden forbi Meulengrachts 
Teglværk om til Alsted og Nørreherred. Denne Vei be
nyttedes meget af Beboerne af de nordligste Sogne 
paa Mors, fordi den var noget kortere end den ny 
Landevei over Kjæret. Der boede da ogsaa en Del 
Kjøbmænd i Nørregade, som havde ret gode Forret
ninger, navnlig Landhandel. Skibene gik herfra fuldt
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belastede med Korn, navnlig Havre, som der den 
Gang opkjøbtes og udførtes en stor Mængde af, og da 
Kul ikke brugtes meget, saa gik de ofte tomme hjem 
med Ballast. Man brugte ikke den Gang at fede Krea
turerne, men solgte Kornet og sendte de magre Stude 
til Marsken i Slesvig. tMeierier havdes ikke, men 
Hvermand kjærnede selv sit Smør og krystede Ost, og 
saa solgtes det til Kjøbmændene og til Byens Beboere. 
Det var almindeligt, at Bønderne gfk omkring Dør for 
Dør og solgte Smør. — 1 Nørregade boede først Kjøb- 
mand Nødskov i Kæmner Schourups Gaard i den nord
ligste Ende af Gaden. Han var gift med Kæmner 
Schourups Datter og drev i nogle Aar en betydelig 
Forretning, navnlig med Korn, og havde en Filial ved 
Fæggesund, hvor han byggede et stort Korn-Pakhus. 
Men han gik til sidst fallit. Han døde i en høi Alder 
i Amerika. Hans Efterfølger var hans Svoger Rikard 
Sehourup. Han har nu i mange Aar været Toldforvalter 
i Holstebroe.

Ved Siden af ham boede Kjøbmand Heide. Han 
døde mange Aar efter i Galtrup. Han var Fader til 
Maskinfabrikant Heide i Galtrup.

Ved Siden af ham boede Kjøbmand Erik Chri
stoffersen i sin Faders. Hattemager Christofferscns, 
Gaard. Han gik fallit og døde i en ung Alder efter at 
have ruineret Faderen. Hans Broder Jakob Christoffer» 
sen var Kjøbmand i Tissinghus. Han blev gift med en 
Datter af Proprietair P. Munk til Peterslund i 0. Assels.

Ligeoverfor ham boede Kjøbmand Math. Schntith. 
Han drev Forretning i mange Aar og var temmelig 
velhavende.

Saa var der Kjøbmand Hans Meulengracht. 
Han eiede store Arealer i Nørregade og megen Mark
jord. Han drev Kolonialhandel og Brændevinsbrænderi. 
Han var en virksom og ædruelig Mand, men intet
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vilde lykkes for ham, han havde nok for mangeJærn 
i Ilden, og tilsidst gik han fallit. Hans ældste Søn, 
Frederik Meulengracht, skulde netop til at overtage 
Forretningen i 1864, da Krigen brød ud. Han blev Soldat 
og faldt i den første Træfning ved Mysunde d. 3. Febr. 
1864. Han var Korporal ved 20. Reg. En af Meulen
grachts Huse i Holgersgade, omtrent bagved mit Hus, 
kaldtes „Trommesalen“. Man mente, at der engang 
havde boet en Tambur eller Trommeslager der. Da 
Meulengracht i 1858 brød det gamle Hus ned, fandt 
man i Murene 4 sære Jernkasser. De blev indsendt 
til Oldnordisk Museum, og derfra kom saa den Op
lysning, at de vare et saakaldt Krudtkammer, som blev 
anvendt ved de gamle Kanoner for 400 Aar siden.

Veien langs Stranden forbi Meulengrachts Tegl
værk led meget af Fjorden ved Højvande. Medens 
min Fader levede og var Medlem af Borgerrepræsenta
tionen, blev Veien gjort istand og vedligeholdt, men 
da han var død blev den forsømt og tilsidst ødelagt 
og ubrugelig. Bønderne fra Nørreherred bleve saa nødtc 
til at tage med den anden Vei over Kjæret, og dermed 
var Nørregades Forretningsliv ophørt. Ved Nørregade 
ligger der en lille Gade som hedder Ferkenstræde. 
1 min Barndom og længe efter kaldtes den „Pasti- 
nakkelgade“, fordi alle Beboerne havde Haver, hvor 
de dyrkede Kjøkkenurter, som de solgte til Byens Be
boere. Lidt nord for Nørregade, i den nordlige Ende 
af dennuværende Markedsgade under Indmarkspladsen, 
laa Markedspladsen. Der afholdtes alle Heste- og 
Kreaturmarkeder. En saadan Markedsdag var der op- 
reist en Mængde Beværtningstelte paa Pladsen, hvor 
der serveredes med Spise- og Drikkevarer, navnlig 
stegte Rødspætter med Kartofler og Kaffepunscher. 
Baierskøl kjendtes ikke. Bag hvert Telt var der gravet 
et Hul i Jorden, og der var Ildstedet indrettet. Paa

8
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Efteraarsmarkederne holdt der, dels paa Markedsplad
serne og dels paa Raadhustorvet, en Del Vogne fra 
Østkysten af Jylland med Frugt og fra Landet med 
Grøntsager. 1 den sidste Halvdel af Juli Maaned 
havde vi det store „Krammarked", som varede i flere 
Dage. Det stod paa Kirketorvet og Raadhustorvet og 
paa Gaden imellem Torvene. Der mødte en Mængde 
Handlende, som opstillede deres Telte. Der var Bagere 
fra Christiansfeldt, Skomagere fra Viborg, Guldsmede, 
Manufakturhandlere, Hatte- og Bundtmagere, Galanterie- 
og Isenkræmmere. Paa Havnepladsen var der Karussei
ler og Gøgl. Den første Markedsdag var der en stor 
Mængde Landboere herude. Den anden Dag var det 
mest Byens Folk, der var til Marked. Den blev betrag
tet som en Festdag. Dog var der en Del Præster og 
Proprietairer, som vare for fine til at komme den første 
Dag sammen med Bønderne. Alle disse fremmede 
Handlende skadede naturligvis Byens Handlende be
tydelig, og det vakte derfor ogsaa stor Tilfredshed 
blandt disse, da dette Marked blev afskaffet og erstat
tet med et Kreaturmarked.

Den gamle Kirke, som vendte Siden til Torvet, 
var paa alle Sider omgivet af Kirkegaarden. Kiiketor- 
vet var kun halvt saa stort som nu, og der laa en hel 
Del Grave med flade Sten over foran og bag ved 
Kirken. 1 Slutningen af Halvtredserne bleve Gravene 
sløifede og Torvet udvidet næsten op.til Kirken, Grav
stenene bleve solgte ved Auktion for et Par Mark 
Stykket. Det var en Vandalisme, da disse Stene inde
holdt mangen interessant Indskrift; men den Gang var 
der ingen Sands for Fortids-Mindesmærker. Jorden og 
Benene bleve tildels brugte til Opfyldning andet Sted. 
Kirken havde en Hovedgang og en Sidegang, med 
prægtige hvidkalkede Hvælvinger over; Sidegangen 
kaldtes „Brændevinsgangen“, og man fortalte, at Nav-
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net kom af, at i gamle Dage, da der laa Garnision 
heri Byen, sadde Soldaterne der og drak Brændevin 
under Gudstjenesten. Vist er det, at i denne afsides 
liggende Del af Kirken kunde man saa prægtig sidde 
og faa sig en Luur under den lange, kedelige Prædi
ken. En mærkelig Skik, som jeg har set.mange Gange, 
var Degnens Gang omkring i Kirken for at samle 
Penge. Under Gudstjenesten, midt under Salmesangen, 
gik han fra Stol til Stol med en lang Stang, paa hvis 
ydérste Ende der hang tre aabne Poser eller Punge, 
og den stak han under Næsen paa Folk, som saa 
maatte putte et Par Skilling deri. Pengene gik nok til 
de Fattige. Omsider blev dog denne Skik afskaffet, 
vistnok til Alles Tilfredshed, og Kirkeblokke anbragtes 
ved Indgangen i Vaabenhuset. At Kirken ogsaa brug
tes til andre Ting, ses af følgende: Bogbinder West
phal, Broder til den gamle Frue Dyhr, boede ved 
Siden af Kirken, hvor nu Sparekassen ligger. Han be
redte selv sine Skind, og havde for Skik at hænge 
dem til Tørring i Kirketaarnet. Engang fik han i Sinde 
at ville til Alters og lod saa spørge hos Kordegn 
Krogsgaard, om det kunde lade sig gjøre. Herpaa fik 
han følgende Svar :

„Hr. Westphal !
Som Gjensvar paa Spørgsmaalet tjener Dig, Kjære, 
At hvis Du i Morgen vil op til Vorherre 
Som Gjæst ved hans Bord, saa kommer der Flere 
Med revnet Samvittighed, mindre og mere ! 
Forresten om Dig er min fuldeste Mening,
At Du har af Synder en deilig Forening;
Thi først maa Du ha’e et ugudeligt Sind,
Da Du vil forpeste vor Kirke med Skind,
Dernæst Du til Aflad vel ogsaa kan trænge,
For Du lod mig sidde i Taarnet saalænge 
Du burde ha’e sagt : „Af Ild er der ingen.“
Jeg følgelig havde holdt op med min Ringen.
Men hvis Du i Morgen dertil synes skikket,
Saa kom og faa Din Samvittighed flikket.

Krogsgaard“ .

8e
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Med Krogsgaards Hentydning til Ildebranden hæng
er det saaledes sammen: Der havde kort i Forveien 
været en ubetydelig Ildebrand hos Westphals. Krogs- 
gaard var sprungen op i Taarnet og ringede med 
Klokkerne; men da Ilden strax efter var slukket, 
glemte Westphal at sende Bud op i Taarnet til 
Krogsgaard, og denne blev da ved med at ringe. —

Aaen, som kommer fra Kjæret og løber igjennem 
Jærnstøberiet og bag Raadhuset ud i Havnen, var ikke 
overbygget. Mellem Nørregade og Algade var der en 
Kjørebroe, og imellem Holgersgade og Raadhustorvet 
var der en smal Træbroe for Fodgængere, og ved 
Siden af denne et Vadested, hvor man kjørte over 
Aaen. Fattighusene laa dernede, hvor nu Posthuset 
ligger. Det var nogle tarvelige Huse, og ligeoverfor 
laa nogle lignende, det var Nykjøbing Hospital. I 
Midten af Tredserne blev den ny Fattiggaard bygget 
ude paa Marken, og omtrent samtidig kjøbte Hospita
lets Inspektion Tømmermester Femmerlings Gaard i 
Toftegade, som saa blev indrettet til Hospital.

Kommuneskolen laa paa Algade, hvor nu Kjøb- 
mand Kaastrup boer. I Forhuset boede Lærer Søe- 
gaard og saa var der en Skolestue for Betalingsskolens 
Elever, det vil sige: Drengene. Der var to Klasser i 
samme Stue, og de undervistes samtidig og af samme 
Lærer. Midt i Stuen stod der et langt Bord, der sad 
de store Drenge, Realklassen, og omkring ved Vindu
erne, baade til Gaden og til Gaarden, sad de smaa 
Drenge. 1 Sidebygningerne var Pigernes Betalings
skole, og i Baggaarden var Friskolen samt Bolig for 
Lærer Yde.

Jeg gik indtil mit 7. Aar i Skole hos Jomfru 
Nørgaard, en Datter af Distriktslæge Norgaard. Saa 
kom jeg i Betalingsskolen, som et Par Aar efter blev 
flyttet ud i den ny Borgerskole i Nørregade. Første-
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lærere var Kapellanen og Lærer Søegaard. De havde 
kun med Betalingsskolen at gjøre. 1 Friskolen regje- 
rede Lærer S. P. Yde, og han havde gjerne en Semi
narist-Aspirant til Medhjælper. Vi skreve i Almindelig
hed med Gaasepen, da Staalpennene endnu ikke vare 
almindelige. Konvolutter kjendte vi ikke, men man 
havde en stor Færdighed i at lægge Brevpapir sammen, 
og det kunde lade sig gjøre paa flere Maader. Saa 
blev Brevet forseglet med Lak eller med en Oblat.

Yde havde Betalingsskolens Elever til Gymnastik. 
Vi havde Trægeværer, og hver Lørdag Eftermiddag 
marscherede vi med Yde i Spidsen og Geværet paa 
Skulderen fra Skolegaarden ned paa Holmen, der 
hvor Jærnbaneterrainet nu er. Der var vor Gymnastik
plads, og der holdt vi saa et Par Timer en farlig 
Sjov uden at lære det allermindste, og saa marscherede 
vi hjem igjen. — Den ny Borgerskole blev bygget 
1855 og saa flyttede vi derud.

1 det 2-etages Hus var der i første Etage 4 Sko
lestuer, 2 til Betalingsskolen og 2 til Friskolen, og 
ovenpaa boede saa Lærerne Søegaard og Yde samt en 
ugift Lærer. Et Plankeværk delte Gaarden i to Dele, 
saa at Betalingsskolens og Friskolens Elever hver 
havde sin Del, og midt i Plankeværket var Brønden. 
Nedenfor Gaarden var der Gymnastikplads, og saa 2 
Haver til Yde og Søegaard. I Betalingsskolen var der 
Fælles-Undervisning for Piger og Drenge, og der var 
nu 4 Lærere, nemlig Kapellan Algreen, Søegaard, 
Yde og Seirsen. —

En høist eiendommelig Institution havde vi i min 
Barndom, og det var Konsumtionen. Ved den nord
lige Ende af Nørregade, ved Enden af Byen ved Due
holm Aa og ved Nygade, omtrent der, hvor Grønne- 
gade nu begynder, var der anbragt Bomme, som vare 
opheisede om Dagen, men nedsænkede om Natten,
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saa intet Kjøretøi kunde komme ud eller ind af Byen 
om Natten, før Betjenten var bleven kaldt op og havde 
ophciset Bommen. Ved hver Bom boede der en Be
tjent, og der ophørte Byen, der laa kun enkelte Huse 
paa Marken udenfor. Grønnegade existerede ikke, der 
var en Grøft bag Haverne, hvor nu Grønnegade er 
anlagt. Konsumtionsskatten blev paabudt ved Forordn, 
af 22. Novbr. 1671.

Det var en Afgift, som skulde betales af alle de 
Varer, som fra Landet indbragtes til Byen og konsu
meredes der, og den ramte ikke blot Fødemidler i 
videste Omfang, men saa godt som ethvert Produkt, 
der kunde tænkes indført fra Landet, saasom Halm, 
Brænde, Tørv, Huder og Skind o. s. v. For at fore
bygge, at noget blev smuglet ind, skulde Øvrigheden 
i de Købstæder, som ikke vare omgivne af Volde og 
Grave, forordne visse Steder, hvor al Indførsel til By
en maatte finde Sted, og afspærre dem med Slag- 
bomme, og alle andre Veie, der førte til Byen, skulde 
afskaffes og tillukkes. I Nykøbing mdreltedes der 2 
Indkjørsler, en ved Nørrebom og en ved Vesterbom, 
og det var maaske ved denne Lejlighed, at den gamle 
Vei over Kjæret forbi Rolstrup Gaarde forsvandt. — 
Først i 1807, da den ny Landevei over Kjæret og 
Grønmarken til Vildsund blev anlagt, indrettedes en 
tredie Bom ved Nygade. Konsumtionsindtægterne vare 
i Reglen bortforpagtede for et bestemt aarligt Beløb, 
og det gjaldt da for Forpagteren at faa det mest mu
lige ud af Forpagtningen. Der maatte passes paa 
hver Skilling, som skulde erlægges ved Bommene, 
hver Pose og Sæk, som en Bonde bragte til Byen, 
maatte undersøges, enhver Smøge og Laage, som fra 
Byen førte ud paa Landet, maatte holdes laaset, for 
at ikke en Flæskéskinke eller et Par Pund Smør 
skulde smugles toldfrit ind.
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Denne Afgivt var naturligvis meget forhadt, og 
den Bonde eller Borger, der lykkelig snød Konsumti
ons-Betjenten, var lige saa stolt deraf, som den Be
tjent, der greb ham i et mislykket Forsøg og konfi
skerede Varerne. Da Nykjøbing var en aaben By, var 
det jo ikke saa vanskeligt at smugle noget ind, og 
mange morsomme Historier fortaltes derom. —

Guldsmed Kjerkegaard, en Himmel-Gavtyv, der 
ofte drev Løier med Betjentene, gik en Aften op paa 
Dueholm, der dengang eiedes af Toldforvalter, Kon- 
sumtionsforvalter, Kammerjunker v. Holstein. Han 
havde hørt, at han havde et slagtet Svin paa Dueholm, 
og saa kjøbte han et Svinehoved. Nu gjaldt det jo 
om, at faa dette Svinehoved toldfrit ind i Byen. Det 
var ikke saa meget for at spare det Par Skilling, som 
for at have den Fornøielse at narre Betjenten. Han 
ventede da til Kl. mellem 11 og 12 om Natten, da 
han formodede, at Betjenten var gaaet i Seng. Saa 
tog han Svinehovedet under Armen og gik hen og 
dundrede stærkt paa Betjentens Sovekammer-Vindue. 
Betjenten vaagnede og raabte ærgerlig: „Hvem er 
det?“ „Det er Kjerkegaard“, “Naa, hvad vil Du da?“ 
„Aa, jeg vilde blot vide, hvad et Svinehoved koster i 
Konsumtion.“ Betjenten, der jo kjendte Kjerkegaard 
og troede, at denne vilde have Løier med ham, sva
rede: „Aa, reis Du ad Helvede til med Dit Svineho
ved !“ Kjerkegaard lod sig det ikke sige to Gange, men 
skyndte sig hjem med sit Svinehoved, og næste Dag 
var denne Historie over Byen, til stor Moro for Be
boerne.

Min Fader havde forresten en Gang en morsom 
Historie med den samme Betjent, som hed Veirslev og 
forøvrigt var hans gode Ven. Han havde sendt en 
Skjæppe Byg op til Dueholm Mølle for at pilles til Gryn. 
Saa en Aften sagde han til sin Lærling, Sander Søren-
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sen: „H ør,'Sander, gaa Du op paa Dueholm Mølle 
og hent de Gryn, og her har Du 4 Skilling til 
Konsumtionen“. Sander syntes imidlertid, det var 
Synd, at Betjenten skulde have de 4 Skilling, og 
forsøgte derfor at smugle Grynene ind gennem en af 
Haverne. Betjenten havde imidlertid luret ham det af 
og greb Drengen og konfiskerede Grynene. Drengen 
kom saa skraalende hjem og fortalte den Historie. 
„Gaa Du nu hen til Veirslev“, sagde Fader, „og bed 
pænt om at faa Grynene, og sig ham fra mig, at jeg 
nok i Morgen skal afgøre den Sag med ham“. Sander 
mødte saa atter hos Betjenten og fremførte sit Ærinde. 
Denne grundede lidt derpaa, saa tog han Posen frem 
saa lidt paa den, den var mærket med 3 Bogstaver: 
P. J. 0 . Han pegte paa Bogstaverne og spurgte : „Naa, 
hvad betyder saa dette?“ Drengen vidste ikke, hvad 
han mente men Veirslev sagde: „Derstaarjo; „Posen 
jeg ønsker“, — ja, saa faar Du jo at tage den“. Og 
fornøjet kom Sander hjem med Grynene.

Bønderne brugte sommetider, naar de skulde til 
Byen med et Læs Lyng eller Hø eller Tørv at gjemme 
nogle Varer, f. Ex. en Tønde Korn, 1 Skinke, 1 Flæske- 
side eller lignende i Læsset, men blev det opdaget, 
ved at Betjenten stak sin lange Jernstang ind i Læsset, 
blev det naturligvis konfiskeret.

Konsumtionen blev ophævet ved Lov af 7. Februar 
1851, efter at have bestaaet i omtrent 200 Aar. Den 
sidste Konsumtionsforvalter her i Nykjøbing var Kam
merjunker v. Holstein.

Politie- og Vægtervæsen.
Justitsraad, By- og Herredsfoged Rummclhoff var 

Politiemester. Vi havde kun een Politiebetjent, og han 
hed Krog. Det var en lille bitte Mand, som havde 
mistet et Stykke af sin Næse og gjorde et komisk
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Indtryk, naar lian i stram Uniform marscherede licnad 
Gaden. Han var tillige Arrestforvarer, Retsvidne eller 
„Stokkemand“, som det den Gang kaldtes, Stævnings
mand og Trommeslager. Han boede i Kjælderleilighe- 
den under Raadhuset, og der drev han Beværtning for 
dem, som i en eller anden Anledning skulde for Ret
ten, Forligskommissionen eller til Session.

Der sad Folk nok sait hyggeligt og drak deres 
Kaffepunscher, som den Gang var den nationale Drik, 
indtil der kom Bud, at nu skulde de op i Retten. 
Man kaldte det „Snapsthinget“. — Vi havde to Væg
tere, i Reglen to gamle opslidte Arbeidsmænd.

De gik paa Gaden fra Kl. 10 Aften til Kl. 4 Mor
gen. De fik 2 Mark for hver Nat. Hver Time sang de 
et Vers og meldte, hvad Hjørne Vinden var. Ellers 
kunde man finde dem siddende sovende paa en Skam
mel i en eller anden Port. Nogen synderlig Nytte 
gjorde de ikke, og Forholdene vare forøvrigt meget 
fredelige, og det var saa hyggeligt at ligge i sin varme 
Seng og høre Vægteren komme forbi i et Par store jærn- 
beslaaede Træsko, syngende Vægterverset. Af og til 
morede man sig dog med at drille dem lidt. Naar der 
et eller andet Sted var Gilde, var det Skik at kalde 
den forbigaaende Vægter ind og traktere ham med en 
Kaffepunsch, de store Træsko averterede jo hans Nær
værelse.

En morsom Historie kan jeg ikke undlade at for
tælle: Vi havde en Vægter, som hed Søren Post, for
di han engang havde været ridende Post imellem 
Nykjøbing og Thisted. Han boede i Fattighuset.

Det var en høi, svær Mand. Engang havde han 
faaet Forfald og kunde ikke udføre sin Gjerning om 
Natten. Formodentlig havde Søren faaet en Taar over 
Tørsten. Her var nu gode Raad dyre. Men hans 
Kone, Maren Post, var ikke raadvild. Resolut tog hun,
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iler var et lille Menneske, Mendens store Kayai paa 
og hans Stok i Haanden og gik saa ud paa Gaden og 
sang Versene.

Nu hændte det hverken værre eller bedre, end at 
Runimelhoff ud paa Natten begav sig hjem fra et 
Selskab. Da han var kommen et Stykke hen ad Gaden, 
fik han Øie paa denne løjerlige Skikkelse, der med en 
vældig Stok i Haanden sang Vægterverset. Rummel- 
lioff studsede og udbrød: „Hvad Fanden er det! Er 
det Vægteren?“ „Nei, det er Vægterinden, Hr. Justits- 
raad!“ svarede Maren nok saa kjækt.

Den gamle Toldbod laa frit paa Havnepladsen, om
trent ud for Soelbergs Pakhus. Den nedbrødes 1878, 
da den ny Toldkammerbygning var bleven opført. —

1 min Barndom var der en Toldforvalter en Told
kontrollør, to Assistenter og to Roerkarle.

Gasbelysning havde de ikke. Naar vi en mørk 
Aften skulde i Byen, saa tog vi en Lygte i Haanden, 
Der var kun et Par kommunale Lygter tændt, en ved 
Kjølhedes Broe, en ved Dueholm Broe og en paa 
Havnen.

Den 18. Januar 1881 om Aftenen blev Byen 
pludselig oplyst af 30 Petroleums Lygter, og Gaderne 
vare den Aften opfyldte af et beundrende Publikum.

Bagerne dreve ogsaa en Slags Beværtning. De 
havde i Reglen en Skjænkestue, hvor Bønderne sad 
og drak Kaffe med Hvedebrød til. Et Glas Brændevin 
i Kaffen kunde ogsaa faas. Navnlig om Markedsdage
ne og Sessionsdagene var der stor Forretning. Denne 
Trafik ophørte, da Næringsloven traadte i Kraft.

Først jeg kan huske, var der ridende Brevpost 
hveranden Dag mellem Nykjøbing og Thisted og Ny- 
kjøbing og Skive, og et Par Gange om L'gen var der 
kjørende Post med Passagerer og Pakker. Frimærker 
kjendte vi ikke, og heller ikke Dampskibe. Fra Ny-
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kjøbiug kostede et Brev til Viborg, Thisted eller Skive 
5 Skilling, til Aarhus eller Aalborg 16 Skilling, til 
Kjøbenhavn 26 Skilling, til Helsingør, Lybek eller 
Hamborg 38 Skilling. Postforbindelsen blev dog snart 
udvidet til hver Dag, og naar vi skulde til Skive, saa 
kjørte vi herfra i lukket Vogn Kl. 12 om Natten ned 
lil Sallingsund, der bleve vi saa i en aaben Baad 
færgede over Sundet, og saa kjørte vi atter i en lukket 
Vogn til Skive.

Færgegaarden paa Sallingsiden kaldtes „Pinen.“ 
Ofte kunde denne Overfart være farlig nok, og der 
skete da ogsaa stundom Ulykker. Saaledes sank Fær
gen en Gang med en Del Kreaturer. 1 „Randers Avis“ 
omtales Ulykken saaledes: „Desværre druknede der 
ved denne Leilighed 8 fedé Stude, for ikke at tale om 
tvende Bønder.“

Kong Frederik den 7ende og Grevinde Danner 
beærede Nykjøbing med deres Nærværelse d. 20. Juni 
1852. De boede paa Dueholm. I den Anledning var 
der Festmaaltid, som afholdtes i Raadhussalen, der 
den Gang var Byens største Lokale.

I Festmaaltidet deltog Borgerrepræsentanterne, 
deriblandt min Fader, og de høiere Embedsmand og 
en Del andre. Kongen havde udtalt Ønsket om at 
faa Rødspætter, og det fik han da ogsaa. Efter Bordet 
forlangte han at hilse paa Kogekonen.

Det vai Mad. Bang, Agent P. K. Bangs og Kjøb- 
mand N. M. Bangs Moder. Hun blev da hentet op fra 
Kjøkkenet, og da Kongen i forbindtlige Udtryk havde 
takket hende for den gode Mad, og for al den Ulei- 
lighed, hun havde havt, svarede Mad. Bang nok saa 
resolut: „Aa, skidt med Uleiligheden, Deres Majestæt, 
det er værre med Bekostningen“. Om Aftenen var der 
Dands i den lille Skov, der i den Anledning var op* 
lyst med kulørte Papirlygter, som hang omkring paa
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Grenene, og Kongen deltog i Dandsen. Grevinden 
stiftede i den Anledning et Legat paa 50 Rd. aarlig, 
som hvert Aar skulde uddeles til en fattig, ung Pige 
lier af Byen, og hvorfor hun skulde lære en eller anden 
nyttig Gjerning. —

Legatet faldt mærkeligt nok bort ved Grevindens
Død.

Endvidere lovede Grevinden at skjænke Kirken 
en Altertavle, istedenfor den gamle tarvelige, som vi 
havde. Dette Løfte indfriede hun ogsaa Aaret efter, 
idet hun lod opstille en smuk Altertavle, som vai en 
Pryd for Kirken. Maleriet forestiller Jesus, der velsig
ner de smaa Børn, og nedenunder var der anbragt et 
passende Skriftsprog. Den stod i Kirken, indtil denn? 
i Aaret 1889 blev nedbrudt. Den blev da sat op paa 
Præstegaardens Loft, og de? stod den i flere Aar, me 
dens man byggede paa den ny Kirke. Man mente 
ikke, at den passede til den ny Kirke, og da Jern
støber N. A. Christensen saa lovede at skjænke Kirken 
et nyt Alter og Altertavle var den jo tilovers. —

Jeg var den Gang Kirkeværge, og en Dag kom 
der en gammel Kone, som var flyttet hertil fra Sal
ling, og som var religiøs anlagt, og overrakte mig 50 
Kr., som jeg maatte bruge til en eller anden Ting til 
Forskjønnelse af den ny Kirke. Jeg fik da sat igjennem, 
at der for Pengene blev lavet en solid Egetræs Ramme 
til den gamle Altertavle, og den blev saa ophængt i 
Kirken, hvor den endnu hænger. —

Efterskrift.
I dc ovenfor aftrykte Optegnelser af Uhrmager Østcrgaard 

har vi med Forfatterens Samtykke udeladt enkelte mindre Afsnit, 
bl. a. en Omtale af Plantagens Histore, som for ikke saa længe 
siden blev udførlig beskreven i Dagspressen, og tillige de garnie 
Vægtervers, som er let tilgængelige paa Tryk andensteds. En
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enkelt Sætning er strøget hist og her, men ellers er der ikke 
foretaget væsentlige Ændringer.

Efter Forf.s Ønske er den gammeldags Retskrivning bevaret. 
Vi tør sikkert gaa ud fra, at ingen af Læserne vil kunne føle sig 
ubehagelig berørte ved Omtalen af de Personer, hvis Navne er 
dragne frem, og at mange gerne imødeser Fortsættelsen af Øster- 
gaards „Erindringer.“

R e d .
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— V., - 117—34. (Breve fra Nykøbing, 1810—21).
— — — - 538—76. (Pastor Thanings Erindringer fra V.
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Slavekrigen, ved P. L. Hald og S. Ditlevsen).
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1913, S. 17—25. (Fra Chr. 2.s Tid).

Wulff: Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Hist. 
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C. Schade: Beskrivelse over Øen Mors.
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„Brage og Ydun“,
1839 S. 306—7. (Fr. Hammerichs Rejse over Mors, 1833).

Skolelærer Povl Henrichsens Selvbiografi,
Særtryk af Saml. t. j. Hist. og Top. 4 R. I.

Historisk Tidsskrift, Aarbøger for nord. Oldkyndighed, 
Kancelliets Brevbøger o. s. v.

indeholder en Mængde spredte Oplysninger om Morslands Hi
storie, de ældre Aargange af de stedlige Blade ligeledes.

Ogsaa i de ovenfor anførte Skrifter findes der adskillige Bi
drag til Emnet foruden dem, som der er henvist til i Fortegnelsen.
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