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7. MAREN JENSDATTER KJØBMAND
I GJERSBØL.
(L. D. A. 1622, Fol. 9 f.)

Den 8de November 1621 fremtraadte Karen Madsdatter
og hendes Mand Jens Olufsen for Hassing Herreds Ting
og beskyldte Maren fensdatter Kjøbmand, Christen Søren
sens Hustru paa Storbjerg i Gjersbøl, for at være en Heks.
Karen vidnede, at Maren Kjøbmand for 7 Aar siden
kom til deres tre Torsdage i Træk og begærede, at de
skulde give hende noget Smaamad af deres Gæs, som de
havde slagtet. Den tredie Torsdag fik hun noget, og straks
derefter blev deres gamle Gæs syge og kunde ikke æde
det Korn, de lagde for dem. De to Gæs sultede ihjel, og
de andre tre var næsten døde, saa klagede Karens Mand
Jens Olufsen sig for sin Grande Jens Madsen og sagde,
at de to af hans Gæs var sultede ihjel, de tre andre var
næsten døde og vilde ikke æde Korn. Da sagde Jens
Olufsen til Jens Madsen: „Jeg vil sælge dig de tre Gæs,
saa faar vi at se, om de da vil æde.“ Jens Olufsen solgte
derpaa Gæssene til den anden for 4 Skilling Stykket, og
da Jens Madsen havde faaet Gæssene hjem, og han lagde
Korn for dem, aad de straks og kom til Kræfter igen.
Jens Olufsen og Hustru var enige om, at Maren Kjøbmand
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ved sin Trolddom havde formenet Gæssene at æde, saa
at de sultede ihjel, og at hvem, som vilde give Maren
Kjøbmand Gaver og have hende til Ven, deres Kvæg og
Fæmon levede og var ved Magt, men de, som ikke vilde
give hende Foræring, fik Ulykke paa deres Kvæg og Fæmon
og døde bort, hvorfor de altid frygtede for hendes Trold
dom.
Samme Dag vidnede Mads Nielsen i Elsted og hans
Hustru Anne Pedersdatter mod Maren Kjøbmand og be
skyldte hende for Trolddomskunster. For 7 Aar siden
havde de købt en Kviekalv af hende; 2 Aar derefter kom
Maren Kjøbmand til Mads Nielsens Hustru og sagde:
„Du skal give mig nogen Mad, for du fik saa godt Køb
paa den Kalv, du købte af mig,“ men Mads Nielsens
Hustru sagde nej og mente, at de havde købt Kalven dyrt
nok. Da sagde Maren Kjøbmand: „Ja, den skal vel gaa
sin Kaas og mere til, efterdi du intet vil give mig“; en
Tid efter mistede de i Løbet af en fjorten Dags Tid den
samme Kvie og tre Nød til, og siden faldt deres Kvæg
fra dem efterhaanden. Alt dette skyldte de Maren Kjøb
mand for at have gjort med sin Trolddom.
Dernæst fremstod Magnus Nielsen i Snedsted og hans
Hustru Sidsel Poulsdatter for at vidne mod Maren Kjøb
mand. De sagde, at Maren en Dag var kommen til Mag
nus Nielsen med nogle Tønder og vilde have lavet en
Bøtte deraf. Da hun kort Tid efter kom for at hente
Bøtten, var den ikke færdig. Hun blev saa vred og gav
ondt af sig, og da hun gik, tog hun Tønderne med sig
og sagde: „Du skal faa baade Skam og Skade deraf,“ og
straks efter faldt Magnus Nielsen og slog sit ene Ben i
Stykker. Han laa et halvt Aar og kunde ikke faa sin
Førlighed igen, og denne Ulykke skyldte han Maren Kjøb
mand for, at hun havde voldt med sin Trolddom.
De næste Vidner, der den 8de Novbr. 1621, optraadte
mod Maren Kjøbmand, var Peder Poulsen i Gjersbøl og
hans Hustru Maren Jensdatter. Den 21de Juni 1621 kom
Maren Kjøbmand til Maren Jensdatter, og de fulgtes ad
ud i Marken til Peder Poulsens Kreaturer. Da spurgte
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Maren Kjøbmand, hvor den Kvie stod, som de havde købt
af Laurs Bertelsen, og da hun fik dette at vide, gik hun
hen til den omtalte Kvie, strøg den baglæns indad Ryggen
og spyttede paa den. Siden laa samme Kvie og pintes,
til den døde, og det skyldte de Maren Kjøbmand for at
have gjort med sin Trolddom.
Den nævnte Dag (8. Novbr.) afsluttedes Vidnerækken
med Anders Pedersen i Snedsted og hans Hustru Anne
Nielsdatter. De fortalte, at for 7 Aar siden byttede de et
Faar og et Svin med Maren Kjøbmand og gav hende 2
Mark i Bytte, men hun var ikke tilfreds og forlangte mere.
Da de ikke vilde give hende det, lovede hun dem, at der
skulde gaa meget til Ugavn for dem, og derefter mistede de
mange Øg og Faar og nu ved Set. Mikkelsdagstid mistede
de et herligt Øg. Alt dette skyldte de Maren Kjøbmand
for at have gjort med hendes Trolddom.
Paa næste Tingdag, den 15de November 1621, mødte
Poul Nielsen af Gjersbøl paa Hassing Herreds Ting og
vidnede, at for 4 Aar siden ved Set. Olsdagstide tog han
en af Maren Kjøbmands Køer i Hus, den gik i hans Rug,
og da han trak hjem med den, kom Maren efter ham og
sagde, at han skulde faa baade Skam og Skade, og hans
Fæmon skulde forvisnes og forvordes. Vaaren derefter
mistede han et Øg og en Ko, og i de to følgende Foraar
mistede han to Kvier. Hans Hustru Maren Juulsdatter
vidnede ogsaa mod Maren Kjøbmand og fortalte, at nu i
Aar i April Maaned kom Maren Kjøbmand i deres Gaard
og begærede en Kande 01, men Maren Juulsdatter vilde
ikke give hende noget, da hun ikke var noget Almissebarn.
De kom saa til at skændes, og Maren Kjøbmand sagde:
„Du skal faa baade Skam og Skade, og det skal forvisnes
og forværres for dig.“ Straks derefter mistede de en niber*)
Ko, og baade Poul Nielsen og hans Hustru mente, at
Maren Kjøbmands Trolddomskunster var Aarsag til denne
Ulykke.
Oluf Jepsen Badskjær i Gjersbøl vidnede samme Dag,
*) niber o: en, der nylig har faaet Kalv.
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at paa den Tid, da han boede ved Peder Terkelsen i
Gjersbøl, havde Maren Kjøbmand nogle Faar, der gik i
hans Korn, og da han slog efter dem og gennede dem af
Kornet, kom Maren og sagde til ham: „Hvorfor slaar du
mine Faar? Du skal faa baade Skam og Skade.“ En
Dag derefter, han gik i Marken for at grave Tørv, blev
det sort omkring ham, og han faldt omkuld og slog tre
Sideben i Stykker; derpaa mistede han 5 Faar, og siden
hun lovede ham ondt, havde han ikke noget godt af den
Mælk, hans Køer gav, og Køerne gik og forvisnedes og
fordærvedes. Disse Ulykker mente han, at Maren Kjøb
mand var Skyld i, og at hun havde forvoldt dette ved sin
Trolddomskunst.
Det tredje og sidste Vidne den 15de November var
Anna Mogensdatter i Gjersbøl. Hun fortalte, at for lang
Tid siden købte hun en rød engelsk Kjole af Maren Kjøb
mand for 4 Daler, og hun lovede Maren 4 Skpr. Byg til
paa Købet; de 3 Skpr. gav hun hende, men den ene fik
hun intet af. Da sagde Maren: „Du skal faa baade Skam
og Skade, for du vil ikke give mig det, du lovede mig.
Jeg skal love dig, at du skal slide den med Sorg og Be
drøvelse.“ En Tid efter blev Anna Mogensdatter saa
bange, at hun ikke vidste, hvor hun vilde være. Saa fik
hun det Raad, at hun skulde kaste Kjolen paa Ild og
brænde den op, men det hjalp ikke noget, og nu skyldte
hun Maren for at have gjort det med sin Trolddom.
Den 6te December vidnede Niels Mogensen i Gjersbøl
og hans Hustru Anne Christensdatter mod Maren Kjøb
mand. 14 Dage efter Mikkelsdag kom Maren til dem og
vilde købe et Faar og begærede, at de vilde give hende
noget „Thou“*) og nogen Fløde, men de sagde nej. De
havde kun 5 Faar, og dem kunde de ikke sælge af; heller
ikke havde de Thou eller Fløde at give hende, de var
fattige Folk. Maren gik saa sin Vej, men sagde først til
dem: „I skal ikke faa flere Faar snart, end jeg haver,“ og
tredje Nat derefter fandt de tre Faar døde i deres Faaresti;
*) Uld.
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Faarene laa korsvis over hverandre. For denne Ulykke
skyldte de Maren, at hun havde gjort den ved sin Trold
dom.
Det sidste Vidne mod Maren Kjøbmand blev afgivet
den 20de Decbr. 1621 af Poul Mogensen og hans Hustru
Kirsten Olufsdatter i Birk (?). For 6 Aar siden laante de
en Daler af Chr. Sørensen paa Storbjerg, og den betalte
de ham igen saa nær som 8 Skilling; dem vilde de ikke
give ham, for han var dem 3 Høstdagsgerning skyldig.
En Søndag derefter, da Christen Sørensens Hustru Maren
Kjøbmand gik ned fra Guds Bord, gik hun ned i Kirken
til Kirsten Olufsdatter og sagde til hende: „Du skal faa
baade Skam og Skade, for du og din Mand vilde ikke
betale mig og min Mand de Penge, I er os skyldige.“
Dagen derefter gik Kirsten ud i Marken med en Høle, og
som hun gik, blev det sort for hendes Øjne, og hun faldt
omkuld og skar tre Tæer sønder. En Tid efter traf Maren
og Kirsten sammen vesten til sidstnævntes Gaard, og Kir
sten sagde: „I holdt smukt det, I loved’ mig; for Guds
Skyld, lov ikke sligt tiere; jeg havde nær sat mit Liv til.“
Maren Kjøbmand svarede: „Du skal faa baade Skam og
Skade, og du skal finde det paa en anden Side, for du
vilde ikke fly mig min Pending igen.“ Samme Aar mistede
de 2 Køer, 12 Løder Faar og 7 Svin, og i Fjor, da Byg
get var saaet, kom Maren gaaende paa deres Toft norden
for deres Gaard ; de saa, at hun grov et Hul med sin Stav
i samme Toft og spyttede 3 Gange deri. Samme Aar fik
de kun lidet Korn paa Toften, Størsteparten var Tidsel og
Kodder. Alle disse Ulykker sigtede de Maren for at have
gjort med hendes Trolddom.
Maren Kjøbmand var til Stede ved Tinget og paastod
sig uskyldig at være, men Underretten dømte hende skyl
dig, og nu gik det til Landstinget i Viborg. Her blev
Sagen fremlagt den 19de Januar 1622, og stakkels Maren
blev ogsaa her dømt skyldig i Trolddomsbedrift, og saa
er hun vel sagtens bleven brændt, maaske paa Gjersbøl
Bjerge.
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8. ANNE NIELSDATTER MALERS
AF SNEDSTED.
(L. D. A. 1622. Fol. 156 f. f. og 287 f. f.)

Kort Tid efter, at Maren Kjøbmand var bleven dømt,
mødte Chr. Laursen af Gjersbøl for Hassing Herreds Ting
og anklagede Anne Malers i Snedsted for at være en
Troldkvinde. Det var den 7de Marts 1622, at denne Sag
blev paabegyndt. Chr. Laursen m. fl. vidnede, at det var
dem vitterligt, at Anne Malers har haft sit Værelse hos
Chr. Nielsen i 6—7 Aar, og at hun, siden den Troldkvinde
Maren Kjøbmand blev paagreben, har haft Rygte for at
bruge Trolddom, Spøgeri og Signelse.
Næste Tingdag, den 14de Marts, mødte Karen Mads
datter, Jens Olufsens Hustru*), og vidnede, at for 3 Aar
siden kom Anne Malers ind til hende og laante Gær.
Derefter kunde Kaien ikke i langsommelig Tid faa Held
til at brygge saa godt 01, som hun havde kunnet tilforn.
Nogen Tid derefter talte hun med Anne Malers og sagde,
at Anne havde forvendt hende for det gode, hun skulde
have med at brygge 01, men siden blev det bedre. Disse
Kunster skyldte hun Anne Malers for at have gjort ved
Hjælp af sin Trolddom.
Samme Dag vidnede ogsaa Kirsten Andersdatter i
Elsted mod Anne Malers. For kort Tid siden kom Anne
Malers ind til Kirstens, og samtidig kom to Karle og vilde
købe en Kande 01. Anne Malers blev bange og spurgte,
hvem de var, men Kirsten svarede hende og sagde: „Hvad
kommer det eder ved.“ Da hun kom ind og havde givet
de fremmede Øllet, sad Anne Malers i deres Ovnsmund
og var ræd, at de fremmede vilde tage hende.
Den 21de Marts fremtraadte Maren Madsdatter som
Vidne for Tinget mod Anne Malers. Maren vidnede, at
om Høsten for 4 Aar siden kom Anne Malers til dem en
Dag, da de bryggede. Maren Madsdatter sagde saa til
Anne: „Kom ikke for nær, I er ikke uden passelig (?) god
*) Hun vidnede ogsaa mod Maren Kjøbmand.
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til at overse det, Folk gør; den sidste Gang I var her, og
vi havde slig Gerning for Haanden*), da blev det forvendt
for os, det vi bryggede.“ En Tid efter kom Anne Malers
ind til dem igen og sagde: „Brygger I nu?“ og Maren
svarede: „Nej, vi bager.“ Da sagde Anne: „Saa fortrolder
jeg ikke det, I har.“ Tredje Gang kom Anne ind til dem
og traf Maren staaende paa Gulvet. Da sagde Anne
Malers: „Ser I mig nu?“ og Maren svarede: „Jeg ser Jer
vel, Gud være lovel,“ men saa sagde Anne: „Du skal
ikke se saa grant til en anden Tid.“ Dette skete en Tors
dag, og den paafølgende Søndag fik Maren Madsdatter
ondt i begge sine Øjne, og det ene Øje gik ud. Denne
Ulykke mente hun, at Anne Malers var Skyld i.
Efter Maren Madsdatter kom Inge Laursdatter frem
paa Tinget og vidnede mod Anne Malers. For en Tid
siden laante Anne Malers Gær af hende, og efter den Tid
kunde hun ikke faa noget godt ud af det, hun bryggede,
før hun en Dag traf Anne og spurgte hende, hvor hun gik
hen. Da sagde Anne Malers : „Jeg vil gaa til Jorby (?)
og laane noget Gær;“ men saa sagde Inge: „Laan ikke
saaledes, som I laante sidst af mig; jeg har ingen Gode
fanget af det, jeg har brygget siden. Raader I ikke Bod
derpaa, da skal jeg klage over det, saa at I skal blive
brændt derfor.“ Siden den Tid blev det noget bedre med
Øllet, hun bryggede; men hun skyldte Anne Malers for
at have gjort Skade paa Øllet med sine Trolddomskunster.
Det sidste Vidne den Dag mod Anne Malers var Jo
hanne Pedersdatter, Iver Knudsens Pige i Elsted. Hun
fortalte, at dengang Peder Nielsen i Spolum tog Anne
Malers til Fange, sagde Anne: „I skulde have ladet mig
Stakkel blive den, som jeg var, og I skulde have taget
den, som strentede Uldgarn uden for Iver Knudsens Dør.“
Med denne Udtalelse mente Anne Malers, at der var en
anden, som var værre Troldkvinde, end hun selv var.
Næste Tingdag, den 28de Marts 1622, mødte Anne
Malers selv for Retten og beskyldte Dorthe Svendsdatter
*) at brygge 01.
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og Maren Svendsdatter i Elsted for, at de kan med Signelse og Mælken at tage fra Folks Køer med Trolddoms
Kunst, og nu i forgangen Sommer havde de Mælken fra
Villadses Køer i Elsted. Dernæst var det hende vitterligt,
at Anne Sørensdatter paa Gaden i Snedsted kan baåde
med Signelse og Spøgelse.
Den Ilte April var Anne Malers igen for Retten. Hun
beskyldte Anne Poulsdatter i Elsted for at have strentet
det Garn udenfor Iver Knudsens Dør, men hun var ikke
selv hos, saa hun vidste ikke, af hvad Aarsag det var
gjort.
Der mødte nu 12 Nævninger for Retten og svor Anne
Malers en fuld Kirkenævn over for Trolddomssag.
Anne var nu dømt skyldig ved Underretten, og der
efter blev hun ført til Viborg og fremstillet for Landstin
gets Dommere. En Del af Nævningerne, som havde dømt
hende ved Underretten, var fulgt med og var paa egne og
Medbrødres Vegne „deres Ed og Tov beständig“. Anne
Malers paastod først, at hun var uskyldig i Trolddoms
kunster, men da man spurgte hende, af hvad Aarsag hun
vidste Besked om de af hende angivne Kvinders Spøgeri
og Bedrifter, svarede hun, at dette var vitterligt, og hun
fortalte tillige, hvad deres Drenge hed, som hjalp dem med
at gøre Trolddom.
Omsider tilstod hun, at hendes egen Dreng hed „Jødick“,
og at han for nogen Tid siden kom til hende om Natten
i en sort Kats Lignelse og sagde til hende, at dersom hun
vilde følge ham, skulde hun intet skade. Han overtalte
hende saa til, at hun gav sig i hans Tjeneste, og siden
fulgtes de ad til Snedsted Kirke, hvor hun forsvor Daab
og Kristendom. Med denne sorte Kat havde hun saa siden
haft en Del Omgang.
Efter denne Tilstaaelse, som maaske er bleven af
tvungen hende paa Pinebænken, traadte Peder Nielsen af
Spolum frem og paastod, at Nævningernes Ed burde ved
Magt at blive, hvilket ogsaa Landstinget formente.
Saa kunde Peder Nielsen og Nævningerne rejse hjem
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med deres Heks, og snart efter har sandsynligvis Baalet
udslukket hende Livslys.
De andre Kvinder, som Anne Malers havde beskyldt
for at være Hekse, blev ved denne Lejlighed frikendte af
Landstinget. For enkelte af dem blev denne Frikendelse
dog kun Galgenfrist.

9. KAREN MADSDATTER I HUNDBORG.
(L. D. A 1622. Fol. 229 f. f.)

Den 3dje Maj 1622 mødte nogle Mænd fra Hundborg
paa Hundborg Herredsting og anklagede Karen Madsdatter,
Oluf Nielsens Hustru af Hundborg, for, at hun ved Trold
dom havde fordærvet deres „Mjelkind“ og 01. Og de
vidnede endvidere, at Oluf Nielsen havde forlangt, at de
skulde vidne til Fordel for hans Hustru. Samme Dag
vidnede Niels Christensen og Hustru af Hundborg mod
Karen Madsdatter. De fortalte, at Karen havde givet Niels
Christensens Hustru noget Byg, og at en af deres Heste
var død, efter at den havde ædt deraf. De nærmere Om
stændigheder ved denne Begivenhed var saaledes: Karen
Madsdatter var en Dag kommet til Niels Christensens og
havde bedet om at faa hans Hustru i Tale, men da denne
ikke havde Tid, bad hun om, at Niels Christensens Hu
stru vilde komme hen til hende. Nogle Dage senere gik
Niels Christensens Hustru hen til Karen Madsdatter, som
gav hende 1 Skæppe Byg og sagde, at hun skulde gaa
hjem dermed og ikke sige det til nogen. Saa var Niels
Christensens Hustru, Karen Christensriatter, gaaet hjem
efter at have svoret paa, at hun ingen vilde sige det til.
Anden Dagen derefter, som var den 2den Maj om Mid
dagen, da man slog fra Plove, drev Niels Christensen
hjem og lagde sig paa sin Seng, thi han var noget træt,
og befalede sin Hustru at give en rødstjernet Hest noget
at æde, som havde været med for Ploven. Saa gik Karen
Christensdatter ud og gav den omtalte Hest noget af samme
Byg, der var blandet sammen med nogle Avner, som Oluf
Nielsens Hustru ogsaa havde givet hende, og da Niels
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Christensen kort! i Marken med P\oven igen, havde han
samme rødstjernede Hest for Ploven, og da han drev paa
den 4de Omgang, blev Hesten syg, løb tilbage, rykkede
Halskobbelrebet i Stykker og lagde sig ned paa Jorden.
Niels Christensen gik hen og hjalp Hesten op, og da de
kom til Midten af Ageren, slog han fra Ploven og drev
igennem Mads Thomsens Gaard, men da de kom til Mads
Thomsens Smedie, løb den omtalte Hest ned i en Dam
og blev staaende der i halvanden Stund, først da lykkedes
det at drive Hesten i Land. Hjemme vilde den ikke æde
før om Aftenen ved Midnatstide. Søndagen derefter, som
var den 5te Maj, vilde Niels Christensen køre til Sei
Sogn efter noget Sædebyg, og han havde den rødstjernede
Hest for Vognen. I Thisted bedede han med sine Heste
og gav dem noget af det Byg, som Karen Madsdatter
havde givet hans Hustru. Da han kom uden for Thisted
ved et Sted, som kaldes Seis „Hardenge“, begyndte samme
Hest ligesom den havde gjort tilforn ved Ploven og lagde
sig ned paa Jorden og døde.
Efter denne Forklaring blev Karen Madsdatter svoren
et fuldt Kirkenævn (af 12 Nævninger) over for Trolddom
paa Hundborg Herredsting den 3dje Juni 1622.
Karens Mand, Oluf Nielsen, stævnede straks Vidnerne
for Retten og paastod, at hele deres Vidnesbyrd var usand
færdigt. Ligeledes benægtede han at have søgt at formaa
eller købe Vidnerne til at vidne „vel“ om hans Hustru.
Sagen kon; saa for Landstinget i Viborg, og her blev Karen
Madsdatter frikendt. Dommen lød saaledes: „Saa efterdi
ikke udførdeligen bevises, at forskrevne Karen Madsdatter
har lovet noget Menneske ondt, som dem derefter paa Liv
eller Helbred skal være hændet eller vederfaret; medens
forskrevne Vidnesbyrd niesten Del haver vidnet i deres
egen Sag om deres Mjelken og 01, som ikke med andre
Vidnesbyrd noksom bekræftes ........da kunne vi efter
saadan Lejlighed ikke kende samme Vidner og Sigtelser,
ej heller forskrevne Nævningsed ........ at de maa komme
forskrevne Karen Madsdatter paa hendes Ære eller Liv
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til nogen Forhindring, førend hende anderledes overbevises
kan.“
Af denne Sag fremgaar det tydeligt, at det farligste
Anklagepunkt mod en Kvinde, der stod for en Hekse
domstol, var, at det kunde bevises, at hun i Hidsighed
havde lovet andre Mennesker ondt, selv om ogsaa hun
var højlig forurettet De hidsige, ubeherskede Kvindfolk
var mest udsat for at blive brændt som Hekse. I den
foreliggende Sag havde det sikkert sin store Betydning,
at Karen Madsdatters Mand Oluf Nielsen tog sig af Konens
Sag og foretog Kontrasøgsmaal mod Anklagerne.

10. MAREN OG DORETHE SVENDSDATTER
I ELSTED.
(L. D. A. 1622. Fol. 338 b f. f.)

Anne Malers af Snedsted havde beskyldt Søstrene
Maren Svendsdatter og Dorethe Svendsdatter i Elsted for
Trolddomskunster. Denne Gang slap de dog fri, men det
var kun Galgenfrist, thi allerede den 27de Juni mødte 37
Vidner paa Hassing Herredsting og vidnede, at i al den
Tid, de havde kendt de to Søstre, havde disse været be
rygtede for at bruge Trolddomskunster, Signelse og Spø
gelse, og at tage „Mælkind“ af Folks Køer.
Den 4de Juli samme Aar (1622) mødte Villads Nielsen
af Thisted og hans Hustru Mette Christensdatter paa Has
sing Herredsting og anklagede Maren Svendsdatter i Elsted
for, at hun havde taget det gode af deres Mælkind, saaledes at de ikke fik nogen Nytte deraf, førend Kornet var
indhøstet, og de kunde hverken samle Smør eller Ost af
Mælken. Denne Ulykke var begyndt straks efter, at de
omtrent 14 Dage efter Valborg Dag 1621 havde givet
Maren Svendsdatter noget Mælk, og de mente, at Marens
Trolddomskunster var Skyld i det hele.
Derefter kom Christen Mogensen i Elsted og vidnede,
at for en Tid siden stod han i Nørhaa Præstegaard og
arbejdede, da kom Maren Svendsdatter ind til ham og bad,
at han vilde gaa ud og vise hende ret Vej til Havet. Han
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gik ogsaa med hende, og da de kom søndenfor Nørhaa
Kirke, sad hendes Søster Dorethe Svendsdatter der. Maren
spurgte ham saa, om han ikke vilde ægte hendes Søster
Dorethe, saa skulde det ikke blive til Skade for ham, og
de skulde aldrig fattes noget, saa længe de levede. Dertil
svarede Chr. Mogensen, at han ikke var saa „beraad“, at
han saa letfærdig kunde trolove sig. De to Søstre blev
nu vrede og sagde til ham, idet de gik fra ham: „Lever
vi, da skal vi love dig, du skal betale haardeligt for dette,
og du skal fornemme, at vi skal betale dig, fordi du har
gantet os.“ Da han kort Tid efter kom i Ægteskab med
en Enke, blev denne syg nogle Dage efter Brylluppet og
aldeles afsindig i halvfemte Aar. I denne lange Tid laa
hans Hustru til Sengs, hvorpaa hun døde, og denne Ulykke
skyldte han Maren og Dorethe Svendsdatter for at have
gjort med deres Trolddom.
Jens Poulsen i Elsted rejste til Viborg, da Sagen skulde
for Landstinget, og fremlagde Tingsvidnerne, men da ingen
af de to Søstre mødte i Viborg, blev de dømt skyldige
og brændt.

11. JENS OLESEN 1 SKYUM.
(L. D. A. 1623. Fol. 96 f. f.)

For Landstinget i Viborg mødte Peder Hansen, der
var Ridefoged paa Ørum Slot, og anklagede Jens Olesen
i Skyum for Trolddomskunster.
En Mængde Vidner havde vidnet mod Jens Olesen
ved Hassing Herredsting, men alle disse Vidnesbyrd er
uden synderlig Interesse. De mente alle at have lidt Skade
ved Jens Olesens Kunster; Niels Christensen og Anders
Poulsen i Skyum fortalte, at der fløj to Ravne foran Mads
Berthelsens Vogn, hvortil Jens Olesen havde bemærket,
at han ikke syntes det vedkom ham, hvor „flyvende Fugl
flyver.“ For Landstinget fremlagde Peder Hansen end
videre en skriftlig Klage over Jens Olesen fra Søren Lau
ritsen i Skyum, og denne Klage lød saaledes: „Jeg Søren
Lauritsen er dette mit Last og Klage over Jens Olesen i
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Skyum, at om 8 Aar mod (for 8 Aar siden), da skulde jeg
være i Plov med Chr. Henriksen sønder i By, da kom
Jens Olesen til mig og sagde: „Skal I være i Plov med
Chr. Henriksen i Aar?“ Hertil svarede jeg ja, og Jens
Olesen sagde saa: „I overkom det vel i Fjor, det skal
ikke blive saa vel i Aar.“ Derefter blev jeg saa meget
bange og beklemt med en svar Sygdom, saa det løb op
og ned i mig som Mus. 5 Ueer derefter var jeg i Thi
sted og lod mig aarelade der. Da jeg kom hjem igen, gik
jeg til Jens Olesens Kaalgaardsdige, de satte Kaal. Og
jeg bad dem om, at de vilde bede godt for mig, og dette
sagde de ja til, de vilde ingen bede ondt for. Saa gik
jeg hjem, men det var mig forment at komme ind i min
egen Gaard, og jeg var meget bange. Da sagde jeg til
min Hustru: „Jeg vil gaa op til Ane Eriksdatter og tale
med hende, jeg er saa bange, at jeg kan ingen Rolighed
faa hjemme.“ Henved en tre Ugers Tid efter, at jeg var
bleven syg, da kom Jens Olesens Datter Ane Jensdatter
ind til mig til Sengen og spurgte mig ad, hvad det skulde
være for en Leg, jeg laa; andre Folk er nu i Marken med
deres Plove, I kan vel staa op og gøre Gavn som de
andre. Endvidere havde jeg to unge Øg, som gik og forværdnedes (fordærvedes), saa jeg kunde ingen Gavn faa
af dem, før de døde. Der kom ogsaa saa mange Harer
i min Gaard og ved mit Hus, paa mit Loft' og over min
Seng, saa jeg kunde neppe have min Dør lukket for dem.
Og Natten efter, at jeg havde bedet Jens Olesen om at
bede godt for mig, da kom der over mig paa Huset som
en Hare, og der faldt et Stykke Ild ned i mig. Da blev
jeg saa bange, at jeg ikke kunde gaa rolig i mit Hus, men løb
hen i Byen og vidste ikke hvor. Da jeg kom hjem, var
det saa møikt i min Stue, at jeg kunde ingen Ting se, og
den Mørkhed drev saa i mig, at jeg tyktes, jeg skulde
synke i Jorden.*) Jeg laa saa i et Aar af den svare Syg
dom, hvilket er vitterligt for mange.
Et Aar, da jeg Søndag før Pinse hellige Dage gik fra
*) Manden var aabenbart sindssyg.
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Kirke, sagde jeg til Jens Olesen: „Her er somme, der gaar
i Marken og lader, som de ville sætte deres Kreaturer i
Tøjr, men det gaar løs i andres Eng, ogsaa i min. Jeg
skal vel lure efter, saa skal det nok give sig til Kende,
hvem det er.“
Den samme Dag mod Aften fik jeg saa ondt i mit
ene Ben, som der havde været Ild og røde Luer i det af
og til, og det sloges saa op i Livet paa mig, saa jeg var
saa godt som sanseløs. Dog Gud hjalp mig; det blev
bedre, og jeg fik min „Samvittighed“ igen, efter at have
ligget i den svære Sygdom fra hin Pinsedag. Det er da
min Last og Klage over Jens Olesen, at han er Aarsag til
min svare Sygdom baade da og tilforn.“
Herefter nævnes en Mængde Vidner, som alle erklære,
at det er dem bekendt, at Jens Olesen i mange Aar har
været berygtet for Trolddomskunster, saa Grander var
meget frygtagtige for ham.
Jens Olesen svor og nægtede sig aldeles uskyldig i
Trolddomskunst at være, og han henviser til, at Vidnerne
vidne i deres egen Sag, og at de er hans aabenbare
Uvenner.
Landstinget giver ham delvis Medhold og frifinder ham
for Tiden, men henviser Klagerne til at anlægge Sag
paany. Dette synes dog ikke at være sket, saa Jens
Olesen slap med Skrækken.

12, ANNE JESPERSDATTER SAND FRA ODBY.
(L. D. A. 1623. Fol. 127 f. f.)

Ved Refs Herredsting den 15de Februar 1623 bekendte
Anne Jespersdatter Sand fra Odby, at hun for nogle Aar
siden 3 Uger efter Pinse kom gaaende fra Fovsing til sin
Søn, som tjente i Rotborg i Resen Sogn for at bøde hans
Klæder. Om Natten kom Kirsten Rotborg til hende og
sagde: „Vil du drage med mig til Humlum Kirkegaard?“
og da de kom udenfor Døren, stod der ligesom 2 sadlede
Heste, og hver havde 3 Ben. Den, Anne Sand skulde
ride paa, hed „Blak“, men hun nægtede at ride ud med

17
Kirsten Rotborg, bvorpaa denne slog hende til Jorden,
greb hende om Struben og vilde kvæle hende, om hun
ikke gjorde, som Kirsten forlangte. Til sidst tog Kirsten
hende og satte hende op paa den trebenede Hest Blak,
og saa red de til Humlum Kirkegaard. Da de kom der,
bad Kirsten hende forsværge den almægtige Gud, Løv og
Græs og alt hvad helligt Jorden bar, men hun sagde nej
og vilde ikke adlyde hende. 14 Dage derefter kom hun
atter til Rotborg for at se til sin Søn, og denne Gang
adlød hun desværre, hvad Kirsten forlangte, og forsvor
den almægtige Gud i Himlen og alt, hvad helligt Jorden
bar. Saa tog de Muld og 2 Stkr. Mandeben, og derefter
fulgtes de ad til Rotborg igen. Anne Sand beskyldte
Mette Madsdatter, Niels Nielsens Hustru i Odby, for at
denne havde fortroldét og taget Livet af Niels Nielsens
første Hustru Anne Jørgensdatter i Præstegaarden, fordi
Mette vilde have Niels Nielsen til Mand. Da Anne Jør
gensdatter var død, gik Poul Smed i Odby og hans Datter
Maren Poulsdatter hen til Niels Nielsens og slog Mette
Madsdatter. Denne blev meget vred og truede dem begge
med Ulykker: Maren skulde ikke komme til at sidde paa
Brudebænk, og Poul Smed skulde blive lige saa uglad
som han gik glad derhen, alting skulde forvisnes for ham
som Dug for Solen. Anne Sand bekendte endvidere, at
Mette Madsdatters Djævel hed „Væk op“, og at hun en
Torsdag Nat fortroldede Anne Jørgensdatter, Niels Niel
sens Hustru i Odby, i noget Brændevin.
Det næste Vidne var Jens Jepsen i Fuglsang. Han
havde for 13 Aar siden lejet Anne Sands Mand Niels
Person til at køre en Vogn ned til Loug Syssel*) efter et
Læs Kul.**) Paa denne Rejse blev Jens Jepsen slaaet af
en Hest paa det ene Ben, saa der blev et stort Saar, og
da han ogsaa var uheldig og kørte sin Vogn i Stykker
paa en Ledstolpe, kunde han forstaa, at der var noget
*) Loversyssel ligger syd for Viborg.
**) Formentlig Brunkul, som endnu findes i denne Egn. Jens
Jepsen kørte selv en anden Vogn.
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galt paa Færde; der maatte være Hekseri med i Spillet,
og han og Anne Sands Mand blev Uvenner om dette.
Anne Sand blev saa meget vred og lovede ham, at hans
Øg skulde ikke „baade“ deraf.
Nogen Tid derefter kørte Jens Jepsen igen efter Kul,
og paa denne Rejse blev det ene Øg helt borte for ham,
og han kunde aldrig spørge det op igen eller fik det mere
tilbage, og samme Øg var bedre end 10 Daler. Somme
ren derefter blev et andet Øg syg og stod paa Marken og
„dvinedes“ hen, indtil det døde. Noget derefter blev det
tredje Øg borte, som det stod ved hans Gaard, og han
kunde aldrig senere spørge det op igen. Disse 3 Øg havde
han mistet, siden Anne Sand lovede ham ondt, og at hans
Øg skulde faa en Skamfærd. Dette beskyldte han Anne
Sand for at have gjort ved sine Trolddomskunster.
De sidste Vidner i Anne Sands Sag ved Refs Her
redsting den 15de Februar 1623 var et Ægtepar fra Odby,
nemlig Peder Christensen og hans Hustru Else Nielsdatter,
der fortalte en mærkelig Historie, som viser, hvor vold
somt man gik til Værks mod de formentlige Hekse.
For otte Dage siden, Natten mellem Søndag og Man
dag, da Peder Christensen og hans Familie var til Sengs,
hørte de, netop som de laa i deres første Søvn, det Raab:
„Else, Else, hjælp mig for Jesu Døds Skyld, ret nu kvæler
de mig!« Peder Christensen stod saa nøgen op af sin
Seng, tog sin Skjorte med sig*) og søgte ind til Anne
Sand**) og spurgte hende, hvordan det var fat. Da svarede
hun: „Ret nu kvæles jeg, de har bundet et Snøre om min
Hals.“ Peder Christensen spurgte saa, hvo der havde
gjort det, og Anne sagde, at det var Niels Christensen
Tind i Odby, Mette Madsdatter ibd. og Dorthe Madsdatter
i Serup, som vilde kvæle hende. Peder Christensen raabte
saa paa sine Folk, at de skulde tænde Lys, og da han
følte paa Anne Sands Hals, kunde han mærke, at der var
.*) Det var Skik dengang at tage Skjorten af, før man gik til Sengs.
**) Anne Sand maa dengang have boet i samme Hus som Peder
Christensen.
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bundet et uldent Baand 3 Sinde*) om hendes Hals, og
Knuden var knyttet bag i hendes Nakke. Baandet var
snøret saa haardt om hendes Hals, at han ikke nogen
Steds kunde faa sine Fingre imellem hendes Hals og
samme Baand, førend han løste Knuden op, men han
hørte eller saa ikke noget Menneske hos hende, undtagen
han hørte, at hans Frammersdør**) faldt til sammen. Anne
Sand laa omvendt i Sengen, som hun laa fangen i, saa
hendes Hoved laa, som hendes Fødder skulde ligge, og
hendes Hue laa paa Gulvet udenfor Sengen.
En Del flere Vidner blev afhørte, men deres Vidnes
byrd er uden særlig Interesse, og saa faldt der Dom i
Sagen, og Dommen ender med følgende mærkelige Be
stemmelse: „Tha vide vj efter saadan Lejlighed ikke nogen
Aarsag og Tilfælde dennom for deres Ed og Thou at kunde
feide, mens dem ved fuld Magt at stande.“
Dermed var Anne Sand givet i Hænderne paa den
straffende Retfærdighed, og hun er saa uden Tvivl bleven
brændt.
De andre Kvinder, som Anne Sand anklagede for
Trolddom, blev alle frikendte ved Landstinget. Disse
Sager er uden synderlig Interesse og forbigaaes her.
13. I Aaret 1623 var endnu een eller to Kvinder an
klagede for Trolddom. Det var Else Poulsdatter fra Snedsted og Else Poulsdatter fra Korsgaard i Snedsted. Mulig
vis er det samme Kvinde, her er Tale om. Hun var svoret
Kirkenævn over for Trolddom, men der fortælles intet om,
hvad det var for Trolddomskunster, hun havde gjort, og
hendes Mand Christen Andersen stævnede 14 Nævninger,
som havde svoret hende over for Trolddom, for at de
skulde lide Straf, fordi de havde vidnet mod deres Vidende,
men da han ikke kunde bevise dette, blev de frifundne.

*) Gange.
**) Køkkendør.
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14. BARBARA CHRISTENSDATTER i ODBY.
(L. D. A. 1625. Fol. 51 f. f.)

1624 synes der at være Stilstand i de thylandske
Hekseforfølgelser, men 1625 tages der atter fat.
Ingen af disse Sager synes dog at have faaet særlig
alvorlige Følger, naar et enkelt Tilfælde undtages. I den
Sag, der ved Refs Herredsting blev rejst mod Barbara
Christensdatter i Odby, kunde der ikke skaffes Vidnesbyrd,
der gik ud paa, at hun havde lovet noget Menneske ondt,
som var dem vederfaret i den nærmeste Tid efter, at et
saadant Løfte var afgivet. Laurits Nielsen og hans Medfølgere vidnede ganske vist, at Barbara for 17—18 Aar
siden havde lovet Niels Christensen i Uglev Ulykke, men
først for 2 Aar siden blev Niels Christensen „beængstet
med Sygdom“ og ved Døden afgaaet, saa Retten kunde
ikke finde, at Barbara havde nogen Skyld i denne Ulykke.
Derimod havde hun tilstaaet og bekendt, at hun kan med
Signen og for Landstinget oplæst, hvad Ord hun dertil
bruger, Guds og den hellige Trefoldigheds Navn til Van
ære. Derfor dømmes hun saa, at hun inden 6 Uger skal
rømme af kongelig Majestæts, vor allernaadigste Herres,
Riger, Lande og Fyrstendømmer.
I den gamle Landstings Dombog for 1625 findes der
endnu adskillige Trolddomssager, der alle føre til Friken
delse for de anklagede. Mette Bertelsdatter*) frifindes ved
Vestervig Birk, da det ikke kunde bevises, at hun havde
lovet noget Menneske Ulykke; Gregers Jensen**) var be
skyldt for Trolddom af en Misdæderske Anne Jensdatter;
han frifindes; Christen Petersen***) ligesaa, Søren Laustsøn f ) ligesaa, Thomas Christensen i Røjkjær f f ) ligesaa,
og den sidste Sag, der rejstes, inden Kejserkrigens Ulykke
*)
**)
***)
t)
tt)

L. D. A. 1625. Fol. 175 b.
Fol. 178.
Fol. 179 b.
Fol. 180 b.
Fol. 183 b.
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brød ind over Landet og afbrød Hekseforfølgelserne, var
mod Karen Jensdatter*), Peder Jensens Hustru i 0. Agger,
der 1626 blev anklaget for Trolddom, men hun blev frifunden, og dermed afsluttes saa Trolddomssagerne i denne
Periode.
I det her omhandlede Tidsrum (1616—1626) blev mindst
9 Personer i Thy brændt levende for Trolddom (deraf 8
Kvinder og 1 Mand), 2 Kvinder landforvistes, og 4 an
klagede Hovedpersoner (3 Mænd og 1 Kvinde) blev fri
kendt Desuden blev adskillige Personer, som anklagedes
af de dømte Hekse eller paa anden Maade inddroges i
Sagerne, frikendt.

MAREN CHRISTENSDATTER I HJARDEMAAL.
(Efter Saml. til jysk Hist. og Topogr. 2. Række, 1. Bind,
5. Hefte 428 f.

Den 31te August 1686 fremtraadte 8 Mand paa Hillerslev Herredsting og beskyldte Maren Christensdatter, store
Sørens Hustru i Hjardemaal Klit, for Trolddom. En af
Anklagerne beskyldte hende for, at hun havde beskadiget
hans „Mælkind“ og hans Kvæg, men da han havde været
hos Præsten med hende, var samme hans Mælkind bleven
saa godt, som det ikke havde været i mange Aar. Den
samme Beskyldning fremkom flere andre Vidner med,
nogle af dem med nærmere Betegnelser, at det var sket
paa de bedste Tider af Aaret ved St. Hansdags Tider, og
deres Mælkind var da saa slem, at deres Svin ikke vilde
drikke det, men naar de havde truet med at anklage hende
for Øvrigheden eller for Præsten, var det bleven godt'
igen. En Mand beskyldte hende for en Ko og en Kvie,
som var døde. for ham, en anden, at da han for to Aar
siden kom fra Nørstrand med to Svin, som han havde
solgt, kom han til Maren Christensdatter, som rev Seen**)
*) L. D. A. 1626. Fol. 160.
**) sejge Græsrødder.
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i Klitten, og sagde til hende, at hun skulde lade sin Sene
riven være, ellers vilde han klage det for Øvrigheden.
Fire eller fem Dage efter mistede han det ene af Svinene,
en Maaned senere det andet og nogen Tid derefter endnu
et Svin og et Føl. Ved Fruedagstider i indeværende Aar
fik saa en af deres Kvier en stor Kalv, men kunde dog
intet malke, før de havde givet nogle Penge til de fattige.
Straks derefter blev deres anden Ko syg, saa den intet
kunde æde og drikke i syv Uger, men da de med grædende
Taarer havde beklaget sig for Marens Datter, blev Koen
noget til Pas igen. En Mand, Anders Jensen, havde gjort
Kohandel sammen med Marens Mand Søren Christensen,
og det var aftalt, hvorledes de skulde dele Koen, naar
den var slagtet; der var kun 4 Skilling, som de ikke var
enige om, men saa blev det bestemt, at de skulde dele
de 4 Skilling. Handelen blev imidlertid ikke til noget,
for Anders Jensen havde glemt at tage Fæstepenge, men
siden blev det galt med Anders Jensen Køer; en af dem
havde en ulidelig Pine, saa den stedse holdt Munden
aaben, og Aanden var saa hed som en Lue, og den gav
sig saa, at Naboerne omkring dem kunde høre det langt
fra. Præsten Hr. Peder Nielsen indgav et skriftligt Vidne
saalydende: „Som jeg er stævnet til at vidne min Sand
hed i den Sag imellem Maren Christensdatter og hendes
Anklagere, men jeg nu ikke selv for lovligt Forfald i mit
Embede kan møde, saa er dette mit sandfærdige Vidnes
byrd, at bemeldte Kvinde Maren Christensdatter i mange
Aar, siden jeg har lært at kende hende, har været berygtet
for Trolddomskunst, hvilket jeg herved testerer, og det saa
sandt mig Gud skal hjælpe.“ Karen Ingvardtsdatter vid
nede, at for 11 Aar siden havde Maren i 4 Aar taget Goden
af hendes Forældres Mælkind. En Dag kom Maren til
hendes salig Fader Ingvardt Mikkelsen ved deres Tørve
stak og Vognhus og sagde til ham, at andre Folk havde
sagt hende, at han vilde have hende brændt; derpaa kom
de til at skændes. Straks derefter mistede de en af deres
bedste Køer, og anden Dagen derefter blev en anden af
deres Køer syg og vilde ikke æde af deres eget Foder i
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fjorten Dage; hvad den skulde æde, maatte de hente paa
andre Steder, og det vilde den æde. Peder Pedersen vid
nede, at for tre Aar siden kom Maren til ham og bad om
en Kjærv, og paa Grund af, at de frygtede for hendes
Trolddom, turde vi ikke sige Nej.
Maren Christensdatter blev saa sat i Fængsel, og den
27de September bekendte hun i flere Vidners Nærværelse
„frivillig, unødt og utvungen“, at hun havde taget Folks
Mælkind bort paa den Maade, at naar hun havde laant
deres Mælk, slog hun noget deraf paa Ilden i Fandens
Navn, hvorved der kom Fløde paa hendes Mælk, og hun
fik mere Smør deraf end tilforn; hun kunde altsaa straks
mærke, at hun havde det gode af deres Mælk, thi naar
hun gav lidet Mælk i Karrene, blev der mere derpaa end
før, og det gav mere Smør, og dette gjorde hun dristig,
frimodig og uden Frygt, og dog var der noget underligt
for og hos hende, naar det skete, skønt hun ikke øjen
synlig saa noget; og naar hun derefter vilde læse og bede
Gud om Naade, kunde hun ikke gøre sine Bønner med
Andagt, og hun syntes da, at hun var forandret, og at
det ikke var saa med hende som tilforn. Da hun blev
tilspurgt, hvem hun troede, der havde formeret hendes
Fløde og Smør, naar hun slog Mælken paa Ilden, svarede
hun, at hun vidste vel, Gud ikke gjorde det, og paa
Spørgsmaalet om, hvad hun havde lovet Fanden, for at
han skulde skaffe hende Goden af de andres Mælk, var
hendes Svar, at Fanden havde villet tilskynde hende til
at forsværge sin Daab og Kristendom, hvilket hun dog
ikke havde villet gøre; han havde da været i en sort Kats
Lignelse. Tilsidst havde hun dog forsværget sin Daab og
Kristendom for ham, men havde ikke ment i sit Hjerte, at
hun vilde holde ham det. Endelig bekendte hun, at en
Kone i Vigsø ved Navn Inger havde lært hende det for
mere end ti Aar siden, men nogen Tid derefter var hun
død. Senere fortalte Maren, at det var ikke Vigsøkonen,
som havde lært hende Trolddomskunsterne, men derimod
en Kvinde sønder af Thy, uden Tvivl af Snedsted Sogn,
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ved Navn Sidsel, som var kommen til hende og havde
ligget hos hende for mere end ti Aar siden.
Den 4de Oktober bekendte hun, at det var hendes
egen Moder Sidsel Pedersdatter, som boede og døde i
Hillerslev, der havde lært hende det for 13 Aar siden,
ungefær et Aar før sin Død. Fremdeles bekendte hun, at
da hun forsvor sin Daab og Kristendom, begærede Fan
den at faa sit Mærke paa hende, hvilket hun dog ikke
vilde tilstede, hvorfor hun satte sit Mærke paa hans Hoved
med sin Pegefinger; Fanden var da i en sort Kats Lig
nelse. Hun drog saa sin Vante af den højre Haand og
viste dem sin Pegefinger, hvormed hun havde mærket
Fanden og gentog derpaa sin Tilstaaelse.
Maren blev saa dømt skyldig til at lide den Straf,
som Lovens sjette Bogs første Kapitel niende Artikel om
formelder, hvor det hedder: Befindes nogen Troldmand
eller Troldkvinde at have forsvoret Gud og sin hellige
Daab og Kristendom og hengivet sig til Djævelen, den bør
levende at kastes paa Ilden og opbrændes.
Denne Dom blev saa indstævnet for Landstinget til
Stadfæstelse, at Maren Christensdatter uden Forskaansel
kunde vorde tilfunden Lovens Straf, „Sjælen til Frelse,
Legemet til Fordærvelse og andre til Afsky.“ Men her fik
Sagen uventet et andet Udfald; thi da Maren var bleven
fremstillet for Retten og tilspurgt, hvem der fik hende til
at bekende det, som Vidnerne ommeldte, svarede hun, at
de gav hende gode Ord og Brændevin, og saa sagde hun,
hvad de vilde have sagt, og denne Bekendelse fast
holdt hun paa alle til hende gjorte Spørgsmaal, idet hun
tilføjede, at naar hun tidligere havde bekendt anderledes,
da var det, fordi hun ikke havde bedre Forstand.
Retten dømte saa den 1ste December 1686 saaledes:
De imod Maren Christensdatter førte Beskyldninger og
Vidner bør magtesløse være og ikke komme hende paa
Liv eller Frelse til Hinder eller Skade i nogen Maade.
Hun blev ikke vel modtaget af Sognebeboerne, da
hun vendte tilbage fra Viborg, selv hendes Sognepræst
Hr. Peder Nielsen Sengeløse, der havde været Vidne mod
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hende, vidste ikke rigtig, hvad han skulde stille an med
hende og skrev derfor et Brev til Biskoppen i Aalborg.
1 dette Brev fortæller Præsten blandt andet om, at
han besøgte hende fire Gange, da hun sad i Thisted, men
hver Gang var Kapellanen Hr. Hans*) nærværende. „Jeg
besøgte hende først den 15de September, og da bekendte
hun dette alene for mig, da Hr. Hans var udgangen, at
hun i 3 Aar havde haft de sigtedes Mælk og Smør fra
dem. Atter kom jeg til hende den 27de September, og da
formanede Hr. Hans og jeg hende saa længe af Guds Ord,
at hun frivillig med flydende Taare paa Kinderne be
kendte samme Dag 9 Poster, saa vi andre ogsaa græd
med hende. Men som hun paa Landsting løgnagtig har
sagt, at de gav hende gode Ord og Brændevin, da for
manede vi hende vel med al Sagtmodighed, og Brændevin
fik hun ogsaa for 1 Skilling, men ikke til den Ende, at
hun skulde sige, hvad vi vilde have sagt; men at hun fik
Brændevin, dertil var denne Aarsag: hun kom til os i et
Kammer hos Jens Svendsøn i Thisted ved 10 Slæt om
Formiddagen; men da Klokken var 3 om Eftermiddagen,
klagede hun, at den Kolde knugede hende, og som hun
endda var fastende, fik hun af Medynk Brændevin for en
Skilling og et Stykke Brød dertil, og at dette er sandt,
dertil kalder jeg Gud til Vidne. Derefter kom jeg til hende
tillige med Hr. Hans den 4de Oktober, og da efter mange
Paamindelser til hende af Guds Ord bekendte hun to andre
Poster. Endelig kom jeg til hende den 24de November,
3 Dage førend hun blev ført til Viborg, og da bekendte
hun for Hr. Hans og mig ved højeste Ed, at hun havde
aabenbaret for os alt det, som hun vidste sig at være
skyldig udi. Den 1ste December blev Dommen afsagt paa
Landstinget, den 8de kom hun her til Sognet igen; men
siden den Tid har hun ikke kommet til Folk, langt mindre
til Kirken, i 13 Uger, thi hun har en ond og bange Sam
vittighed. Menige Sognefolk har Afsky til hende og frygter
for hende, ønskende intet hellere, end at hun maatte ud*) Hans Jacobsen Spjelderup, Kapellan i Thisted 1680—96.

26
ryddes af Sognet, og skal hun blive her i Sognet, da tage
mange ondt Eksempel af hende, og hun bliver mange til
største Forargelse. Jeg behøver fornemmelig eders vel
ædle Højærværdigheds gode Raad og Betænkende herudi
og beder derfor ydmygelig, at eders velædle Højærv. vilde
værdiges at consulere (!) mig med det første om samme
løgnagtige Kvinde, som godvillig har bekendt det, hun har
været berygtet og sigtet for, bør at tolereres her i Sognet
og fra al Straf og Disciplin eximeres..................................
Hjardemaal, den 2. Marts 1687.
Peder Nielsen.“
Fire Dage senere skrev Biskoppen saaledes til Hjardemaalpræsten: ............ Hvad tilforn med denne Kvinde er
passeret i nogen Maade, har enhver vedkommende for
Gud at ansvare til, og Gud forbyde, at hans Tjenere i
nogen Maade med nogen uren og urigtig Procedure skulde
have besmittet deres hellige Embede eller Samvittighed.
Men saasom Landsdommerne med deres Dom nu er gan
gen imellem, og Kvinden er plat frikendt, forundrer det
mig højlig, at I endnu vil tale om nogen Forfølgelse eller
Udryddelse eller Straf og Disciplin. Af Almuens Tanker
og Misforstand bør I ikke, som skal lære andre, lade eder
forledes til nogen Forgribelse; men I bør undervise Sogne
folket, at de fare- vild, i det de ville være kloge over
Øvrigheden og Dommerne og holde den for skyldig, som
Retten har kendt uskyldig. Synden maa I nok straffe og
laste aabenbarlig i eders Prædiken ved al forefaldende
Okkasion saadanne Gerninger og saadanne Bekendelser,
som have aldeles ingen Samfund med Sandhed eller
Gudelighed; men med Synderinden har I intet videre at
gøre end at røre udi hemmelig Samtale Samvittigheden og
redde, saa vidt I kan, Sjælen. Var dette et Ukrudt, som
skulde have været afhugget, da maa de svare dertil, som
var betroet Sværdet og ikke uddrog det dertil. Lader
Klinten vokse tilsammen indtil Høsten! . . . H. Bornemann.“
Efter denne grundige Irettesættelse til den overtroiske
Præst i Hjardemaal, har Maren Christensdatter sikkert
faaet Lov til at leve i Fred.
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Den sidste Hekseri- eller Djævlebesættelseshistorie
fra Thy er den store Besættelsessag fra Thisted 1696.
Da der om denne Sag allerede findes to trykte Bøger,
nemlig „Arne Magnussens Beretning 1699“ og „Dr. med
Overlæge Fr. Hallager: Magister Ole Bjørn og de besatte
i Thisted“, skal her henvises til disse Værker og kun
meddeles, hvad V. Bang i „Heksevæsen og Hekseforføl
gelser“ skriver om Sagen.
„Sognepræsten i Thisted, Magister Ole Bjørn, vilde
hævne sig paa en rig Borgerenke, som ikke ønskede sin
Datter til Præstens Brud; han fik da nogle hysteriske
Kvinder til at agere besatte og paastaa, at det var denne
Enke og nogle andre, hvem de skyldte deres Ulykke, som
ikke vilde vige bort, hvis ikke Baal og-Brand anvendtes;
han fik fat paa et Par mislykkede Studenter Poul Rytter
og Kristen Mavors, der som Sporhunde opdagede flere og
flere dertil oplagte Hekseæmner, som alle samledes i Thi
sted Præstegaard, hvor Ole Bjørn havde et helt Lazaret
eller maaske snarere Opdragelsesanstalt, og hvor adskillige
Ting foregik, som ikke godt kan gengives. Sagen kom
tilsidst for Højesteret 1698, der dømte Biskoppen for hans
i denne Sag udviste Malkonduite til en Bøde paa 1003
Daler. Kvinderne fik forskellige Straffe med aabenbar
Skrifte o. lign. Mag. Ole Bjørn straffedes med Afskedigelse
og Fængsel, hans to Medhjælpere, Studenterne, med Relega
tion til evig Tid.“
Dr. Hallager paaviser i sin Bog, at Djævlebesættelsen
i Thisted kun var en hysterisk Epidemi.

EN BAAREPRØVE I SJØRRING 1621.
(L. D. A. 1621. Pag. 79).

I Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3 Række,
2. Bind, har Dr. phil. Chr. Villads Christensen skrevet en
Afhandling om Baareprøvens Anvendelse i Jylland. Prøven
grundede sig paa den Overtro, at Liget af en myrdet Per
son vilde bløde, naar Morderen kom. i Nærheden af det.
Baareprøven anvendtes kun i tvivlsomme Drabssager, hvor
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enten Gerningsmanden var ubekendt, eller hvor det var
uvist, om der forelaa et Drab, et Selvmord eller et Ulyk
kestilfælde.
For Thylands Vedkommende har jeg kun fundet een
Sag angaaende Baareprøvens Anvendelse, og denne Prøve
fandt Sted i Sjørring i Aaret 1621. Om denne Sag beret
ter den gamle Domsprotokol følgende:
„Var skikket ærlig og velbyrdig Mand Tønne Friis til
Hesselager, kgl. Maj. Befalingsmand paa Ørum Slot, hans
visse Bud fornunftig Jens Madsen, Ridefoged der samme
steds, og havde hidkaldet Sandemænd af Hundborg Her
red at udlægge Niels Ibsen, som tjente Christen Poulsen
i Sjørring, hans Bane, som fandtes død i forskrevne Chri
sten Poulsens Stald om Torsdagen den Ilte Januar; og
først fremlagde forskrevne Jens Madsen for Sandemænd
et Tingsvidne af forskrevne Hundborg Herredstir.g den
22. Januar sidst forleden udganget Jens Lauritsen i Brogaard, Morten Lavritsen i Sjørring og deres Medbrødre 6
Synsmænd for 8 Mænd at have afhjemlet deres Syn i saa
Maade, at de da paa Lørdag otte Dage, som var den
13de Januar var udi Chr. Poulsens Stald i Sjørring, der
dennem at have set en Dreng var halvvoksen laa og var
død ved ---- og Grebing bagved et musblakket Øg; og
havde samme Dreng et stort kroget Saarmaal paa sin
venstre Kind, og Kindbenet var sønderslaaet; og var samme
Saarmaal slagen opad, som dennem skønnede samme
Saarmaal kunde være gjort med en Øghov; og stod der
ogsaa en liden brun Plag i samme Stald.
Dernæst et andet Vidne af forskrevne Herredsting den
22de Januar sidstforleden udgangen Mikkel Jensen i Snedstrup, Jens Torstensen i Dollerup, Lavrits Jensen, smst.,
og deres Medbrødre 12 Synsmænd for 8 Mænd at have
afhjemlet deres Syn i saa Maade, eftersom de var ud
nævnet der af Tinget. Da var de paa Sjørring Kirkegaard
den Dag 8 Dage, og der dennem at have set et Lig, lig
gendes i en Kiste; og saa de paa samme Lig et stort
kroget Saarmaal paa den venstre Kind; og var samme
Kindben sønderslagen, og Kødet var slagen opad.
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Sammeledes et Vidne af forskrevne Herredsting den
12te Februar sidstleden udganget Jens Lauritsøn i Brogaard, Steffen Pedersen i Sperrind, Peder Pedersen i
Rambsgaard og Villads Knudsen i Sjørring enhver for 8
Mænd i Helgens Ed med oprakt Finger at have vundet,
at de var i Sjørring Kirke Fredagen da sidstforleden efter
deres Husbondes Befaling, da dennem at have hørt Hr.
Villads Sunensen*) i Sjørring Kirke bad dennem, som i
Kirken var, at de skulle alle bede Gud om ondt, dersom
Chr. Poulsen eller hans Hustru Anne Mikkelsdatter, Mar
tin Poulsen, Maren Ibsdatter, Kjeld Christensen var skyldig
i Niels Ibsens Død, som laa i en Kiste i Kirken, at Gud
vilde gøre Tegn, at hvilken, som var skyldig i hans Død,
at det maatte aabenbares, og dersom de var uskyldige i
hans Død, at Gud vilde fri dennem fra Ulykke og Skade;
og straks lagde Chr. Poulsen, Anne Mikkelsdatter, Martin
Poulsen, Maren Ibsdatter og Kjeld Christensen deres Hæn
der paa forskrevne Lig, og ingen Tegn der skete i nogen
Maade.
Nok et Vidne af forskrevne Herredsting samme for
skrevne Aar og Dag udginget Martin Poulsen i Jannerup
og Kjeld Christensen i Sjørring for 8 Mænd i Helgens Ed
med oprakt Finger at have vundet, eftersom de var stæv
net med Landstingsstævning for deres Sandhed, at den Ilte
Januar da sidst forleden dennem at have set Niels Ibsøn,
som tjente Chr. Poulsen i Sjørring, gik ind i Chr. Poulsens
Stald om Morgenen, en Stunde**) efter Solen var oppe, og
der stod og kastede Møg ud af Stalden og gjorde rent i
Stalden, og straks derefter gik han i den anden Stald, og
straks derefter laa han død i samme Stald bagved et mus
blakket Øg og haver et slemt Saarmaal paa hans venstre
Kind, saa de ikke vidste nogen anden at være skyldig i
Niels Ibsens Død eller gjorde hannem sin Skade end for
skrevne musblakkede Øg, som han laa bagved, og ingen

*) Præsten.
**) En Time.
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Folk var i samme Stald hos hannem, førend han fandtes
død udi.
Ligemaade et Vidne af forskrevne Herredsting den 5te
Februar sidst forleden udginget Anne Mikkelsdatter i Sjørring og Maren Ibsdatter i samme Sted for 8 Mand i Hel
gens Ed med oprakt Finger at have vundet, eftersom de
var stævnet med Landstingsstævning, for deres Sandhed
at forslage. Den Ilte Januar da sidst forleden gik de ud
af Chr. Poulsens Rolling i Sjørring og vilde malke deres
Køer, og som de kom lige ad Chr. Poulsens Stalddør, da
var den aaben, og de saa derind. Da laa der en Dreng
inden Døren i Grebing ved Navn Niels Ibsen, som tjente
Chr. Poulsen, bag ved et blakket Øg, og forskrevne Dreng
laa død, og bad de dennem Gud til Hjælper med oprakt
Finger, at de ikke rettere vidste, end forskrevne blakket
Øg var jo Niels Ibsens Bane til hans Død, og ingen andre
som samme vidste sig selv.“
Landstinget var af samme Mening.
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Byfoged contra Færgemand.
En g am m el A visfejde.

Ved Chr. Heilskov.

\ J OR Historie, der foregaar i det Herrens Aar 1779, be’
gynder med følgende Meddelelse i Tillæget til „Den
Viborger Samler“, Nr. 13:
„Herved bekiendtgiøres, at en offentlig Torvedag skal
herefter holdes i denne Kiøbstæd Tirsdagen udi hver Uge,
og eftersom her udi Byen om nogle Uger rykker gevorben
Mandskab ind til Garnison, til hvilke saavelsom til Byens
øvrige Indvaanere adskillige Levnedsmid.ler behøves, saa
kan Landmanden af omliggende Amter altid være vis paa
god Afsætning af sine Vahre, i sær alle Slags Fiske, HaveUrter, Ost, Smør, Erter, Gryn, Æg, Høns, Ænder, Giæs,
Orner, Kalve, Faar, Lam og andre flere Victualier.
Torvet, hvor Vahrene skal henføres og holdes fal, lig
ger, som bekiendt, ved Nørresiden af Kirken; og efter An
ordningerne skal de Sælgende, som Landværts indkomme,
derhen føre hvad Vahre de bruge, til Torvs, hvormed ikke
maa giøres Forprang uden for Byen; men Fiske og andre
Vahre, som søeværts indføres, kan falholdes i Havnen ved
Fiorden, hvor der er god Lejlighed med Fartøjerne at
ligge.
Beboerne af Nørre-Salling, som Torvet her i Byen vil
besøge for enten at kiøbe eller sælge, maa frit med deres
Baade fra Grynnerup, Snabe og andre Egne af Salling
komme lige her over i Havnen; og skulle nogen anmasse
sig at forhindre dem derudi, da skal jeg pligtig hielpe
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dennem til rette, naar det mig tilkiendegives. Nyekiøbing
paa Morsøe, den 20de Martii 1779.
Hans Lorenz Spliid.*)
Byefoged.“

1 „Samleren“s Nr. 15, Tillæget, læser vi nu en 14
Dages Tid efter (Bladet kom just ikke hver Dag, som man
ser) følgende Protest:
„I Anledning af det Avertissement, som Byefogden i
Nyekiøbing Hr. Raadmand Spliid i den Viborger Samler
No. 13 under 20. Martii sidst har ladet indrykke, anlan
gende den i Nyekiøbing fastsatte Torvedag, hvorved han
under en egen og sær myndig Tilvarsel, ligesom giver
Sallingboerne Frihed til Overfart med deres Baade, saavel
til Befordring for Folk i Almindelighed som i Særdeleshed,
finder jeg underskrevne mig beføiet herved at lade bekiendtgiøre, at Byefogden Hr. Raadmand Spliid i Nyekiøbing i
hans Publication tvertimod allernaadigste Rescripter og
Anordninger samt de Kongelige Skiøder paa Morsøe Lands
Færge og Sundsteder, ingenlunde kan hiemle nogen af
Salling Lands Beboere Frihed eller Adgang til Overfart,
uden ved den almindelige og Kongelige allernaadigste
privilegerede Færgested, da han ingenlunde som Byefoged
staaer i saadan Qvalitet at maa eller kan forandre Hans
Majestets allernaadigste Anordninger; hvilket eenfoldige
Folk snart af dette hans Avertissement kunde falde paa
Tanker om, da den ei er sigtende til andet end at styrke
de trodsige Lovens Overtrædere og at forleede de Enfol
dige; I det øvrige advares Salling-Beboere i Særdeleshed
af Nørre Salling, saasom: Grynderup, Snabe og omliggende
Egne, at de uomstændeligen entholder dem fra ulovlig
Overfart med Baade, enten til Nyekiøbing eller anden
Steds paa Morsøe-Land; men at naar nogen agter sig did*) Raadmand Hans Lorentz Spliid, f. e. 1736, blev •/. 17.. ud
nævnt til Byfoged i Nykøbing og Herredsfoged i Nørre- og
Sønder Herreder paa Mors, hvilke Embeder han beklædte til
1805. Han døde 3/i 1822.
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hen, at de da søger Overfart ved den almindelige anbetroede Færgestæd, saafremt de vil vente at undgaae
denne Straf, som allernaadigste Anordninger for ulovlig
Overfart dicterer. Salling-Sund paa Morsø d. 3. April 1779.
Mads Yde,
Færgemand.“

Det var en kold Douche for Sallingboerne, der sag
tens allerede havde glædet sig til den uhindrede Sejlads
lige over til Nykøbing i Stedet for til det privilegerede
Færgested, hvorfra der er henved en Mil ad Landevejen
til Nykøbing. Sallingsund Færgekro, hvorfra der indtil
1874 var Overfart til Salling, er ogsaa kendt under det
ominøse Navn „Plagen“, ligesom Kroen paa Sallingsiden
kaldes „Pinen“. Her er det, at den første Del af Blichers
Novelle „Kjærlighed i Pinen“ foregaar. Det har sikkert
været en Følelse af retfærdig Hævn, der har døbt disse
to Kroer med de ildevarslende Navne, naar man her ofte
har maattet vente i Timevis paa at kunne komme over
Sundets stride Bølger. Men nu maa vi høre, hvad By
fogden siger for godt.
Et Par Numre senere træffer vi da igen et Indlæg i
Sagen, idet Byfogden skriver:
„Herved bekiendtgiøres, at Anstalt føies til behørig at
belange Færgemanden Sr. Mads Yde ved Sallingsund, for
den Publication, som han i den Viborger Samler No. 15
haver ladet indføre, hvilken han formentlig ikke kan soutenere. Imidlertid bliver det ved min forrige Publication
under 20. Martii sidst, at Sallingboerne, som vil komme
herover til Torvs at kiøbe eller sælge, skal af mig nyde
al tilbørlig Assistance imod hvad Hindringer, som bemeldte
Færgemand derudi maatte anmasse sig at giøre. Nyekiøbing paa Morsøe den 17. April 1779.
Hans Lorentz Spliid,
Byefoged.“

Nu bliver der en Tid lang stille i Avisen.

Selvom
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Seigneur Mads Yde har været nok saa forvisset om, at
Byfogden ikke „stod i saadan Qvalitet“, at han kunde op
hæve Hans kgl. Majestæts Forordninger, var det dog bedst
at afvente Begivenhedernes Gang og se, hvad Kancelliet
maatte resolvere. Byfogden paa sin Side fremkommer ogsaa
med den forsigtige Ytring, at Færgemanden formentlig ikke
kan „soutenere“*) sine Paastande. Der gaar da ogsaa
over 4 Maaneder, før vi hører nyt i Sagen. Men da kan
ogsaa Byfogden i Tillæget til Samlerens Nr. 36 optræde
med følgende Bekendtgørelse:
„Udi den Controverse med Færgemanden Mads Yde
ved Sallingsund, angaaende Sallingboernes Overfart her
til Byen til Torvs, er faldet det Kongel. Danske Cancellies
Resolution ved Skrivelse til Hans Høigrevelige Excellence
Hr. Geheime-Conferenceraad og Stiftbefalingsmand Græve
von der Osten**), dat. den 14de hujus, hvilken lyder saaledes:
Da deres Excellence under 3die Maji sidstleeden haver
indberettet, at i Følge den af dem ved Byefogden i Nyekiøbing paa Morsøe, Raadmand Spliid, foranstaltede Torve
dag der i Byen, har han derom udstedt en Publication,
hvorved iblandt andet de paa de nordre Egne af Salling,
Liimfiorden nærliggende Beboere, ere bievne opmuntrede
til at besøge Torvet under Forsikring, at de med deres
Baade uhindret maatte komme over ind udi Byens Havn;
Men at Færgemanden ved Sallingsund derimod har funden
for god at udstede en anden Publication, hvorved han paa
en myndig og Byefogden fornærmende Maade, har for
buden, under Trudsel af Straf, Salling Lands Beboere al
Frihed og Adgang til Overfart andensteds fra, end ved det
almindelige privilegerede Færgested, og det tillige er för
nummen, at fra de nordre Egne i Salling haves ikkuns,
naar man kan fare lige over Limfiorden, omtrent en halv
*) Fastholde, forsvare.
**) Grev A dolf Sigtrieb v. der Osten var Stiftamtmand over
Aalborg Stift fra
1773 til 2?/, 178I og døde 2/1 1797, 70
Aar gi.
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Miil til Nyekiøbing, da derimod Beboerne fra disse Egne,
naar de først skulle være forbunden til at lade sig over
sætte ved Sallingsund, maatte reise 2 a 3 Miile til Lands
til Sundstedet, og derefter over. Sundet til Morsøe, samt
videre til Lands tre Fierdingvei til Nyekiøbing, hvoraf ville
følge, at Communicationen imellem Kiøbstæden og de paa
den anden Siide af Liimfiorden værende Landboere kom
til at standse, da Transporten vilde blive saa vanskelig
og kostbar, at ingen Handel derimellem kunde finde Sted,
i hvilken Anledning Deres Excellence har indstilt, om ikke
de udi Salling og andre Steder ved Liimfiorden boende,
som ville drage over til Nyekiøbing at kiøbe eller sælge,
kunne med deres Baade ubehindret fare over Fiorden,
hvor det falder dem belejligst, og Færgemandens publi
cerede Forbud saaledes at vorde igienkaldet; Saa skulle
man efter den fra det Kongelige Vestindiske Guinæiske
Rente og General Toldkammer derover indhentede Be
tænkning, tienstligst have dennem tilmeldet, at der intet
haves imod, at bemeldte Beboere til deres Vahres Trans
port i dette Tilfælde betiene sig af deres egne Baade.
Hvilket De ville behage Vedkommende til Efterretning at
tilkiendegive.
Det Kongel. Danske Cancellie, den 14. Aug. 1779.
*
*
*
Af samme, saavelsom af Told-Forordningen 6. Cap.
7de Artikel sees, at benævnte Færgemands utidige Publi
cation og magtesløse Trudseler i den Viborger Samler
No. 15 for indeværende Aar haver intet at betyde. Men
ligesom jeg til min Publication af 20de Martii næstleeden
har været heel beføiet, saa vorder mit derved givne Løfte
herved igientaget baade til Sallingboernes, og til alle andre
omkring Limfjorden boende Landboeres Opmuntring og
Sikkerhed. Nyekiøbing paa Morsøe, den 28. Augusti 1779.
H. Spliid.“
Man kan tænke sig, at Færgemanden er bleven noget
lang i Ansigtet, da han har læst dette Udfald af Sagen.
Men Vestjyden er jo bekendt for at staa paa sin Ret til
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det yderste, og da Mads har fåaet sundet sig en Maanedstid, finder han adskillige smaa Søm at hænge sin Hat
paa, og saa rykker han i Marken med endnu en Pro
klamation :
„M. Y.*) Da dét Kongelige Danske Cancellies Re
solution at 14. Augusti sidst, som Hr. Raadmand og Byefoged Spliid i Nyekiøbing paa Morsøe har ladet indrykke
i den Viborg Samler No. 36, aleene indeholder:
„At der ikke haves imod, at Beboerne fra de
„nordre Egne i Salling, til deres Vahres Transport i
„dette Tilfælde (N.B. naar de vil til Torvedagene i
„Nyekiøbing) betiener sig af deres egne Baade.“
Saa kan enhver letteligen deraf indsee, at det frem
deles, ligesom hidtil ikke er nogen af Sailing-Lands Be
boere tilladt, for Betaling i andre Tilfælde, at overføre
enten Folk eller Vahre, som tilforen skeet er; hvorfor jeg
ikke kan efterlade, herved i Henhold til min forrige under
3die April sidst giorte Bekiendtgiørelse i Almindelighed at
advare alle Vedkommende: Det de for Eftertiden entholde
sig fra al ulovlig og imod de Kongel, allernaadigste An
ordninger stridende Transport og Overførelse, da de der
imod handlende, og som muligt kunde forlade sig paa ud
lovet magtesløs Assistence, med deres egen Skade og
Uleilighed, vist vil erfare: at urigtige og ulovlige Hand
linger i dette Fald vist vil blive paadømte og straffede
efter Kongel. Anordninger. Sallingsund paa Mors, den 22.
Septbr. 1779.
Mads Yde.“
Hermed slutter denne Fejde i „Samleren“. Mads har
faaet det sidste Ord, og det har sikkert i nogen Grad
husvalet hans Sind. Han nægter sig ikke til Afsked ved
Bemærkningen om „magtesløs Assistence“ et lille Hip til
Byfoged Spliid. Hvorvidt denne paa en vis Maade kan
have svaret til sit Navn, faar staa hen; men noget selv*) Formodentlig: Mads Yde.
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sikker har han aabenbart nok været Af Kancelliets Kopi
bøger ses det, at han i Maj samme Aar havde faaet en
Tilrettevisning af Kancelliet paa Grund af et Klagemaal
over ham som Herredsfoged. Han havde bl. a. nægtet at
levere Afskrift af en Dom. Hvad Færgemandens Privilegier
angaar, da vil man forstaa — hvad der ogsaa synes, at
fremgaa af Sagen —, at disse kun gjaldt Overførelse af
Folk og Varer for Betaling, hvorimod man vel ikke har
kunnet forhindre Folk i at sejle, hvorhen de vilde, i deres
egne Fartøjer. Mads Ydes sidste Proklamation tager da
væsentlig kun Sigte paa Ting, som ingen vilde finde paa
at bestride, hvorfor Byfogden vel heller ikke har funden
sig foranlediget til at besvære sig yderligere over ham. I
al Fald har der ikke været mere at finde i Kancelliets
Kopibøger om denne Sag.
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Gildesskikke og Folkeliv i Midtthy
fra Midten af forrige Aarhundrede.
Af Lærer A. Christensen, Harring.
(Fortsat fra Aarbog 1918.)

Paaskedag.
Denne Dag spiste man'altid kogte Æ g til Aftensmad; ellers
vankede der næsten aldrig Æg. Den Dag skulde der derfor
ogsaa mange til. En Karl nøjedes sjældent med mindre end
5—6 Stykker. En enkelt Person skal endog have drevet
det til at spise 15 kogte Æg paa en Gang; men han blev
da ogsaa „skidt te Pas“ (daarlig), som det hedder. Frem
mede trakteredes altid i Paasketiden med kogte Æg; men
det har aldrig været Skik at farve disse. løvrigt skulde
Æggene helst sælges, og mange Steder fik Husmoderen
Ægpengene.
Pinsefesten frembød ingen særlige Skikke af Interesse;
men selv om man ikke kan henregne den til Højtiderne,
maa vi dog omtale

Fastelavn.
Lige før den kom, sendte Bagerne en Del Drenge
rundt at sælge „Fastelavnsboller“. Det var en ganske god
Forretning. Alle købte, og en Dreng kunde godt i. Løbet
af et Par Dage tjene sig en 5—6 Rdl. (10—12 Kr.) Man
kunde let blive „Fastelavnsnar". Dertil behøvedes kun,
at man kiggede ud af Vinduet efter en opdigtet Vejfarende
el. lign. Selvfølgelig blev man let ud, naar man lod sig
narre.
Hvide-Tirsdag pakkedes et Stykke Kridt ind i et
Papir, og der blev Fryd, naar en eller anden lod sig for-
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lede til at bære Pakken hen til en Nabo eller Ven. En
Lattersalve modtog naturligvis altid Overbringeren. —
Aske-Onsdag var dog særlig viet disse Løjer, og da sendte
baade voksne og Børn hinanden af Sted med Breve, der
naturligvis kun indeholdt Aske. Den Slags Narreri gav
altid Anlçdning til megen Munterhed og Samtalestof i lange
Tider derefter. Man glemte da ej heller at drille „Narren“
med hans Godtroenhed.
Tyende og ligestillede havde den Gang ikke saa
mange Adspredelser som nu; men saa holdt de engang
imellem

,.Legestue“.

Hos en eller anden vélvillig Mand, der ejede en rumme
lig Storstue, tingede Ungdommen sig Lokale og Beværtning.
Hos Øvrigheden indhentedes Tilladelse, og den bestemte
Aften mødte Deltagerne frem til en lystig Svingom. Ofte
var der to Spillemænd. Der spistes ikke; men man kunde
bestille Kaffe med Brød eller en Kaffepunsch, akkurat som
paa en Beværtning. For Varerne betaltes, og andet fik
Værten ikke for Ulejligheden. Festen varede til næste
Dags Morgen. Lørdag Aften var der aldrig Legestue, da
Øvrigheden var bange for ved Tilladelse dertil at holde
de unge borte fra Kirken om Søndagen. Spillemændene
lønnedes her, som ved alle andre festlige Lejligheder, med,
at enhver Mandsperson gav Spillemandspenge, i Regelen
1 Mark (32 Øre). Ofte var der svenske Karle med. Efter
Treaarskrigen søgte de nemlig til Thy for at faa 'større
Løn, end de kunde tjene hjemme. Tællelys anbragt i Vin
duerne gav Belysning. De, der ikke dansede, morede sig
med at spille Kort. Desværre indtraf det ikke saa sjæl
dent, at der blev Uenighed, ja endog Slagsmaal, hvorfor
ogsaa fredelige Personer blev mere og mere kede af at
gaa til „Liegstouw“. Den almindelige Udgift en saadan
Aften var vel 1 Rdl., og det var ikke lidt i de Tider, da
en Karls hele Aarsløn kun udgjorde 35—40 Rdl. Omkring
1854 ophørte Legestuerne; men lang Tid før var det blevet
Skik at holde
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Kaffebal
i Stedet, hvilket ansaas for at være langt finere. Man
kunde ogsaa kalde det Parbal. Karlen tog nemlig sin
Pige med og betalte for dem begge. Prisen var gerne
2—3 Mark pr. Par, altsaa 1 Krones Penge. Der vankede
Kaffe med Brød et Par Gange, og Karlene skillingede
gerne sammen til en Flaske Rom; saa kunde man da ogsaa
faa en Kaffepunsch; det gav mere Humør til Dansen.
Pigerne mødte i Træsko og havde de smaa Sko med;
Karlene brugte altid Halvstøvler under Benklæderne. Under
tiden leverede Værten Tobak og Lys, men ikke saa sjæl
dent betalte Deltagerne det selv. Der blev kun ryget
meget lidt. Ballet holdtes gerne, hvor der var voksne
Børn i Hjemmet. Ingen holdt sig for god til ikke at være
med, og i Almindelighed deltog 12—14 Par i Morskaben.
Der dansedes altid hele Natten.
Gaminelmandsbal for ældre Mænd og Kvinder var
ogsaa meget hyppige og afholdtes paa lignende Vis. Naar
Efteraaret kom, var Tiden inde til disse Sammenkomster.
Herligere end alt andet var det dog at komme med
til

Fastelavnsbal.

I Aarene 1860 og 61 var der to saadanne i Mellemthy,
om hvilke der taltes længe efter. Da var der Balentre
prenører, til hvem man henvendte sig for at blive indtegnet,
og som ordnede det fornødne til Festen.
Det var just ingen billig Fornøjelse. Prisen var 3
Rdl. (6 Kr.) pr. Par, og Fastelavnsmandag Kl. 4 mødte
hver Herre med sin Dame. Entreprenørerne tronede midt
for Bordet; de tog mod Betalingen og bød velkommen,
medens Deltagerne bænkedes og fik Kaffe med Tilbehør.
En Tid efter, naar alle var samlede og Pengene indkas
serede, spistes der til Middag som til et Bryllup: Suppe,
Fisk, Steg og Kage, hvorefter Stuen ryddedes, og Dansen
begyndte. Kl. 11 drak man Kaffe og Punsch, Kl. 5 a 6
Morgen spistes der Frokost med koldt Bord, og Kl. 9 om
Tirsdagen fik man Romtoddy. Kl. 1 nød man Andendags
Middag med Fisk, Steg og Kage og Kl. 5—6 Aften en
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god og rigelig Aftensmad, hvorefter der dansedes lystigt
til ud paa Aftenen. Da fik man Kaffe til Afsked. Ingen
forlod et saadant Bal sulten eller tørstig, og Humøret var
glimrende til det sidste.
I det nordlige Thy begyndte man ofte om Middagen,
og Karlene rede til Ring. Det gjaldt om, naar Hesten i
susende Qalop fo’r forbi Stagen med Ringene, da at gribe
den nederste af disse med en lille Jærnkrog; men det var
jo en lidt farlig Sport, og i Midtthy vilde ingen have sine
Heste med i dette Kapløb. Den, der fik de fleste Ringe,
blev Konge, klædtes som saadan, blev fri for at betale
Balpenge og red i Spidsen for de øvrige Ringridere rundt
i Byen, hædredes og skænkedes tillige med sit Følge.
Naar denne Rundtur var forbi, afleveredes Hestene, og
Karlen afhentede sin Baldame til Festen, der da foregik
som ovenfor beskrevet. I Stedet for at ride til Ring, slog
man undertiden Katten a f Tønden (en død Kat i en tom
Foustage). Rytteren brugte da en Slagvol som Vaaben,
og den, der var saa heldig at slaa Tønden i Stykker, blev
„Kattekonge", hvad der havde de samme Æres- og Gunst
bevisninger til Følge som at tage de fleste Ringe.
Til et saadant Fastelavnsbal maatte man have et stort
Lokale. Det, der fejredes 1861, holdtes i en Gaard paa
6 Tdr. Hartkorn, hvor der var en Storstue med 8x10 Alen
Gulvflade.
Skønt der endnu er et Par Festligheder, som fortjener
Omtale, vil vi dog først se paa, hvorledes

det daglige Liv og dets Kaar
den Gang formede sig; i begge Henseender er der nemlig
stor Forskel paa da og nu.
1ste Maj og 1ste November var Flyttedage, og da
hentede Husbonden sit nye Tyende. En dygtig Karl fik
i 60erne 35—40 Rdl. (70—80 Kr.) i Løn om Aaret. Paa
store Gaarde gav man lidt mere, saaledes fik en Karl paa
„Tandrup“ f. Eks. 50 Rdl. Ofte tog Karlene om Vinteren
Akkord paa at „tærske for Tønde“. Dette Arbejde udfør
tes ellers af Husmænd og Daglejere. De fik 6—8 Skilling
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for hver Td. aftærsket Korn og maatte møde tidlig om
Morgenen for at slutte sent om Aftenen, naar de skulde
have tærsket 2 Traver Korn — 60 „Toneg“, hvoraf der
blev et Par Tdr. Korn. De kunde saaledes tjene en 12
—16 Skilling (32 Øre) om Dagen. Tog de „Tag“ af Rug,
fik de gerne 1 Mark (32 Øre) pr. Læs. — En Tjeneste
pige fik ca. 18 Rdl. i Løn om Aaret. Malkepiger paa
Herregaarde naaede dog op til 25 Rdl. Naturligvis maatte
de være med i Udarbejdet: jævne Tørv, sprede Gødning,
binde Korn og hjælpe at samle Kartofler op om Efteraaret.
Tjenestedrenge havde man ofte alene for Føden, men naar
de kom op i 12—14 Aars Alderen, fik de dog op til en
halv Snes Rdl. Der blev taget meget Hensyn til, om det
var en god Madplads, man kom til.
Saavel Kvinder som Mænd gik i hvide Træsko med
blanke Kramper; men skulde de i Sommertiden rask af
Sted, behøvede de bare at kaste disse, da Strømperne var
fodløse og holdtes nede af en Læderstrop, der gik under
Foden. Den Slags Strømper kaldtes almindelig „Pløeshueser“ og bæres endnu af mange, særlig da unge Karle
og Tjenestedrenge.
Ved Majdagstid tog Arbejdet rigtig Fart. „Tidlig op
og tidlig i Seng", det var Løsenet. Hestene skulde jo
røgtes og Hakkelse skæres, hvad den Gang var et be
sværligt Arbejde; man maatte jo bruge „Hakkelsekniv“.
Kun paa enkelte store Gaarde havde man Hakkelsemaskiner.
Ved 5]/:;-Tiden samledes man til Davre — Dower, som
det hedder. Man fik „Opstuvning“, bestaaende af stuvede
Kartofler med Fiske- eller Kødbidder i, og derefter kogt
Mælk og Brød. Kneb det med Mælken, fik man Øllebrød
i Stedet. Dagen inddeltes i 4 „Bed“, to om Formiddagen
og to om Eftermiddagen. Kl. 9 Fmd. spiste man „Formejdaasmelmad“ og Kl. 5 Eftm. „Ettemejdaasmelmad“.
Kl. 12 vankede der „Ojen“ (Middagsmad) og en lille Mid
dagssøvn. En „Ølkovs“ stod altid midt paa Bordet, saa
den tørstige kunde forsyne sig efter Behag, og til Mellem
mad vankede der gerne en Dram, hvis man satte Pris
derpaa. Kaffe fik Folkene kun om Søndagen efter Mid-
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dagssøvnen, og man maatte nøjes med en „Knald“ (lille
Stykke) brunt Sukker til denne.
Alle, baade unge og gamle, spiste ved samme Bord
og af samme Fad. Man brugte Hornskeer og lange Trætallerkener. Af Kød o. 1. fik hver gerne sin Portion. Man
den selv skar Brød af til hele Familien. En „grow“ og
en „fin Kaaeg“ laa altid parat til ham at skære af.
Var Dagens Syssel endt, samledes man ved Nadver
bordet og spiste sin Grød og Mælk, før man ved 9—10Tiden gik til Hvile. Fra Mikkelsdag (29. Sept.) til 25.
Marts spiste man ikke Formiddagsmad, da nød man kun
4 Maaltider i Døgnet, medens man om Sommeren fik 5.
Runde Trætallerkener af Bøg brugtes ofte i Stedet for
lange Trætallerkener; det var lidt finere.
Medens Karlen fulgte Hestene, havde Husbonden travlt
med at saa Kornet. Dette Arbejde udførtes altid med
Haanden, og Kornet toges af en „Séløb“ (Sædløb), der
bares i en Rem over Skulderen; undertiden saaede man
dog af en Sæk. — Konen og Pigerne havde imidlertid
travlt derhjemme med Madlavning, Kærning, Ostelavning og
Rengøring. Den sidste var ikke saa besværlig som nu.
I Stuerne var der Lergulve-, de skulde fejes og bestrøes
med fint, hvidt Havsand. Dagligstuen var ofte tillige Sove
kammer. Under de to Fag Vinduer var der en fast Bænk,
der ogsaa fortsatte et Stykke paa begge Sidevæggene, og
foran denne stod det lange Bord. En løs Bænk gav rum
melig Siddeplads paa den anden Side af Bordet. Bag
grunden af Værelset optoges af „Alkovesengene“, der oftest
var helt tillukkede med mere eller mindre fint udskaarne
Døre, men ellers forsynede med Sirtses Omhæng. Ved
Siden af Døren ud til Køkkenet stod den store „Bilæggerovn“, der altid prydedes af en Del barokke Basrelief, f.
Eks. Adam og Eva under Kundskabens Træ. En Born
holmer — ægte eller uægte — havde Plads paa den 4de
Væg eller stod mellem Sengene. Med rungende og dog
velklingende Slag forkyndte den Tidens Gang. Væggene
prydedes af „Ligvers“ i Glas og Ramme, Billeder af Kon
gen o. s. v., medens Messingtøjet paa Hylden over Kakkel-

• 44
ovnen glimrede som Guld. Hvor kunde der dog være
hyggeligt i en saadan, gammeldags Bondestue, og hvor
var der lunt derinde i- de kolde Vinterdage. 1 Gang, Køk
ken og Bryggers — Køkkenet kaldtes almindelig Frammers
— var der altid Gulv af smaa Kampesten. (Piksten). Skulde
det være rigtig fint, havde man Gulv af Mursten i Daglig
stuen. Ved en Bjælke under Loftet hængte man sit Uhr,
den sølvbeslagne Pibe m. m. I Storstuen, hvor der ogsaa
var stampet Lergulv, havde man Skabe, Dragkister og det
uundværlige Schatol med den bevægelige Klap, bag hvil
ken der var et Utal af mindre Rum, bl. a. en afpasset
Plads til den høje Hat. Tæt op til Bryggerset med den
mægtige Ovn havde man Tørverum. Da det snart blev
almindeligt med Sovekammer, byggede man en Kvist ud
fra Vaaningshuset, hvor dette fik Plads. Bag Gangen var
der Spisekammer under Trappen, der førte op til Loftet.
Endnu findes enkelte af disse gamle, hyggelige Hjem; men
de vil jo nok snart være en „saga blott“.
Landbruget havde ogsaa sine Egenheder Rodfrugt
kendtes ikke; men der avledes megen Raps, og ti! denne
maatte Jorden brakkes. Rapsen saaedes fra 6.—12. Au
gust og var saa tjenlig til Høst næste Aar i Juli Maaned.
Den var ret vanskelig' at bjærge, da den kun kunde køres
hjem i klart Solskin, og Frøene nemt kunde falde af. Man
havde derfor Opstandere paa Siden af Vognfadingen, og
mellem dem spændtes der Sejldug. Den blev altid tær
sket ved Hjemkørselen, og 4—8 Karle beskæftigedes der
med. Tærskningen foregik ofte til Musik, og der vankede
hvert Øjeblik en Dram og en Taar 01, saa Arbejdet gik
lystigt, medens Sveden randt. — Bælgene røgtedes op, og
Straaene brugte man at fyre i Bagerovnen med. 1 Td.
Raps kostede 15—16 Rdl., og skønt den kun gav ca. 5
Fold, var det dog en god Forretning, især naar man be
tænker, at Ottendedelen af det besaaede Areal gerne dyr
kedes med Raps. Den brugtes til Olie og solgtes al
mindeligst til Købmænd i Thisted, dog fik den da levende,,
bekendte Købmand N. Smed i Gudnæs ogsaa en hel Del.
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Den leveredes altid 10—12 Dage efter Tærskningen, naar
Frøene var bievne pænt brune, for saa kostede den mest.
I Udlægsmarken saaede man Kløverfrø, ikke købte,
men af egen Avl. At tærske Kløver var et besværligt
Arbejde, og det gik ofte ud over den stampede Lerlo, da
Kløveren kun maatte ligge i et tyndt Lag paa denne. Til
dette Arbejde var det bedst at bruge en Slagvol af tykt
Tov. Rensningen var ogsaa brydsom; man havde ikke
Rensemaskine. Den blev derfor først „kastet“ og derefter
„soldet“ 10—20 Gange; men man kunde ogsaa faa op til
3 Mark (1 Kr.) for Pundet. Naar Kløveren saaedes, kom
man lidt Thimothe og Rajgræs imellem.
Kornsalg var den vigtigste Indtægtskilde. Paa en
Gaard, der havde 2 Td. 5 Skp. Hartkorn, saaedes der al
mindelig ca. 21 Tdr. Korn af forskellig Slags, og der av
ledes i Regelen 7—8 Fold. Man fik altsaa omkring 150
Tdr. Korn til Hjemmebrug og til Salg. Den ene Tredje
del solgtes i Almindelighed, og det var gerne Havre, der
kørtes til Købmanden. 1 Td. Rug kostede i 60erne 7 Rdl.,
1 Td. Byg 5 Rdl. og 1 Td. Havre fra 19—21 Mark
<6-7 Kr.).
Jo større Gaardene var desto mere Indtægt kunde
man have af Heste- og Kvæghandelen. Paa den Gaard,
hvorom her er Tale, havde man ikke anden Fordel af
Handelen med Heste end den, man kunde faa ved at
sælge et bedre og købe et ringere Dyr. Kreaturhandelen
indskrænkede sig til Salget af et Par magre Stude og en
Ko hvert Aar; men man var nøjsom og en solid Velstand
raadede i de fleste Hjem i Midtthy. Banker og Spare
kasser kendtes ikke, saa det var ikke Talemaader, naar
man sagde om en Mand, at han havde noget paa Kiste
bunden. Folk var i særlig Grad selvhjulpne. Kød, Ost
og Smør producerede man selv. Tørv gravede man i
eget Tørveskifte, og vi skal siden se, hvorledes man i de
lange Vinteraftener sørgede for at holde Pengene inde paa
en Mængde forskellige Maader.
Allerede i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede lov
priser Pastor Aagard, der da var Præst i Skjoldborg, den
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udmærkede Ost, der lavedes her i Thy. Han omtaler
Produktionen meget grundig. Her maa det være nok at
meddele, hvorfra den stammer. Det var endnu Skik i
Midten af Aarhundredet, at Præst, Degn og Jordemoder
fik Sødmælk til Ost. Skikken holdt sig længst paa Hanstholmen, hvor den først afskaffedes 1896. I Slutningen af
Juli Maaned sendte ovennævnte Embedsfolk i den Orden,
hvori de er opført, Bud rundt om, at de paa en bestemt
Dag bad om Mælk til Ost. De, der boede i Nærheden,
leverede Mælken i vedkommendes Hjem og blev bevær
tede med Kaffe og Hvedebrød eller Kringler. Præsten
havde saa bestemte Steder rundt i Pastoratet, hvor han
tog mod Mælk til Ost de nærmest følgende Dage. Ende
lig lod Degnen, og da særlig Jordemoderen, Vogne køre
rundt til de fjærnest boende. Der kørtes fra Dør til Dør,
og naar Folk kom ud med de fyldte Spande, fik de Vin
og Kringler. En Jordemoder kunde paa den Vis skaffe
sig en Snes større og mindre Oste. En Præst havde vel
en halv Snes og en Degn 6—7 Stk. Omhyggelig lavet og
lige saa omhyggelig passet, blev denne Sødmælks- eller
„Jordemoderost“ ganske fortrinlig og kostede ca. 3 Mark
(1 Kr.) pr. Pd.; men den maatte lagres til hen ad Efteraaret for at faa den rigtig gode Smag. Den var særlig
efterspurgt som Juleost. Der lavedes ogsaa udmærket Ost
i private Hjem, men af den solgtes der kun lidt. Man
maa jo erindre, at man den Gang ikke havde Mejerier.
I 70erne blev det paa større Gaarde almindeligt, at man
anlagde Vandmejeri. 1 et større eller mindre Bassin havde
man Mælkespandene staaende i koldt Vand, der engang
imellem skiftedes. Paa den Maade kunde man samle mere
Fløde og kærne mere Smør ad Gangen. Der opnaaedes
bedre Smør og større Priser. Ikke sjældent sendtes det
til København, og Prisen var over 1 Kr. pr. Pd. Natur
ligvis brugte man Svingkærne, naar der skulde produceres
saa meget Smør ad Gangen. Ellers svingede Smørprisen
i de Dage mellem 60—80 Øre (30—40 Skilling). I 80erne
kom de første Fællesmejerier i Thy, og Thyboostens Saga
var ude.
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Høsten
var en herlig Tid. Der høstedes overalt med Le, og Pi
gerne maatte „binde op“. De samlede Negene ved Hjælp
af en „Kroj“ (firtandet Rive). Jo større Qaardene var,
desto flere Leer — „Jærn“ — gik man med. Paa Tandrup
var der ikke mindre end 18 paa en Gang. Her i Thy har
man altid brugt at høste mod Kornmarken; her har man
aldrig slaaet „Kornet fra“, som man bruger det f. Eks.
paa Øerne. Undertiden slebes Leerne ; men mest alminde
lig blev de „haarede“, det vil sige, man bankede Eggen
rigtig tynd med en lille Hammer, medens Leen hvilede
mod en primitiv Ambolt. Var „Jærnet“ skærpet paa denne
Maade, holdt Eggen sig skarp meget længere, og man be
høvede kun at give Leen en Omgang med „Strygestikken“.
Om Høsten vankede der oftere og bedre Mad end ellers;
da spiste man gerne 7 Gange i Døgnet. „Æ Nætter“
(Nadveren) var særlig udmærket. Stegt Flæsk eller saltet
Aal med Kartofler og Grød og Mælk var almindelige Ret
ter, og man lædskede bagefter sin Gane med en Taar
Gammeløl med „en Pind i“, hvis man da ikke allerede
havde besørget det før Aftensmaaltidet. For at blive rig
tig godt, maatte Øllet være lagret siden „Kjørmis“, og naar
der saa kom en Dram i, glemte man snart Dagens Be
svær, og Passiaren gik livlig til Sengetid.
Manden selv satte gerne Kornet sammen; det foregik
paa samme Maade som nu. Af Rug sattes 8 eller 6 Neg
paa hvert Sted, af Byg og Havre kun 3. En „Kjærre“
(Kæiv) var 3 Neg, og en „Toneg“ kaldtes to Neg, naar
de blev bundne sammen med „Simer“ (Halmbaand) ved
Hjemkørselen. Man regnede altid med, hvor mange „Læs“
Korn, der avledes, og Mandens sidste Bestilling en saadan Høstdag var gerne at tælle, hvor mange Læs a 60
Kærve, der var høstet i Dagens Løb. Naar Kornet kørtes
hjem, bandt Pigerne Negene sammen. Det gik med Fut
og Fart baade i Mark og Lade. Ofte blev man ved til
langt ud paa Natten; saa maatte der Ekstraforplejning til.
Den, der først fik „opskor“ (ophøstet) forkyndte det lydt
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ved at hamre paa Leen med en lille Sten; det kunde høres
vidt omkring.
Naar Kornet var høstet, fik man „Opskyver“, ved
hvilken Lejlighed der trakteredes med Æbleskiver og Kaffe
foruden Oammeløl og „Nætter“.
En Tid efter Indhøstningen holdtes der Høstgilde,
hvortil de blev indbudt, der havde hjulpet i Høst; ikke
sjældent var Naboer og Venner med, Gildet holdtes gerne
i Slagtetiden, og der vankede altid Suppe og Steg. Meget
hyppigt var dei baade Musik og Dans, men i modsat Fald
gik Tiden med Kortspil og Samtale. Ved Midnatstid sattes
Kaffen frem, og naturligvis manglede det ikke paa en
Kaffepunsch. Ofte varede Gildet til den lyse Morgen, og
der vankede da Frokost, inden Folk tog hjem.

Efteraaret.
Efteraarsarbejdet frembyder intet mærkeligt. Nu kom
de lange Vinteraftener, og da samledes Folk i Dagligstuen
ved det fattige Tællelys; men der var ingen, der sad med
ledige Hænder. Konen og Pigen kartede og spandt; en
gang imellem skulde der ogsaa bindes Strømper. Mand
og Karl snoede „Simer“ (snoede Halmbaand), der fandt
rig Anvendelse i Høst og til Tækning, eller de snoede
Reb og bandt Kurve baade af Pil og Halm. I Foraarsog Efteraarstidens ledige Timer arbejdede man i Huggehuset, huggede „Hæle“ (Tøjrpæle), satte Tænder i Riverne,
Haandtag — „Knage“ — i Leerne o. s. v. Man var selv
hjulpen den' Gang. I mange Gaarde vævede man selv,
men ellers var der „Vævekoner“ i hver By, og saaledes
kunde. man faa hjemmegjorte Klæder billigt. I Vinter
dagene sang Plejlen i Laden fra tidlig Morgen til Mørket
faldt paa, og Lyset samlede alle i den lune Stue. Flid
og Nøjsomhed sad til Højbords her i Thy den Gang
Husmanden hjalp Gaardmanden, og denne støttede
ham til Gengæld. Den første gik oftest paa Dagleje, og
saa maatte Karlen jo hen at pløje og harve for ham.
Dette skete oftest om Søndagen. Naar han saaledes kom
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„ai gøre Bed“, trakteredes han med det bedste, Huset
formaaede; men det kunde jo tidt træffe, at han saaledes
maatte arbejde næsten hver Helligdag. Noget skønt groede
der op af denne Sam virksomhed. Hjælpsomhed og Del
tagelse i hverandres Velfærd trivedes ret i dette familiære
Forhold mellem Gaardmænd og Husmænd. De hængte
tidt sammen som Ærtehalm og hjalp hinanden paa alle
Maader. Engang imellem holdt Husmanden „Plovgilde“.
Da havde han en 6—7 Plove til at arbejde i sin Mark
paa en Gang. Efter „Bedet“ tog Folk saa hjem med
Hestene, pyntede sig lidt og mødte saa igen for at spise
Aftensmad og drikke Kaffe.

Markeder.
To Gange om Aaret maatte Ungdommen til Marked
i Thisted, nemlig i Juli og i Oktober. Til Sommermarkedet
mødte Pigerne i Sirtseskjoler, der straalede i alle mulige,
brogede Farver. Om Efteraaret rullede de til Bys i hjemme
gjorte Klæder, iført den store Kaabe uden Ærmer. Fra
hver Gaard kørtes der, og Mad toges med. I Thisted tog
Karle og Pigerne hinanden i Hænderne, og i lange Ræk
ker togede de gennem Gaderne og rundt paa Markeds
pladsen for at betragte Boderne, købe et og andet, se paa
Markedsgøglet og — ofte med Taarer i Øjnene — høre
paa den blinde Mand og hans Kones vemodige og sørge
lige Kærlighedssange. For 1 Skilling købtes Sangen, og
saa blev den nynnet ved Arbejdet og sunget i de unges
Lag. „Hjalmar og Hulda“, „Paa Sjælland hos en Bonde“,
„En Vise vil jeg nu opskrive“ o. lign. lever endnu i Min
det hos den ældre Del af Midthys Befolkning som en
Erindring fra disse Dage. Naturligvis trakterede Karlene,
og der sluttedes tidt i Dansesalonen. I Slutningen af Aarhundredet blev dette dog betragtet som alf for simpelt,
og faa Landboere tog Del i Dansen. Om Sommeren
maatte man have et Lommetørklæde fyldt med „Godt“
med hjem, og om Efteraaret maatte man ogsaa have en

50
Pose Æbler med. De, der ikke havde været til Marked,
skulde da ogsaa have en Mundsmag af Fornøjelsen.
Køreturen hjemad var ikke altid ufarlig. Der kørtes
ikke sjældent om Kap, og en enkelt Gang kunde en Vogn
være lige ved at lande i Grøften, men større Uheld fore
kom saa at sige aldrig. Kuske og Heste var lige godt
kendt med Turen; men det blev rigtig nok sent, inden
man kom til Hvile en saadan Aften, maaske „inddysset
blidt af Havets Vuggesang“.
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Anneksforhold og Præster i Snedsted.
Af S. Ditlevsen, Elsted.

1.
2.
3.
4.
5.

Jens Hviid,
kaldet
Niels Ovesen,
Christen Ebbesen,
Simon Villadsen,
Niels Nielsen Hegelund -

1537.
1546.
1557.
1579.
1597, død 1631.

Ovenstaaende 5 Præster, hvis Navne findes paa en
Tavle i Sønderhaa Kirke, har sikkert været Præster for
baade Sønderhaa, Hørsted og Snedsted Sogne, dersom det
er rigtigt, som berettes i Pontop. Atlas, at Chr. IV ved
Brev af 15. Novbr. 1622 først adskilte Snedsted fra Sønder
haa og Hørsted, hvilket bestyrkes ved, at før 1622*) har
*) Snedsted Sogns første Præst, Mads Pedersen, var først Præst
i to Aar paa et Orlogsskib i Syvaarskrigens Tid. Da Skibet
blev indlagt 1570, fik Mads Pedersen kgl. Brev med til Super
intendanten over Vendelbo Stift, Mester Jørgen Mortensen,
og dette Brev lød paa, at Bispen skulde sørge for, at Hr.
Mads fik et ærligt Kald i Stiftet, hvorpaa denne blev Kapellan
hos Sognepræsten i Sønderhaa, Snedsted og Hørsted Sogne,
Hr. Christiern Ebbesen, indtil der blev et Kald ledigt, som
Hr. Mads kunde faa. Efter fire Aars Forløb giftede Hr. Mads
sig med Chr. Ebbesens Datter, og da Ebbesen døde ca. 1578,
udvalgte Sognemændene Hr. Mads til Præst for de tre Sogne,
men Bispen vilde ikke stadfæste hans Kaldsbrev, som Sogne
mændene havde givet ham, fordi Kongen havde givet Bispen
Ordre til at indsætte Hr. Niels Svendsen, som Karini Gylden
stjerne havde fordrevet fra Bedsted, i Præsteembedet i Søn
derhaa, Snedsted og Hørsted. Det blev dog ikke Niels Svend
sen, som fik Embedet; en anden Mand, Simon Villadsen, fik
Sønderhaa og Hørsted, medens Hr. Mads maatte nøjes med
Snedsted, hvor han virkede som Sognepræst til omtrent Aar
1622. Naar Hr. Mads kun fik Snedsted Sogn, kommer dette
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der ikke været Spor at finde af Præster i Snedsted.*)
I Vibergs Præstehistorie læses nemlig under „Snedsted og
fra 3. Juni 1825 Nørhaa“: „Snedsted hørte tidligere til,
men blev ved kgl. Brev 15. November 1622 adskilt fra
Sønderhaa, Hørsted (Nørhaa var et Pastorat for sig), efter
andre Beretninger allerede 1579, da det fik sin egen Præst,
maaske har det været taget fra og atter lagt til, som saa
ofte.« De rette Forhold belyses nærmere ved nogle Akt
stykker, der opbevares i Aalborg Bispearkiv. Efter disse
meddeles det, at i Aaret 1617 ytrede der sig i Snedsted
Sogn, som tidligere til Dels og midlertidig havde været
bestyret selvstændig, Ønsket om for Fremtiden at udgøre
et eget Præstekald, hvorom der saa skete Henvendelse til
Kongen. Denne gav da ved Brev af 11. Februar 1617
Befaling til Chr. Thott, Befalingsmand paa Skivehus, og
Chr. Hansen, Superintendent i Vendelbo Stiff, til at under
søge Forholdene og fælde Dom i Sagen. I Fortsættelsen
til Kongens Brev tilskrev Kansler Chr. Friis den 16. Febr.
blandt andet Biskoppen saaledes:
„Giver jeg eder venlig at vide, at nærværende Brev
visere, Fuldmægtige af Snedsted Sogn, have været her til
Hove i den Agt og Mening at ville ladet kongl. Majs.,
min allernaadigste Herre og Konge, andrage og tilkende
give om den Lejlighed om forne Snedsted Sogn og Sønder
haa, som nu omtvistes, om de af een Sognepræst bør at
betjenes, beklagende sig, at den Tid, samme Sogne vare
tilhobe, da formedelst samme Sogne vare saa langt fra
hinanden beliggende, skal nogle Mennesker uden Skjel og
Skriftemaal være hendøde, og efterdi Christen Thott og I
allerede have fanget højbete**) kongl. May. s naadigste Be
faling, at I eder derhen skulle begive og forfare og dømme,
om forne Sogne burde for Belejligheds Skyld blive hos
maaske at, at han i 1578 var til Overhøring i Aalborg hos
Bispen, og ifl. en Erklæring, som Hr. Mads der har udstedt,
synes det, at denne Overhøring har ikke været heldig for ham
(se iøvrigt Jydske Saml. 3 R. 5 B 198).
Sorlfeldt.
Jvf. J. S. 2 R. 3 B. 3 H pag. 276 f. f.
**) højbemeldte.
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hverandre eller ogsaa adskilles, har jeg derfor eragtet ufor
nødent at være, at højbete kongl. May. med samme deres
Supplikati skulle besværges, tvivlende intet paa, at baade
Christen Thott og I jo derudi samme eders Befaling for
holder og derudinden sententierer, hvis næst Gud til Ære
kan være efter kong. May.l Brev, som I derom allerede
bekommet haver.“
Den 2. Marts derefter tilskrev Chr. Thott Biskoppen
et Brev om Sagen, hvori han meddeler denne, at han har
talt med Mogens Kaas paa Ørum, og at de var bleven
enige om, at de den 26. Marts skulde mødes ved Ørum,
og at Biskoppen straks skulde lade Stævningen skrive,
saa Christen Thotts Sendebud kunde faa den med tilbage,
hvorefter han vilde sende sit Bud til Thy og lade Stæv
ningen forkynde for Thyboerne. I Overensstemmelse her
med udstedtes Stævning til de forskellige Parter, nemlig
Herr Niels Hegelund i Sønderhaa „sammen med nogle af
sine ældste og fornemste Sognemænd i hans Sogne“, og
Herr Mads N. i Snedsted og „Snedsted Sognemænd, saa
mange som have Herr Niels Hegelund noget imod“, at
møde ved Sønderhaa Kirke den 26. Marts.
Efter at dette Møde var afholdt, blev Beslutning taget
i Sagen. Selve Dommen findes ikke i Bispearkivet, men
derimod et Udkast med foretagne Rettelser, Udstregninger
og Tilføjelser, og efter dette fremkom Hr. Niels Hegelund
med en lang skriftlig Beretning, hvori han i otte Punkter
klarer Forholdet, og efter hans Mening har de tre Sogne
altid været betjente af een Sognepræst: „Hvilket jeg og
med al Ydmyghed, Flittighed og Tjenstvillighed erbyder
mig at ville gøre og forrette, som jeg vil ansvare for Gud
og være bekendt for Øvrigheden. Og formener efter for
berørte Lejlighed, at forpe trende Sogne baade bør og kan,
nn saavel som tilforn, af een Sognepræst at betjenes, og
er herpaa en retfærdig endelig Dom begærende, og at denne
min enfoldige Beretning maa læses, paaskrives og indføres
i hvis for Retten se'ntentieres og afsiges.“
Til yderligere Bekræftelse paa Sandheden af Niels
Hegelunds Beretning fremlagde denne flere Breve, saaledes
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et Lavshævds Brev, givet Hassing Herredsting Aar 1502,
og et Kollats Brev af Axel Juli, Befalingsmand over Vend
syssels Stift, dateret Aalborg 1546 formeldende blandt andet,
at Hr. Niels Ovesen skulde være ret Sognepræst til Sønderhaa med sine Annekser Snedsted og Hørsted Sogne:
„Endnu en anden vidtløftig Vinde, givet og skrevet i
Sønderhaa dominica cantate Aar 1579 under velb. Fru
Karine Gyldenstjerne til Torp egen Haand med 12 lovfaste
Dannemænds Indsegle“. Dette Brev lød paa, at Fru Gyl
denstjerne, der sammen med Snedsted Sognemænd havde
været med til at kalde Niels Hegelunds Formand Simon
Villadsen til Præst for alle 3 Sogne, aldrig havde været
med Sognemændene efter Ordinansen at give Hr. Mads
Pedersen nogen Kald. Endnu fremlagde han et KontraktBrev mellem Mads Pedersen og Simon Villadsen, givet i
Aalborg 1579 Tamperonsdag før Jul, underskrevet med Hr.
Mads egen Haand i Lensmandens Axel Julis, Bispens,
Sognepræstens og begge Borgmesteres Overværelse, hvori
han vedgaar, „at han har afstanden al den Rettighed, han
kan have med Kald og andet til Sønderhaa og Hørsted
Sogne, og velvilligen undt. og samtykt forskr. Hr Simon
Villadsen, saa han skal dem nyde etc., og han derimod
skal have, nyde, bruge og beholde Snedsted Sogn med
Præstegaarden og al anden Præsterente etc., som fornævnte
Kontrakt indeholder.“ Efter disse Breve og den nævnte
Kontrakt mente Hr. Niels i Sønderhaa, at de tre Sogne
indtil 1579 har været samlede og af een Præst betjent
Derefter mødte Mads Pedersen i Retten med Største
parten af Snedsted Sognemænd, og til at fremlægge hans
skriftlige Beretning og andre Breve, han agtede at føre i
Sagen mod Niels Hegelund, havde han givet Eske Jensen
i Elsted Fuldmagt. Først fremlagdes Mads Pedersens
Skrivelse, der her gengives: „Er det mig Mads Pedersen,
Sognepræst til Snedsted Kirke, min Beretning, at eftersom
jeg er stævnet af ærlig og velbyrdig Mand Christen Tott,
Befalingsmand over Skivehus Len, og hæderlig og højlærd
Mand, Hr. Christen Hansøn, vores Biskop, anlangende den
Trætte, som Hr. Niels i Sønderhaa mig paaført har, idet
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han imod mig og mine Sognemænds Minde vilde sig med
Kirketjeneste i min Kald indtrænge, som jeg formener imod
Ordinansen og Recessen at være gjort, og beraaber sig
paa, at Snedsted Sogn skulde være mig bevilget fra Sønderhaa, hvilke jeg med sandfærdig Kundskab vil bevise
mig ret og lovlig til samme Kald at være kaldet, og jeg
samme Sogn i atten og tyve Aar har med Kirketjeneste
og andet mit Embede forestaaet, saa ingen med Rette skal
have sig over mig at beklage, som jeg vil frit gøre mit
Skudsmaal til Sognefolk, hvorfor jeg formener, at mit Kald,
som jeg saa lang Tid har haft, ikke bør mig at fratages,
men at jeg maa nyde den Frihed som andre Præster, med
mine Sognemænds Raad at tage mig en Medtjener, som
kan søge Guds Ære og Menneskenes Salighed med mig.
Er jeg gjærne begjærende af den ærlige Mand Christen
Tott saa og af vores kjære Biskop, at denne min ringe
Forsæt maa læses og paaskrives og indføres i hvis Dom
og Sentens for Retten bliver afsagt. Hermed min Signet
undertryk.“
Actum Snedsted, den 26. Marts A° 1617.
Mads Persøn, egen Haand.“
Dernæst fremlagde han en „Vidisse af s. højlovlig Ihu
kommelse Kong Frederiks Missive til Superintendenten M.
Jørgen Mortensen, skrevet i Aalborg A o 1579 die 11. Maji
med forne Mester Jørgens egen Haand, under hans Indsegl,
lydende i sin Mening, at, eftersom Hr. Mads Pedersen
underdanigst har ladet berette for hans Majestæt, hvor
ledes at M. Jørgen for nogen Aar siden skulde have for
skikket ham til en gammel Præstemand ved Navn Hr.
Christen Ebbesen, og der han hannem har tjent for en
Kapellan ved otte Aar, er forne Hr. Christen død og af
gangen, og Sognemænd have udi forp? Hr. Christens Sted
udvalgt og kaldet Hr. Mads til deres rette Sognepræst,
som han med deres Kaldsbrev beviste, og beklager M.
Jørgen skulde have præsenteret først en ved Navn Hr.
Niels Svendsøn, som og i lige Maade har haft hans Maj. s
Forskrift til Bispen om Kald etc., og nu atter en anden
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paatrænge imod forne Hr. Mads’ Kaldsbrev, som af hans
Supplikation her indelukket og tilskikket medføres, og hans
May. efter slig Lejlighed bede og ville, at forne Hr. Mads
Pedersøn skal nyde og beholde de tre Sogne Sønderhaa,
Snedsted og Hørsted, som han i saa Maade er kaldet til
og hans Formand forne Hr. Christen Ebbesen for hannem
har haft har etc. med mere, samme Vidisse af kongl. May. s
Missive indeholder.
Nok lagde han i Rette forne Hr. Mads’ Kollatsbrev,
som velb. Axel Viffert til Axelvold, kongl. May.s Be
falingsmand over Aalborghus Len, hannem givet havde,
dateret Aalborg 17. December A o 1579 under hans Haand
og Indsegl i sin Mening, at, eftersom der har begivet sig
Trætte og Uenighed imellem Hr. Mads Pedersøn og Hr.
Simen Villatzøn om Kald og Udvælgelse om Sønderhaa,
Hørsted og Snedsted Kirkesogne i Thy udi saa Maade,
at en Part af Sognemændene har kaldet Hr. Simen, og
en Part har kaldet Hr. Mads, og forne Sognemænd derom
ikke kunde enes, ere de derom bievne forligte efter det
Kontraktsbrev, dennem imellem gjort er, som formelder
blandt, at forne Hr. Mads skal have Snedsted Sogn og
Snedsted Præstegaard med sin Rettighed etc., og derfor
paa kongl. May. s naadigste Behag bevilget og samtykket,
at forne Hr. Mads maa nyde og beholde samme Snedsted
Sogn og Præstegaard med mere, samme Kollats (Kontrakt?)
indeholder.
Nok lagdes i Rette et Sognevidne af 24 Mænd, som
vare Christen Madsen i Elsted, Christen Mogensen ibidem,
med deres Medbrødre, lydende i sin Mening, at Hr. Mads
Pedersøn, deres Sognepræst begjærede, at de vilde vidne
med ham og give ham beskrevet, hvorledes han hertildags
har handlet, skikket og haft sig hos dem, og at de med
andre, som den Dag Kirken søgte, vunde, at forne Hr. Mads
havde haft sig med dem udi By, Sogn og Grandelag, til
Bryllup, Barsel og anden Samkvem ærligen, tugteligen og
ved baade med Ord og Gerning som en from, ærlig kristen
Dannemand og Sognepræst, og paa sit Embeds Vegne i
timelig Tid søgt Kirken og med Flid og Vindskibelighed
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prædiket og lært, uddelt de højærværdige Sakramenter
som en kristen, evangelisk Pastor, søgt de syge uden
Forsømmelse med Flittighed, item med Lig at begrave
handlet sig kristelig og vel, saa de véd ham intet at be
skylde paa hans Persons og Embeds Vegne end det, som
ærligt er, indtil nu i Aar den Dannemand er bleven svag
og skrøbelig, da kan han ikke stande i sit Embede for
som tilforn, med mere, samme Sognemænds Vidne inde
holder, givet i Snedsted Kirke Aar 1617 den 2den Februar
under atten Mænds Indsegl og Niels Bodsøns og Jens
Villatzøns egne Hænder.“
Det var ikke noget daarligt Skudsmaal, Hr. Mads der
fik, men ydermere indlagde Eske Jensen sammen med 32
Sognemænd en skriftlig Anbefaling for og Bøn om at be
holde Mads Pedersen som deres Sognepræst, lydende saaledes: „Vi efterskrevne Christen Matzen i Elsted, Mads
Pedersen, Christen Jensøn (med deres Medfølgere, tilhobe
32 Mænd) er dette vores Beretning, at, eftersom vi er
stævnede til Sønderhaa Kirke i Dag, som er den 26. Marts,
af ærlig og velbyrdig Mand Christen Tott o. s. v., vor
Beretning, hvorledes Hr. Niels i Sønderhaa vil sig i Sned
sted Sogn og Hr. Mads hans Kald indtrænge, endog forne
Hr. Niels har vel saa meget, han rundelig kan leve af,
som er tvende herlige Sogne, tvende Præstegaarde med
nogle Trælbønder, som ham svare med Arbejde, Skyld og
Landgilde aarligen, som er 12 baade Gaarde, Huse og
Bole, foruden hans Tiende, Offer og anden Herlighed, som
hans Formand og han udi langsommelig Tid har levet
rigelig og rundelig udaf, indtil han sig vældeligen, som vi
mene, af en slem Gerrighed uden billig Middel udi vort
Sogn vil indtrænge, uanset at vi endnu have vores egen
Sognepræst, som bar været Sognepræst til Snedsted Kirke
i atten og tyve Aar og, Gud være lovet, endnu prædiker
for os, og vi ville besolde og lønne vores Sognepræst, han
ogsaa med og vores Besolding vil lade sig nøje. Men i
de fornere Tider, da alle 3 Sogne laa under én Præst, da
blev nogle af vores Forældre ynkelig foruden Skjel og
Skriftemaal bortdøde, hvilket vi fattige Folk endnu be-
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frygte os at maatte vederfares, besynderlig om Pestilens
eller anden farlig Sygdom paakommer; da efter saadan
berørt Lejlighed og efter at vi have haft Præst for os selv
i 38 Aar, og vi vil besolde og belønne vores Sognepræst,
en Præst med os og vores Besolding vil lade sig nøje,
sætte vi udi alle Rette og formene efter Ordinansen og
Recessen, at vi maa have Præst for os selv og ingen at
indtrænge sig mod vores Vilje og Minde i vores Sogn, og
ere vi gjerne begjærénde af den ærlige Mand Christen
Tott saa og af vores Biskop; at denne vores ringe For
sæt maa læses og paaskrives og indføres i hvis Dom og
Sentens, som bliver ■afsagt, og Fuldmagt give vi Eske
Jensøn i Elsted og Niels Bodsen i Orup at bære denne
vor Forsæt i Rette og tage beskrevet, hvad som de lovlig
kan forhverve i den Sag. Dette til Vidnesbyrd have vi
vores Signeter her undertrykt.“
Datum Snedsted, den 26. Marts 1617.
Med 27 Mænds Indsegl og fire Mænds, som ere Niels
Bodsøn, Peder Nielsøn, Jens Vollisøn og Lauritz Persøn,
egne Hænder underskrevet.
Saa fremkom ærlig og velbyrdig Mand Christen Høg
til Todbøl med alle sine Tjenere i forne Snedsted Sogn
og formente sig at være en af de bedste Sognemænd i
forne Snedsted Sogn, hvilket han og straks med et Tings
vidne, som da blev læst, gjorde bevisligt, og derfor sig
at have noget at sige i samme Sag, og gav tilkjende, at
han efter slige Lavhævder, kongelige Breve og andre Doku
menter, som Hr. Niels Hegelund nu havde i Rette lagt,
ikke kunde eller vidste at gjøre nogen Forhindring, at
for^e tre Sogne jo burde at annexeres i sin Tid efter Hr.
Mads’ Død, uden kongl. May. naadigst anderledes vilde
denne forordne.
Dernæst gav forne Hr. Niels til Ansvar paa forne Hr.
Mads’ saa og Snedsted Mænd deres skriftlige Beretning
og formente sig intet at have gjort mod Ordinansen, ej
heller af nogen slem Gjerrighed, som de ham paasige,
men at han var dertil lovlig fordret af sin Herredsprovst,
som herom nylig havde bekommet sin kjære Biskops, M.
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Christen Hansens Skrivelse, med Lensmandens velb. Mo
gens Kaas’ og for"? M. Christens egne Hænder under
skrevet, lydende, at han en Tidlang for Hr. Mads’ store
Skrøbeligheds Skyld skulde gjøre Tjeneste i forne Snedsted Sognekirke, og at han efter Ordinansen formente sig
at have gjort Ret, at han havde ladet velb. Mogens Kaas,
sin kjære Lensmand, se hvis Breve og Dokumenter, han
havde om forne trende Sogne at skulle være annexerede,
beklagende sig derhos storligen over den store Haan og
Spot, hannem var sket paa Snedsted Kirkegaard, der han
efter saadan Øvrigheds Forordning erbød sig at gjøre
Kirketjeneste, at nogle af Sognemændene havde da ikke
aleneste tillukket Kirkedøren for ham, skjult Nøglen og
taget ham ved Armen og ledt og skudt ham ud til Kirke
sletten, men med Trusel og onde Ord sagt, at han skulde
pakke sig, eller der blev ondt af, som han mener sandfærdeligen og med Tingsvinder at kunne ' bevises, med
flere Ord og Tale etc.:
Kendelsen, der blev afgiven, lyder saaledes:
„Da, eftersom kongl. May., vores allernaadigste Herres
Missive os tilholder grangiveligen at forfare, kjende og
dømme, om forne Snedsted, Sønderhaa og Hørsted Sogne
bør og kan for Belejligheds Skyld at annexeres tilhobe og
af een Sognepræst betjenes, og det nu for os med en
gammel Lavshævd, Kollatsbrev, kongelige Missiver og
andre Breve noksommeligen bevises, forne trende Sogne
for femten til hundrede Aar siden at have været annexe
rede og af een Sognepræst med sin Medtjener betjent ind
til Aar 1579, forne Hr. Mads selv godvilligen har afstaaet
og ladet sig nøje med Snedsted Sogn alene, som forne
hans Kontraktbrev udviser, og det derhos befindes, at
forne Snedsted Kirke er ikke diert*) videre liggende fra
forne Sønderhaa Kirke end en god halv Mil og tilmed
temmelig god Kirkevej og uden Aaer, Bække eller anden
Farlighed, ej heller forne Snedsted Sognemænd for os lov*) Stort.
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ligen beviste, nogen af deres Forældre (som deres Beret
ning medfører) ynkeligen uden Skjel og Skriftemaal at
være bortdøde (uden med en eneste gammel Mands Vidne
og nytagen Rænkbrev formeldende, et eneste Menneske
for mere end 40 Aar siden Skriftemaal og Sakrament at
være hendød) vidste vi ikke andet at kjende og dømme,
end at forne trende Sogne, Sønderhaa, Snedsted og Hør
sted, jo vel for Belejligheds Skyld bør og kan annexeress
og af een Sognepræst med sin Kapellan og Medtjener be
tjenes, uden hans kongl. May. naadigst vil forunde Sned
sted Sognemænd (som de og underdanigst vare begjærende),
at maa eligcre og kalde dennem selv en Pastor og Sogne
præst efter forne Hr. Mads Persøns dødelige Afgang.“
Hermed var Sagen for denne Gang afgjort, men inden
ret lang Tid skete der atter Forandring, idet det efter et
kongeligt Brev af 15. Novbr. 1622 tillodes Snedsted Sogne
mænd at beholde deres Kapellan Hr. Jens Poulsen som
deres Sognepræst, dog paa det Vilkaar, at hvis han ikke
kunde klare sig med de Indkomster, hans Formand havde
haft, da skulde Bønderne, hans Sognemænd videre selv
lønne ham „eftersom billigt kan være.“
Til videre Oplysning om Forholdet skal endvidere til
føjes, at det af et Tingsvidne af Hassing Herredsting den
19. Februar 1685 fremgaar, at efter nogle gamle Mænds
og Kvinders Udsagn har Sønderhaa, Hørsted og Snedsted
været et samlet Kald, og at Hr. Mads var Hr. Christen i
Sønderhaa hans Kapellan og var i Gaard hos ham, og
siden fik hans Datter, og at da lod Hr. Christen ham be
holde Snedsted Sogn med sin Datter og boede de i Sned
sted Annexpræstegaard, som nu er den rette Præstegaard,
hvor altid tilforn havde boet Bønderfolk, og vidnede Dorothe
Christensdatter, 86 Aar gammel, at hendes Faders Faster
Maren Christensdatter boede i Snedsted Annexpræste
gaard, men der Hr. Mads fik Præstens Datter i Sønder
haa, maatte hun med sine Børn af Gaarden, og der Hr.
Mads døde, vilde Præsten i Sønderhaa tiltræde sit Kald i
Snedsted igen og prædike, hvilket Sognefolkene ham for-
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hindrede, og rejste paa mange Sognemænds Vegne til
Haderslev 1622 til Kong Kristian IV med Hr. Jens Poul
sen, som Hr. Mads i sin Svaghed betjente, to Mænd og
tik Kongebrev, at de maatte beholde bemeldte Kapellan
til deres Sognepræst, og da blev Snedsted først skilt ved
Sønderhaa og Hørsted, som af Alders Tid havde været
et Kald, og der Hr. Jens Poulsen døde, var igjen Tvivl
om Kaldet, og Præsten i Sønderhaa vilde have haft det
igjen og rejste til Kjøbenhavn derom, men tvende af Sognemændene rejste med og fik Kongebrev, at Hr. Peder Ja
kobsen det. beholdt.
PRÆSTER I SNEDSTED EFTER ADSKILLELSEN.
Mads Pedersen, 1579—1622.
1. Jens Poulsen, kaldet 1622, død 1637.
2. Peder Jakobsen, kaldet 1637, død 1674.
3. Poul Christensen Bisted eller Bedsted. Han skal være
død 18 Timer efter, han var ordineret i Aalborg, saa
han ikke engang kom til Kaldet.
4. Peder Larsen eller Viborg, født 1645, formodentlig kal
det til Snedsted 1674. død 1677.
5. Mag. Holger Sørensen Schandorph, ordineret i Køben
havn af Biskop Bagger til Skibspræst paa Admiral
skibet Aar 1676. Derpaa kaldet til Snedsted 12. Maj
1677. Blev Mag. phil. 11. Juni 1684. Han var i nogle
Aar Provst i Herredet, hvilket han selv frasagde sig.
Aar 1729 havde han været Præst i over 53 Aar. Skal
i 3 Ægteskaber haft 27 Børn. Døde 1736, 88 Aar gi.
I Treschous d. Jubellærere fortælles:
„Han blev meget ung Præst, og der fortælles, at
en Kone sagde til ham: „Farlille! I er svar ung og
bitte til at være vor Præst," hvorpaa han svarede, at
han nok skulde blive dem voksen nok, hvilket ogsaa
blev opfyldt. Han havde lagt sig efter Kemi og var
vel forfaren i Lov og Ret, men blev for en Dom, han
i en vis Sag havde afsagt, dømt fra Provsteembedet.
Han udvirkede ved en Memorial til Frederik den IV,
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6.
7.

8.

9.

at Snedsted Kirketaarn ikke blev nedbrudt, som det
var bestemt
Vilhelm Smith, f.. 1699. Han var svag af Helbred og
havde faaet sine Ben slaaet over af sine Heste. Han
døde 1769, 70 Aar gi.
Anders Eriksen Hvass, kaldet 1759 til Kapellan pro
persona for foranstaaende Vilh. Smith og siden ud
nævnt til hans Eftermand i Kaldet. Forflyttet til Nors
og Tved Menigheder 1780, hvor han blev Provst, død
1808.
Niels Bentzon Kurtz, Præst i Snedsted fra 1780 til
1802. Han var født i Thisted 1740, hvor Faderen
Bent Nielsen Curtz var residerende Kapellan og Præst
til Skinnerup. N. B. Curtz havde i henved 11 Aar
været Kapellan hos Faderen, da denne døde. Straks
efter Faderens Død søgte han Nors, men efter Biskop
Studsgaards Indstilling fik Hvass det, og Curtz blev
uden Ansøgning den 8. November 1780 beskikket til
hans Eftermand. Han havde Ord for at være en dyg
tig, men streng og noget plat Mand. Efter gamle
Folks Sigende prædikede han, saa Skummet stod ham
om Munden, maatte ofte holde op for at puste og
tørre Sveden af sig. Under en saadan Pavse saa
han engang ud af Kirkevinduet og sagde: „No trouer
æ, Dejnens Kou vil til at bees.“ Nogle tilføjer, at han
under den næste Pavse raabte: „Nu tog Fanden ved
Dejnens Kou.“ Degnen Kjær har optegnet følgende
Brudetekster, som Hr. Curtz har brugt ved Brude
vielser: „Put i Beltet, forvar den vel.“ — „Kragen
finder nok sin Mage.“ — „Lige Børn leger altid bedst.“
„En ung Plag og en gi. Hest, de kan ikke drage til
lige.“ Han døde 27. April 1802, 61 Aar gi.
Niels Hesselberg, kaldet 1802, entlediget 1809. I Be
gyndelsen, han kom til Snedsted, var han en dygtig
og agtet Mand, saa at Provst Holm i Rosholm (Har
ring) den 19. Oktober .1803 skrev om ham, at han
prædikede smukt og sirligt, og at Ungdommen var
vel oplyst. I Snedsted Præsteembeds Kaldsbog be-
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rettes om ham, at han lidt efter lidt henfaldt til et
Slags moralsk Vanvid og blev en Skræk for Menig
heden. Selv frygtede han for, at enhver vilde forgive
ham, og ingen turde komme til ham uden at have et
Par Mænd med. Han gik med en pjaltet Frakke,
sammenbundet med et Reb, hvori stak en Hammer
eller Økse, med en Hat uden Puld og Støvler uden
Bund. De 3 sidste Aar blev Marken ikke dyrket
Hvad han fik i Tiende blev enten aflæsset i Gaarden
eller kastet ind i Laden, hvor saa Kreaturerne, tilsidst
var der kun 2 Køer, selv kunde søge deres Føde. Et
Aars Tid havde han kun en Pige, men tilsidst var
han ganske alene i Huset, som manglede baade Døre
og Vinduer, hvilke Sognets Ungdom havde ødelagt.
Naar han skulde betale Skatter, blev der holdt Ekse
kution og solgt af hans Ejendele, saa længe der var
noget at sælge. Ved den sidste Auktion fremtraadte
Pigen, som da havde forladt ham og meldte for Her
redsfogden, Fischer i Vestervig, at hun var frugt
sommelig ved Præsten og forlangte, at der skulde
udlægges Gods til Barnets Underhold. Der var alle
rede tidligere klaget over ham, men nu blev han af
Provst Meyer nødt til at søge Afsked, som han fik i
1809 med 100 Rdlr. i Pension. Af Pensionen skulde
han efter Skrivelse fra Amtet udbetale til Inger Poulsdatter i Sundby den hende tilkommende Hjælp til et
med ham avlet Barn med 3 Rdl. 3 Mk. 10 Sk. for
1814, og saaledes fremdeles aarlig, indtil Barnet havde
opnaaet 10 Aars Alderen. Et Par Aar efter sin Af
sked levede han kummerlig i Thisted. Derpaa kom
han til Altona, hvor han døde paa et Hospital eller
en Daareanstalt den 1. Febr. 1831. Han levede be
standig ugift.
PRÆSTERÆKKEN FOR SNEDSTED OG
NØRHAA SOGNE.
I 1825 blev Nørhaa Sogn Anneks til Snedsted. Begge
Sogne var forenede til 1895.
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1. Niels Ludvig Christian Bentzon. Han var en Provstesøn fra København, født 5. November 1780, Kand.
1811 med Udmærkelse og fik 1806—07 Quldmedaille
og Accessit (Hæderlig Omtale) for Besvarelsen af 2
af Universitetets Prisopgaver. Han blev kaldet til
Snedsted 1809, konst til Provst i Hassing Herred 1811,
og fra 1825 blev han tillige Sognepræst for Nørhaa.
Paa hans Forslag blev der oprettet et Seminarium i
Snedsted „for indtil 15 Subjekter af Bondestanden“,
for hvilket han blev Forstander 1812. Den 25. Maj
1826 udnævntes han til Rdr. af Dbg. Den 20. Januar
1830 kaldet til Sognepræst tor Ringsted og Benløse i
Sjælland samt Provst for Ringsted og Alsted Herred.
Han døde 15. December 1846 og skal have været en
dygtig, men barsk og myndig Mand.
2. Gerhard Peter Brammer, født i Hillerød 5. Maj 1801,
Kand. 1822, blev ordineret Cateket og Førstelærer ved
Borgerskolen i Nakskov 1826, tog Licentiatgraden i
Theologi og kom 8. August 1830 til Snedsted. I 1842
kaldedes Brammer som Sognepræst til Vemmelev og
Hammershøj, men inden han endnu havde tiltraadt
dette Embede, blev han 1. April 1843 udnævnt til Bi
skop over Lolland-Falsters Stift, og 26. Juni 1845 til
Biskop i Aarhus. Han blev 6 Oktober 1851 Dbmd.,
5. Juli 1852 Kommandør af Dbg., og 1878 Storkors.
I 1881 tog han Afsked og døde i Vejle 17. Januar
1884. Den lille, fint dannede Mand var en dygtig
Forstander og Præst, og tillige virkede han som For
fatter. Saaledes udgav han 1838 sin „Lærebog i Didak
tik og Pædagogik“, der var vort første betydelige Ar
bejde i den Retning og brugtes ved Seminarierne, ind
til den afløstes af „Heegaards Opdragelseslære“. I
1841 udgav han en Postil, der endnu findes i mange
Hjem i Snedsted og Nørhaa.
3. Ludvig Christian Müller, født i København 12. Maj
1806, Kandidat 1827 (Laud., særlig udm. skriftlig Eks
amen), var fra 1829 Alumnus og 1834, Inspektør paa
Borchs Kollegium, blev 26. August 1837 resid. Kapel-
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lan ved Ribe Domkirke og Sognepræst til Seem, men
underviste tillige i Hebraisk ved Latinskolen. Den
10. December 1842 udnævntes han til Sognepræst for
Snedsted og Nørhaa samt til Forstander og Første
lærer ved Snedsted Seminarium. Han flyttede 1848
med Seminariet til Ranum. Den 23. December 1850
blev han kaldet som Sognepræst til Starup og Grarup ved Haderslev og flyttede derned i Begyndelsen
af 1851, medens hans Hustru og Børn blev tilbage i
Ranum, hvor de modtog det sørgelige Budskab, at
Midler var død den 5. Juni 1851 paa et Besøg j
Hammelev Præstegaard. Han skildres som en lærd
og heftig, men tillige ydmyg og elskelig Mand, som
hans Elever gerne vilde have Skænd af for bagefter
at faa hans kærlige Tiltale. Hans Bibelhistorie og
desværre ufuldendte Danmarks Historie er kendte af
enhver Lærer i Danmark.
4. Niels Hansen, f. 1813, Cand. 1839, Laud., Adj. i Ny
købing, Præst i Snedsted fra 1848 til 1870. Han
havde megen Interesse for Plantningssagen og har
anlagt den store, smukke Have, der er ved Præstegaarden.
5. Laurits Gregorius Pasbjerg, f. 1821, Kand. 1848 h. I,
Præst fra 1871 til 1874, blev forflyttet til Bogø og der
fra 1880 til Thorkildstrup paa Falster.
6. Knud Kristensen fra 1874 til 1888. Han er født 1.
Januar 1836 i Resen, Seminarist fra Ranum Seminarium
1858 med 1ste Karakter, Skolelærer og Kirkesanger i
Resen fra 1859 til 1863, Kand. 21. Juni 1871 h. 2. I
1874 udnævntes han til Sognepræst for Snedsted og
Nørhaa Menigheder, hvorfra han 1888 forflyttedes til
Hurup. I 1893 forflyttedes han til Særslev paa Fyen,
hvor han døde 29. Septbi. 1908 Han var en jevn,
ligefrem og særdeles afholdt Mand.
Kilder: Snedsted Liber daticus. Traps Danmark. Samlinger
til Jydsk Historie og Topografi. Vibergs Præstehistorie.
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Et gammelt Bryllupsdigt
Ved Postmester C. Kjitgaard, Vraa.

Aaret 1705 blev Seigr Mogens Skouf og Mad11 Maren
fensdatter Holmkjær fra Vejbjerggaard viede i Humlum Kirke, og ved den Lejlighed „offereredes“ der Brude
parret af en unævnt Ven den nedenstaaende Bryllupsvise,
der findes i Afskrift i det kgl. Bibliotek, Thottske Saml.
4. 1524.

I

Til Mogens S k ous Bryllup.
Jeg var paa Vey til væster Thye
Med Træsko og med Hiulle,
Thi søgte ieg dend neste Bye
Om Natten mig at skiulle;
Jeg giested en bedaged Mand,
Som hafde været Rytter
Og vel bereist i Skaane-land
Iblandt de danske Skytter.
Der ieg hans Huus og Hytte saa,
leg ikke andet trode,
End det jo var dend samme Vraa,
Som Poliphmæus*) boede;
Hans Lade hafde Lænde-Ve,
Paa Stytter stod hans Stue,
Hans Stald den stod paa sine Knæ,
Den tomme Jord at true.
Hans Fæe-Huus med et Compliment
Begyndte sig at bøye,
Som det mig hafde længe kient
Og derfor faldt tilføje.
*) D: Polyfem ; var efter et græsk Sagn en Kyklop, der boede i en I lule paa Siciliens
Kyst, og som dræbte og fortærede flere af Odysseus Medrejsende, der havde søgt
Tilflugt i Hulen.
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I Huset saa ieg vit omkring,
Som ieg vel ogsaa kunde,
Thi alle Vegge stod paa Spring
Og vare icke sunde.
I Ofnen var der Colica
Og Pestilentz i Gruen,
En Drech med Tugt at sige fra
Var pyntet op i Stuen.
leg tog en Priise Snuftobach,
Min Næse at formilde,
Og sagte saa min Kræmer tak,
Fordi der lugtet ilde.
leg spilrde saa for Tidsfordriv,
Hvad har I hær at æde,
Hand sagde: Pølsen af en Knif,
Som døde i sin Skeede,
En Isterflomme af en Myg
Og een grønsaltet Loppe,
Somrblef forleden hastig syg
Qg iche kunde hoppe.
Vort 011 er svalt og issekalt,
Og Hovet gal tilbage,
Tolf Tønder af en Skippe Malt,
Wi pleier her at tage ;
En opred Seng bag Døren staar
For dem, som her vil gieste,
Foruden Dyne, uden Straae,
Thi Jorden giør det beste;
At denne Kost anstod mig ey,
Kand hver fornuftig giette,
Dog vidste ieg ey anden Vey
Min Reyse fort at sette ;
Thi sagde ieg: „Min erlig Mand,
Mig dette lidet nytter,
Fortæller mig om Skaane Land,
Imens I der var Rytter “
Hand sagde mig.........................
(saa kommer nogle Linjer uden Interesse om Krigen i Skaane,
Slaget ved Halmstad, og Fortælleren beretter til Gengæld om
Slaget ved Hochstädt 1704).
Nest denne Snach ieg spurte ad:
„Hvad Nyt er her i Egnen ?“
Hand svarede: „Veed I ey hvad
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Wort Sund det skal betegne?“
„Her kom en Keyser, kaltis Oth,
1 dette Vand at fiske,
Og der hand kunde ey for Spot
Med Thybonitter hviske.
Da skiød hand der sit Glavind hen
Og reed saa bort med fleere
Til Øster-Rige hiem igien
Og kom saa aldrig meere.
Wel kaldes Sundet efter ham,
Mens hvad fich hand dog andet,
End Herostratus*), lutter Skam,
Forbedet og forbandet.“
„Wed Sundet findes“, sagde han,
„En Bolig kaldes Piine**),
Der er og een paa Salling Land,
Hvor Folch kand sette Skrine.
Ja, gieste der med Pach og Pich,
Naar Winden blæs’ forlenge,
Og Folch kand faae een liden Slich
For store danske Penge.
I dette Sund om Fastelaun
Forleden saa vi komme
En Hau-Mand, vilde ned til Skafn
Og kiøbe sig en Tromme.
Han hafde sig en Daatter, Ven,
En Haffrue, een Syrene,
Til hende beylet Tolderen
Med Guld og store Steene;
Med Trommen hand hos alle Mand
Forkyndet vilde have,
At Galliæ slet intet vand
Af denne Verdens Gafve.
For ofven Sundet er en Gaard
Af Vey og Bierg opkaldet,
De har saa trabelt der i Aar
Inaar det blifver Saldet (?).
De braser, og de retter an,
De syder og de stæger,
De har en Datter er fordan (?)
For hendes Skyld de hveger.
Nu har hun faaet en Kierrelil,
*) Herostrat stak Ild paa det berømte Tempel i Kl'csus for at forevige sit Navn.
*) Pinen er Navnet paa Kroen ved Oddesund.
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Hand kom herhid fra Skifve,
Men begges Sind er lige et,
Vil heller ha’ end give.
Men ellers har hand dog det Lou
At hand kand intet skinde,
Hand kalder sig Hr. Mons. Skow
Om ieg det ret kand minde.“
„Min erlig Mand, er Sagen dend,“
Saa falt mit Svar paa Talen,
„Da kiender ieg dend samme Svend,
Hand er foruden Prallen,
Paa Schive Amtstue tiente hand
I tiuge Aar tilvisse,
Var fiin og from mod alle Mand
Fra Foden indtil Isse,
Hand samled iche Bondens Sved,
Som somme i sin Mave,
Men hand til med Oprigtighed
Mod høye Folch og lave,
Hand lod dem ey for sin Profit
Med Skatten staa og tige,
Men expederit altid sit,
Naar andre lod det ligge.
O Gud ske Lov! det gaar ham vel,
Gid det maa længe vare,
Og gid hans fine Egtefæl
Hans Legem vilde spare.
Min erlig Mand, er Sagen dend,
Da giør I mig den Tienist:
Bær denne Seddel til min Ven
Og tak ham for det seenist.“
Memorial.
En Skoubo sine Trædskoe lod
Hos Hildebrand forvare,
Imens hand skref paa standen Foed
Et Ynske af de rare;
Det var ey rart, det var ey ret,
Dog var det som det kunde,
Vil Hans, vor Svend, saa have det,
Da var det af en Bunde;
Dend Bunde bad af Hiertens Grund:
Gid Brudeparret lefve,
Mens der er Vand i Otte-Sund
Og Krattet det har Ræve,
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Mens Pine Folch har Brændeviin
Og Færgemanden Aare,
Mens der er Knas i Pigers Skrin
...................................... *)
Gid de maa bo paa Veiberggaard
Til Humblum staar i S k i ve, Til Westervig ad Tisted gaar,
Og Wisby Præst**) gør Kive,
Til Ulfvene de vogte Faar,
Og Ræfven Gaasen vugger,
Til Galten self i Ranen gaar,
Og Æget Hønen rugger,
Til Jean Paptist har ingen Kram,
Til Tøger***) ey kand skumle,
Til Randers Mænd har ingen Pram,
Og Brunsvig ingen Humle,
Til Pandekager gaaer i Dantz
Til Welling blifver Ærter.
Til Skauens Tolder^) faar sin Santz
Og Buchen bager Tærter!“
Gorgonius f t ) bad mig gaa bort
At sælge mine Vare;
Thi satte ieg min Rejse fort
Og reed med Espen Snare.

*) En Linie, som ikke egner sig til at gengives, er udeladt.
**) Magister Esaias Klaumann var Præst i Visby fra 1696—1720,
. +**) Landdommer Tøger Reenberg?
f) Det er vel den forannævnte Tolder, der siges at have bejlet, og i Bogen findes
ogsaa et Digt til Anders Poulsen, Tolder paa Skagen, hvori han haanes, fordi „den
arme Flynder-Tolder“ i 15 Moster har redet om fra Skagen til Koldingbro og bejlet
forgæves til Enker og til Piger.
f f ) Gorgone var ikke, som Forfatteren mener, en Mand, men — i den græske Mythologi — et kvindeligt Skrækkebillede.
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Da Færgen sank i Fæggesund.
En s t o r U ly k k e î o r 7 5 A a r s id e n .

Ved Redaktør O. Bang.

I—<n af de sidste Dage af Maj Maaned i Aaret 1844 —
altsaa nu for 75 Aar siden — hændte der den sørge
lige og tillige mærkelige Ulykke, at da et Selskab, bestaaende af 10 Personer (6 Kvinder og 4 Mænd), som
havde været til Begravelse hos Anders Klit paa Morsø,
paa Hjemvejen atter vilde lade sig sætte over Fæggesund,
sprang Færgen læk og sank, og af de ombordværende 10
Personer druknede de 7 (deriblandt alle 6 Kvinder).
At ikke hele Selskabet ved denne Lejlighed satte
Livet til, skyldes udelukkende den Tilfældighed, at Baadfører Christen Neergaard fra Hovsør med sin Baad netop
befandt sig i Nærheden af den sunkne Færge og saaledes
var i Stand til at række en hjælpende Haand til de for
ulykkede, som, da Kæntringen ulykkeligvis foregik lige i
Middagsstunden, medens Markerne var tomme for Menne
sker, aldeles ingen Hjælp kunde vente fra Land.
I de om Ulykkens Foriøb foreliggende Beretninger,
som forøvrigt er noget uenige i deres Meddelelser om
Aarsagen til Færgens Forlis, hedder det f. Eks. et Sted,
at Baaden, som ovenfor allerede anført, sprang læk, medens
en af de reddede Personer, som sin Formening udtaler,
at Baaden gik under med Agterenden først, og tilskriver
Ulykken den Omstændighed, at en stærk østgaaende Strøm
satte megen Sø imod Baaden. En tredje Version giver
ogsaa Søgangen Skyld for Ulykken, men omtaler i denne
Forbindelse tillige et Par andre Omstændigheder, nemlig
Vindens pludselige Drejning mod Strømmen samt Fær
gens Overlastning, saa at den i sin lavtliggende Stilling
fyldtes og kæntredes af en eneste høj Bølge.
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Som det plejer at være Tilfældet ved slige Begiven
heder, gik ogsaa her Ulykken ud over nogle enkelte Fa
milier, som mistede flere af deres Medlemmer, saaledes
Anders Smeds Familie fra Idasminde. Anders Smed selv
hørte ganske vist til de reddede (dog er han i Beretnin
gerne medregnet blandt de forulykkedes Tal, idet det
siges om ham, at „man frygter for hans Liv“), men han
mistede baade sin Kone og en Datter, og Peter Jensbye
i Thisted mistede endogsaa to Døtre foruden sin Kone.
Som en Mærkværdighed kan anføres, at disse to
Koner var Søstre til den omtalte Anders Klit paa Mors,
hvis Kones Begravelse det var, at de netop havde over
været den skæbnesvangre Dag.
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Nordentoft
Af Severin Christensen Sortfeidt.

1.

I je to Gaarde „Nordentoft“ i Sjøring Sogn ligger en
U
god halv Mii syd for Thisted ved Oddesundvejen.
Oprindelig har de hørt sammen til en Gaard, et Herre
sæde, hvis Historie glimtvis kan følges tilbage til den tid
ligere Middelalder.
Den gamle Gaard synes at have ligget syd for det
nuværende S. Nordentoft østen for Landevejen til Thisted*).
Det hedder nemlig i et gammelt Tingsvidne fra 1676, at
„der ligger en firkantet Sted straks sønden for Gaarden,
som kaldes Ebbestoft, hvilke de af Alders Minde have hørt
sige, at Borgegaarden der skulde have staaet, og endnu
derudi paa samme Sted findes Kul, Mursten og andre
større Sten.“
2.
Da Gaarden 1424 kaldes „Naaringtoft“, senere „Norringtoft“, „Norrindtoft“ eller „Norentoft“, kan man ikke
antage, at Navnet har sin Oprindelse af Verdenshjørnet
Nord. I Thybosproget hedder Gaarden „Norentowt“, men
Navnet vilde hedde „Nartowt“, hvis det sigtede til Ver
denshjørnet. Vi kan derfor sikkert slaa fast, at Navnet
paa Gaarden Nordentoft ikke har sin Oprindelse af Nord.
Spørgsmaalet bliver saa, hvad Navnet betyder. Thy
boernes Udtale af Bogstavet aa lyder i mange Tilfælde
som et langt lukket o, f. Eks. Aas, Kaastrup. Naaringtoft
*) Ifølge Oplysninger fra Gaardens nuværende Ejer, Hr. Pro
prietær P. Klemmensen, skal den gamle Gaard have ligget
sydvest for den nuværende Gaard ude paa et Næs, der ser
ud til, i hvert Fald paa den ene Side, at have haft Volde og
Grave.
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bliver derfor i Udtalen let til Noringtoft, hvad en senere
Skrivemaade ogsaa viser. Et Nor er en Indsnævring paa
en Fjord, og da Terrænforholdene viser, at der i gamle
Dage maa have gaaet en Fjord op forbi Nordentoft, og
at der har været et smalt Sted paa Fjorden, hvor Gaar
den har ligget, idet Fjorden paa dette Sted deler sig i to
Arme, og der skyder sig et Næs frem paa den østlige Side
og indsnævrer Lavningen, kan man med nogenlunde Sik
kerhed gaa ud fra, at Ordet „Nor“ findes i første Stavelse
af Gaardens Navn. „Toft“ er en aaben Plads eller en
Plads, hvorpaa der har staaet Bygninger, og Navnet stam
mer fra Vikingetiden (800—1000). I denne Tid maa Nor
dentoft være bleven til.
3.
Den første Ejer, vi hører Tale om, er den i Kæmpe
visen omtalte Skammel (Skammel bor sig nør i T h y ...).
Hans Søn Ebbe Skammelsen og dennes Fæstemø nævnes
ogsaa ved samme Lejlighed. Fra Kæmpevisen kender vi
disse Menneskers tragiske Livsskæbne. En Søn af Ebbe
Skammelsen hed Ud Ebbesen, og han har muligvis ogsaa
ejet Nordentoft.
Af den samme Slægt var Ridder Niels Strangesøn,
der skrev sig til Norringtoft 1375 og døde 1424. 1 Vester
vig Kirke findes en Ligsten over ham. Han var gift tre
Gange, og efter hans Død kom Gaarden under Vestervig
Kloster.
Nordentoft nævnes adskillige Gange i de ældste Ar
kivregistranter. Fra 1440 har man et Skøde og et Gave
brev paa Norringtofft Mølle. 1471 nævnes i et gammelt
Papirs Tingsvidne, at den Toft og Agerjord, som ligger
sønden ved Hundborg Herredsting og østen Vejen, og den
Hede, som skyder sønden paa den Agerjord til den Sten
ved Næstrup Vad, haver fulgt Hr. Niels Strangesøn til
Norrindtofftt og hans Hustru Fru Ingeborg efter hans Af
gang udi rolig Hævd, eftersom de Mænd, samme Vidne
vundet haver, længst kan mindes. 1473 omtales den samme
Toft og Agerjord sønden ved Hundborg Herredsting og
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østen Vejen, og denne Jord er indvordt*) til Norrindtofftt
for (Vestervig) Klosters Ejendom. Et 24 Mænds Vidne fra
1485 paa Pergament af Hundborg Herredsting beretter, at
Norrinngtofftt, NorringtoffttMølle og dets tilliggende Ejendom
haver fulgt Klosteret udi rolig Hævd i 50 Aar og mere
ulast og ukjært.
Gaarden nævnes igen 1493, da Niels Strangesøns
Sønnesøn Ebbe Strangesøn gør Fordring paa Nordentoft.
Den blev dog under Klosteret, og ved Reformationen overtog
Kronen Gaarden, hvorpaa den igen blev solgt til private.
Fra sammeAar (1493) findes en Kontrakt og Forligelsesmaal mellem Ebbe Strangesen og Provsten af Vestervig
om Norringtofftt Mølle.
1573 udstedes to Forbùdsbreve til Hundborg Herreds
ting, at ingen maa bruge Norrindtoffts Ejendom, undtagen
de paa Godset boer.
En Herredstingsdom 1574 bestemmer, at Nordentoft
og Nordentoft Mølle med sin Ejendom og Tilliggende skal
høre til Vestervig Kloster.
1575 omtales et Kær vesten Næstrup ved Navn Brunbierrigkier, som hører til Nordentoft.
Af disse Pergamenter og gamle Papirer ser vi, at
Vestervig Kloster har ikke besiddet Nordentoft uden mange
Vanskeligheder, men det ser ud til, at i alle disse Stridig
heder er Klosteret blevet den sejrende.
1578 nævnes Norringtoft i Sjørring Sogn og en paa
Gaardens Grund staaendeMølle i Anledning af et Mageskifte.
4.
I Skjoldborg Sogns ældste Kirkebog berettes om en
Karl fra N. Skjoldborg ved Navn Staphen Christensøn.
Han blev 1657 begravet paa Skjoldborg Kirkegaard og
havde tjent i Nordentoft. Han var en af dem, der blev
„ihjelslagen af Svenskernes Folk i den Kast ved Vester
vig den 3. Oktober 1657.“
I det 17de Aarhundrede er det kun lidt, vi faar at vide
om Nordentoft og dens Ejere. Gaarden nævnes kun nogle
*) indværget.
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faa Gange og har efter al Sandsynlighed igen hørt under
Vestervig; thi 1664 og 1676 nævnes en Ejler Jakobsen af
Vestervig Gods som Ejer af Nordentoft.
Gaarden har saa været bortfæstet til Bønder, og det
ser ud til, at der en Del af Tiden har været to Fæstere
ad Gangen.
Thomas Skytt boede paa Nordentoft 1626, og Jens
Schytte i Nordentoft nævnes 1651. Muligvis er disse to
Fader og Søn. 1660 bor Karen, afgaaede Jakob Madsens
Hustru i Nordentoft. 1664 er Gaarden bortfæstet til Hans
Gregersen og Ane Jeppesdatter. Ved samme Lejlighed
nævnes atter Nordentoft Vandmølle, hvis Fæster hed Chri
sten Thøgersen.
I Matriklen 1688 nævnes baade Gaarden Nordentoft
og Nordentoft Vandmølle.
Gaarden blev ansat til 20 Tdr. 2 Skp. 1 Alb. Hart
korn og blev brugt af Thomas Farver. Ejeren hed Tho
mas Graversen, der boede i Thisted. Baade han og hans
første Hustru er begravede i Thisted Kirke, og paa deres
Gravmæle læser man: „Den fromme, actbare og velforneme Mand Thomas Grauersen, barnefod her i Thisted
Anno 1650, den 7. Juni. Kommen i Ægteskab 1677, den
21. Juni og levede kierlig sammen udi 22 Aar, og døde
hand her i Thisted Anno 1712 i hans Alders 62 Aar.
Desligeste hans kære Hustru, ærlig, dyderig og gudfrygtige
Matrone Sal. Sidsel Christensdatter, barnefod i Agger Sogn
Anno 1630, den 16. Maj, og døde i Thisted Anno 1699,
13. September, udi hendes Alders 69 Aar. Anno 1675
haver Thomas Graversen til dette Begravelsessteds Ved
ligeholdelse henlagt 100 Rdl., som efter hans og hans
Hustrus dødelige Afgang af Noiringtoftgaards Ejere aarlig,
saa længe Verden staar, skal forrentes til Thisted Kirke.“
Der er noget usikkert over Aarstallene angaaende Thomas
Graversen. I Danske Atlas staar, at Thomas Graversen
døde 1709*), og i en gammel Protokol, der gemmes paa
*) 1 Thisted Kirkebog for 1712 staar skrevet, at „30. Novbr. be
gravedes Thomas Grafwersen i Kirken.“
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Rigsarkivet i København, læser man, at Maren Pedersdatter, Thomas Graversens Enke af Nordentoft i Aaret
1715 købte noget Ryttergods i Skjoldborg Sogn.
Maren Pedersdatter maa da have været hans anden
Hustru, som han havde ægtet efter Sidsel Christensdatters
Død. Man maa derfor antage, at Maren Pedersdatter har
boet paa Nordentoft og siddet for Gaarden i adskillige Aar.
1723 døde Ungkarl Peder Thomsen af Nordentoft, 19
Aar gi. Han har sandsynligvis været en Søn af Thomas
Graversen og Maren Pedersdatter. Thomas Graversen
var sikkert en velhavende Mand; han ejede flere Gaarde
rundt omkring i Thy.
Omkring ved 1730 bliver Poul Bertelsen Fæster eller
Ejer af Halvdelen af Nordentoftgaarden.
Han var født paa Agerholmgaard i V. Vandet 1705
og var Søn af Bertel Poulsen, Agerholmgaard, og Hustru
Karen Jensdatter, som døde 1716, 49 Aar gi. Poul Ber
telsen i Nordentoft var gift med Anne Jensdatter Dige,
der var Datter af Jens Jensen Dige af Nors, og de havde
flere Børn. En Søn, Jens Poulsen Nordentoft, fik senere
en Gaard i Fæste i Nørre Skjoldborg (Matr. Nr. 8) og
blev gift med Dorthe Christensdatter Frost fra Næstrup,
og fra dette Ægtepar stammer en talrig Slægt.*)
*) Bertel Poulsen, Agerholmgaard, V. Vandet, levede i Slutningen
af det 17. Aarhundrede, g. m. Karen Jensdatter, f. 1667, f 1716.
Poul B ertelsen , Nordentolt, f. 1705, + 1762, g. m. Ane Jen s
d a tte r Dige.

Jens Poulsen Nordentolt, N. Skjoldborg, f. 1736, + 1772, g. m.
Dorte Christensdatter Frost, der anden Gang blev gift med
Anders Nielsen fra Stagstrup.
Poul Clemmensen, Sundby,
Niels Chr. Andersen Frost,
____________
f. 1759.
______
______ ________ __________ Jens Nielsen Frost
1. Chr. Poulsen Nordentoft, 2. Poul Poulsen, 3. Bertel Poulsen,
f. 1781, + 1855.
f. 1783, f 1863.
f. 1795, f 1867.
S. Skjoldborg.
S. Skjoldborg.
S. Skjoldborg.
Slægten lever endnu og er talrig i Mellemthy, særlig i Skjold-
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Poul Bertelsen af Nordentoft synes at have været en
formaaende og oplyst Mand. I en gammel Protokol, der
nu opbevares paa Landsarkivet i Viborg, har jeg fundet
et Fæstebrev, som Poul Bertelsen har udstedt, paa en
Gaard i Aas (Skjoldborg Sogn), og dette Brev har han
egenhændig skrevet med smuk og tydelig Skrift. Brevet
lyder saaledes: „Kendes jeg underskrevne Poul Bertelsen,
boendes i Nordentoft, og hermed vitterliggør at have sted
og fæst saasom jeg ogsaa herved bortfæster til Immer
Poulsen Halvdelen af den mig tilhørende Gaard i Aas,
som hans Fader Poul Larsen iboede og godvillig med Hu
strus Minde til ham opladt haver, hvilken fornævnte halve
Gaard bemeldte Immer Poulsen sin Livstid i Fæste for
undes, og efter Forældrenes Død nyder han det halve til
uden nogen Indfæstning, og maa bruge den tilliggende
Ejendom, med hvad Navn nævnes kan, som han efter
Loven bedst ved og kan, imod at han holder Gaarden i
forsvarlig Stand med Bygning og Besætning, Marken med
Gødning og Dyrkning, som forsvarlig kan være, svarer i
rette Tid de kgl. allernaadigst paabudne Skatter og Contributioner og den accorderede Landgilde til hver Martini
10 Rdl. 4 Sk. Det øvrige opfører sig saaledes, som Hs.
Majestæt allernaadigste Lov og Forordning befaler, item
er hans Husbonde hørig og lydig under dette sit Fæste
brevs Fortabelse.
Til Bekræftelse har jeg dette med egen Haand skre
ven og underskrevet.
Nordentoft, d. 8. Januar. 1745.

Poul Bertelsen.
13. Maj 1745 bortfæstede Poul Bertelsen til Immer
Poulsen Halvdelen af den Gaard, som Thomas Pedersen
iboede.
Poul Bertelsen paa Nordentoft døde 1762, 57 Aar gi.
borg Sogn.. De ældste nulevende vil med Lethed kunne huske
de tre sidstanførte Brødre og faa Rede paa disses Efter
kommere.

79
Samtidig med Poul Bertelsen boede en anden Mand
paa Nordentoft ved Navn Anders Nielsen. Haps første
Hustru hed Maren Poulsdatter, der døde 1747, 45 Aar gi.
Straks efter hendes Død har Anders Nielsen giftet sig igen,
thi 1750 havde Anders Nielsen paa Nordentoft og Hustru
Ingeborg Lauritsdatter en Datter Maren til Daaben. To
Aar efter døde Anders Nielsen, 62 Aar gi.
Efter Anders Nielsens Død nævnes en Mand, som
hed Mads Pedersen, paa Nordentoft. Han er sandsynlig
vis Fæster af Anders Nielsens Part af Gaarden.
I det hele taget er de Oplysninger, som findes om
Nordentoft i det 18de Aarhundrede, meget faa og lidet
oplysende.
5.
1780 ejes Nordentoftgaarden af en Kommandørkaptejn
Jens Gerner af København, men han har ikke boet paa
Gaarden. Det nævnte Aar delte han Gaarden, der i lang
Tid havde været en Dobbeltgaard og haft to Fæstere, i
to selvstændige Gaarde „Vester Nordentoft“, som nu kal
des „Sønder Nordentoft“, og „Øster Nordentoft“, som efter
en senere Ombygning og Flytning mod Nord nu hedder
„Nørre Nordentoft.“
Aar 1780, den 28. April, fik fornævnte Mads Peder
sen, som kaldes Wadskier, Skøde paa „Vester Nordentoft“
af Kaptejn Jens Gerner og bliver nu Selvejer.
1794 solgte Mads Pedersen Wadskier „Vester Norden
toft“ for 2000 Rdl. til Anders Jensen Pokkier, som ejede
Gaarden til 1829, da Rokkier solgte den for 2000 Rdl. til
Niels Henriksen. Det var i en fattig og arm Tid. Den
store Krise for Landbruget, som varede fra 1818—28,
havde trykket Priserne langt ned. Af den Grund kunde
„Vester Nordentoft“ sælges for 2000 Rdl. Niels Henriksen
solgte Gaarden 1853 for 20,000 Rdl. til Søren Chr. Theo
dor paun og købte en Gaard i Thorsted. 20 Aar der
efter solgte Raun Gaarden til M. Mikkelsen for 34,000
Rdl. Mikkelsen døde 1882, og 1884 solgte hans Enke
Gaarden til Chr. Sindberg fra Klosterhedegaard i Vester
vig. Allerede Aaret efter solgte Sindbjerg Gaarden for
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76,000 Kr. til Jens Mikkelsen, som 1897 solgte til den nu
værende Ejer Peder Clemmensen Jensen. Købesum
80,000 Kr.
Nørre Nordentofts Ejere.
1780 solgte Kaptejn Jens Gerner, København, Gaar
den til Niels Thomsen, som da havde boet paa Gaarden
i flere Aar, thi 1774 havde Niels Thomsen og Hustru Jo
hanne Andersdatter en Datter Maren til Daab og 1775 eu
Søn Peder. 1811 fik Niels Thomsens yngste Søn Anders
Nielsen Nordentoft Skøde paa Gaarden. Købesummen
var 4100 Rdl. Niels Thomsen var dengang død. 1821
solgte Anders Nielsen Nordentoft Gaarden til sin Broder
Lars Nielsen Nordentoft for 1500 Rdl. 1868 fik den sidst
nævntes Søn Peder Larsen Nordentoft Skøde paa Gaar
den for 8000 Rdl.
Gaardens nuværende Ejer Niels Chr. Jensen købte
Gaarden 1905 af P. L. Nordentofts Enke Ane Hornstrup
for 50,000 Kr. Niels Chr. Jensen er en Søstersøn af Ane
Hornstrup og havde Gaarden i Forpagtning flere Aar, før
han købte den.
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Lidt om Fattigpleje
i Øsløs-Vesløs-Arup for 100 Aar siden.
Ved N. Sodborg, Vesløs.

I „Historisk Aarbog for Thisted Amt“ for 1910 gav jeg
en lille Skildring af Fattigplejen i Øsløs-Vesløs-Arup
Kommune for Aarene 1804—07. Her følger nu en Fort
sættelse, der i enkelte spredte Træk kan kaste lidt Lys
hen over den Tids offentlige Fattigforsørgelse.
Fattigkommissionens Formand er jo Sognepræsten,
som er velærværdige Hr. Christofer Tiirck; han leder med
Dygtighed og Myndighed Kommissionens Møder, fører
Protokollen og opfører et smukt og velordnet Regnskab.
Den 10. April 1810 var Kommissionen samlet til Møde
i Øsløs Præstegaard.
Til Fattigkassen i Øsløs var ved Proprietær Svinth,
Vesløsgaard, indkommen 20 Rdl. som Mulkter for forskel
lige Forseelser.*)
„Peder Bundcaard 2 Rdl.,
Elias Jakobsen
2 Rdl.,
Thomas Bundgaard 2 Rdl.,
Peder Larsen
2 Rdl.,
Lars Rolighed
2 Rdl., og
Anders Koldsgaard af Højstrup 2 Rdl., ialt 12 Rdl.,
fordi de alle seks havde nægtet at føre Blandings-Jord
i Wesløsgaards Fald.
Endvidere har Lars Rolighed, fordi han foregav
Sygdom i Høebjerring og Korn-Høst 1809, og paa
*) Protokol for Øsløs, Wesløs og Arup Sognedistricts Fattig
væsen 1804. I Landsarkivet i Viborg.
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Grund deraf ej villet forrette hans til Wesløsgaard
pligtige Hoveri, bødet for Høebjerring 2 Rdl. og for
Høsten 1 Rdl.
Ligeledes Marcus Jensen af Wesløs bødet 5 Rdl.,
fordi han fratog 2de Køer fra Wesløsgaards Dreng
paa Wesløsgaards Mark, ialt 20 Rdl., som herved
sendes Deres Velærværdighed til Uddeling efter eget
godt Befindende, kun at det offentlig fra Prædikestolen
maatte være bekiendtgjort, hvorfra de fattige nød den
Indtægt, da jeg altsaa ingen anden Cvittering be
høver. — Svinth.“
Hr. Svinth er øjensynligt særdeles tilfreds med og
ogsaa lidt skadefro over, at de ovennævnte Gaardmænds
Navne kan nævnes fra Prædikestolen i denne Forbindelse.
I Aarbogen for 1910 er fortalt om Jens Høeghs lille
Pige, som Præsten havde taget hjem til Præstegaarden paa
Grund af, at Forældrene led af en hæslig Sygdom, og ingen
andre vilde tage hende i Pleje. Det var jo smukt gjort
af Præsten, selv om han faar Betaling for at have hende;
vi ser nemlig, at han i Kommissionen faar Betalingen pres
set noget op og forlanger Penge til et Par Træsko til
hende.
Den 26. Juli 1811 er Jens Høegs Datter igen paa Tale
i Fattigkommissionen. Barnet hang nemlig trods alt inder
ligt ved sine stakkels Forældre og var nu løbet hjem til
dem. Derom beretter den gamle Protokol saaledes:
„Præsten erindrer for Com., at Jens Høegs mindste
Datter, som han havde i sit Hus, var nu hjemme hos
sine Forældre. Ofte og ved Lejlighed havde han paa
mindet Faderen og Barnet, at de for Smittens Skyld
aldeles ingen Samqvem maatte have med hverandre,
hvilket alt var forgæves, da Forældrene holdt dette
Barn til sig, saa ofte hun gik i Kiæret at vogte Krea
turer. Saaledes skete det for faa Dage siden, at den
lille Pige gik i Kiæret at vogte, lod Kreaturerne gaa,
hvor de vilde, og gik ind til sine Forældre, hvor hun
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med koghed Vand skoldede sine Ben, saa at hun
næppe kunde gaa. Forældrene lagde hende i Seng
og lod hende blive der til Aften — i Stedet for strax
at bringe hende til Præstegaarden. I Mørkningen kom
Pigen hoppende, og efter at hun havde faaet at spise,
kom Præsten til hende og spurgte, hvor hun havde
været; hvorpaa hun svarede: „Hjemme hos mine For
ældre.« Præsten kom nu i Forlegenhed, da Barnet
kunde være smittet, og for sine Folks Skyld maatte
han lade hende gaa hjem igen, da ingen vilde tage
imod hende, ligesom og hun nu i den travle Høebjerrings Tid behøvede Tilsyn og Opvartning, hvortil Præ
sten havde ingen Folk. Med Glæde gik Pigen hjem
til sine Forældre, og da disse saa ofte havde anholdt
for Com. at faa en Opvarter, som de og undertiden
kunde trænge til, men ingen havde været at formaa
dertil for Betaling af Frygt for Smitte, saa har de nu
deres eget Barn, som dog ikke kunde holdes fra dem,
og som ingen vilde tage imod, men som Præsten og
Fattigvæsenet havde kostet saa meget paa for at
redde hende fra Ødelæggelse og Sygdom; og saaledes
ved at blive ved Forældrene kunde faa den Opvart
ning, de behøve af dette Barn, ligesom og det bliver
mindre farligt for det almindelige, naar denne Pige er
bestandig hos Forældrene, da enhver saa kan tage
sig vare, end naar hun ved hver Lejlighed stiæler sig
ind til dem, og saaledes ubemærket vandrer maaske
med Smitte blandt Folk. Com. fandt derfor at vælge
af 2de onde Ting den mindste og saaledes overlade
Forældrene deres Datter.“
Den lille Pige var mange Steder, til sidst hos en
Jomfru Beck i Øsløs, som skulde tage hende for 20 Rdl.
og Klæder aarlig. Ved Mødet d. 5. Juli 1813 er der igen
af Hr. Svinth til Vesløsgaard dikteret forskellige Mulkter.
„Indsendt fra Hr. Proprietær Svinth 1 Rdl. Cou
rant, som er en Mulkt af Anders Thomsens Dreng
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Christen for at have udtaget hans Madfaders Galt af
Hr. Svinths Gaard uden hans Vidende. Nok 5 Rdl.
C., en Mulkt af Christen Thomsens Søn Erich for at
have frataget Hr. Svinths Dreng 8te Faar, som var
optagne.
1813 d. 12. Oktbr. forhandledes blandt andet føl
gende :
„Endvidere er ved Døden afgaaet Almisse-Lem
Christen Tranum d. 19. Augustii. Hans Efterladen
skaber vare ringe og bestod i nogle Gangklæder;
disse blev efter Com. Samtykke bortgivne til den fat
tige Thomas Eliasen, som næsten var nøgen og gik
omkring i Sognene at underholdes og at forrette for
Føden, hvad han kunde . . . En Mulkt af 2 Rdl. C.,
som Hr. Proprietær Svinth haver indsendt fra Sogne
fogdens Søn Thomas i Wesløs for uden Tilladelse at
have forladt sit Hovarbejde.
Endvidere havde Præsten ved at undersøge de
bortkaldte Krigsmænds Familiers huslige Tilstand her
i Districtet erfaret, at de især mangle Fisk til Huusholdning, da de nu skulde have Sognefolket til Ar
bejde, Tærskning med videre, og derfore indkøbt paa
Fattigcassens Regning til Chr. Pedersen i Øsløs 3
Snese Helt à 4 S. d. C. pr Stykket. Til Søren Jør
gensens Familie 3 Sn. Helt. Til Jens Christensen
Manstrup IV2 Sn. og til Chr. Mogensen 1 Sn., og
udgør dette Indkøb af Fisk i alt Summa 18 Rbdlr.
85l/4 Skill., som efter Amtets Approbation bliver af
Districiscassen at betale Præsten.“
1816 d. 3die Juli behandledes en ret ubehagelig og
sørgelig Sag angaaende en Mand ved Navn Niels Gre
gersen eller Niels Smed fra Arup, men som nu boede i
Østerild. Hunstrup Fattigforstanderskab vilde have ham
paa Arup Sogns Fattigvæsen, da han en Gang havde ejet
en Bondegaard i Arup. Niels Gregersen havde nemlig
ejet den største Gaard i Arup, Bakgaarden, men havde
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ved et vildt Liv sat det hele overstyr, og han og hans
Familie levede nu i den yderste Fattigdom. I Mødet op
lyser Prækten Kommissionen om Sagens Sammenhæng.
Desværre er den gamle Protokol her paa flere Steder
ulæselig og opædt af Møl.
„ . . . Efter sædvanlige kiærlige Omgang med
Fruentimmere (N. G. havde nemlig 2 uægte Børn) ind
yndede han sig som Tjeneste-Karl ved Fægørsund i
en Familie i Bakgaarden i Arup. Denne Gaards Be
sidder og Ejer var Enken Anne Marie Nielsdatter.
Hun havde en Datter, som Niels Gregersen ægtede.
Svigermoderen havde fordelagtige Tanker om N. G.,
tog ham derfor i sit Huus at bestyre Gaardens Drivt
og mulig efter en Prøve ved retskaffent Forhold afstaa
Gaarden til ham. Ved haard Medfart med Enken og
Forsømmelighed i Gaardbruget mistede Niels Greger
sen Enkens Godhed, da han ofte mod hendesVidende
. . . (ulæseligt) bortsolgte Kreaturer, ja Gaarden selv,
og lod Sæden om Høsten ligge paa Ageren og for
ødes, og da Sognet vilde . . hiælpe at hiemføre samme,
forbød han saadant.“
Det ser ud til, at Niels Gregersen i »den behagelige
Tid“, som det hedder, og dermed menes sikkert den Tid,
da han stod godt anskreven hos Enken, havde franarret
hende Gaarden og paa „slet Papir“ faaet opsat et „Instru
ment“, der gør ham til Ejer af Gaarden. Dette Forhold
gaar over i Proces og Dom, men da har han allerede
ruineret baade sig selv og Enken.
„Ved denne Proces og ved Niels Gregersens ilde
Medfart, som meldt, er Enken i yderste Fattigdom og
efter Anmodning til Com. virkelig trængende til Under
støttelse, ligesom og Huusmand i Arup Christen Mo
gensen, givt med Enkens Syster, har hidindtil, for at
holde Enken med 3de Børn i Gaarden, brugt det lidet,
han eiede. Tvende Familier er altsaa sat i trængende
Omstændigheder, at de kan behøve Understøttelse, og
som N. G. alleene er Aarsag, og skulde nu N. G.
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være den 3die. Fattigcommissionen for Hunstrup
Sognedistrict fortæller, at N. G. er bleven trængende
for sin Hustrues Skyld, og at hun, som ér født i Arup
Sogn, derfor skulde og der forsørges. Det har altid
været anset som rigtigt, at ingen burde givte sig,
førend han kunde ernære en Kone, og da Manden er
Hustruens Hoved, bør Manden . . . (sørge?) for Hu
struen som sit eget Legeme . . . . Ikkuns et Aar har
N. G. været i Arup som Tieneste-Karl og Mand . . .
det vilde være besynderligt, om han saaledes skulde
med Familie indskrives blandt de Fattige her, da han
er fød i Østerild og boer d e r. . . . Com. for Hunstrup
og Østerild anfører iøvrigt, at N. G. faar ikkun 10
Rbdl. i Løn, og at han derimod sk al. . . (bidrage?)
til sine uægte Børn 6 Rbdl. til det ene og 6 Rbdl.
til det andet. Niels Gregersen med Hustru er unge
raske Folk, som vel kunde øve dem i Arbejde og
saaledes fortiene mere, ja som andre Fattige fortiene
til Livets Nødtørft, og troede Com. iøvrigt, at Arup
ikke burde straffes for disse uvedkommende uægte
Børns Skyld. Paa Grund af foranførte formener Com.
for Øsløs, Vesløs, Arup Sognedistrict, at Niels Gre
gersen med Familie bør forsørges der, hvor han har
sin Hiemstavn, og hvor han opholder sig . . .“
Fattigvæsenets Udgift for Aaret 1817 beløber sig ialt
til 6 Tdr. 33Ai Skp. Rug, 23 Tdr. 3 Skp. Byg, 72 Lispund
Brød, 249 Rdl. 13 Ski. 29 Læs Tørv og 1 Læs Lyng.
De fattige var delt i 3 Klasser i hvert Sogn; det var ikke
meget, der bevilgedes dem ; her skal anføres et Par Eks
empler:
„Kiersten Simonsdatter, Øsløs, P/a Td. Byg, 24
Lpd, Brød, 4 Rdl. 8 Læs Tørv aarligt.“
»Grethe Kier, Vesløs, 2 Tdr. Byg, 24 Lpd. Brød,
5 Rdl. 8 Læs Tørv aarligt«.
Med hvert Regnskab følger Liste over, hvor
meget hver enkelt af Beboerne er paalignet af Korn,
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(Rug. Byg, Ærter), Gryn, Brød, Ost, Penge, Smør og
tiding.
Anno 1825 d. 6. April fremstillede sig for Kommis
sionen
»Poul Preus, for hvem var betalt Husleje og Op
hold, Poul Preus havde lovet selv at samle lidt sam
men til Husbygning, ligesom ogsaa Com. havde lovet
at være ham behjælpelig, men da Preus ikke havde
giort noget ud af sit Løvte, kunde Com. ikke antage
ham, da Kassen var fattig, og Districtsbeboerne stod
til Rest med kgl. Skatter o. s. v. I øvrigt var det en
hver bevidst, at Preus kunde foretage sig adskllige
Haandarbejder, var frisk og sund, ongefær 35 à 36
Aar gi.; han kunde altsaa let fortiene Ophold, Hus
leje m. v., naar han selv vilde og saaledes uden al
Grund indskyde sig paa Fattigvæsenet.«
Ved næste Møde d. 24. Maj 1825 forhandledes igen
om Preus.
„Ved forrige Møde afviste Com. Poul Preus paa
Grund af, at han havde foretaget sig at sove til Mid
dag, spise, hvad han havde, og dertil efter Behag (drikke)
Brændevin; forsømte saaledes sit Haandarbejde, hvor
ved han skulde ernære sig og forhverve Husleje. For at
vække ham til Eftertanke og Orden, udskiød Com.
ham af Fattigvæsenet, især da den forhen baade
havde betalt Husleje for ham, som han selv havde
accorderet uden derom at tale med Com.; og som
Poul Preus selv havde lovet at forskaffe sig selv
Træer til et Huuses Opbyggelse for ham, men saasom
efter Løvte aldrig tænkt derpaa. Da nu dette Men
neske har været i Districtet i flere Aar og kan ernære
sig ved sine Hænders Gerning, saa tillod Com. ham
at indflytte i Fattighuset, Frederiks-Gave kaldet (dér
boede paa én Gang fire enlige Piger), og i det Væ
relse, hvor Qvindemennesket Maren Stærup nu er, da
hun igen indflytter til Bonne Skræm og Karen Marie
Poulsdatter til Maren Skræder.
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For Com. fremstod Jens Pedersens Kone i Wesløs
og begærede, at hun af Fattigvæsenet maatte faa
Vederlag for en Vadmelstrøje, som Almisse-Lem gamle
Michel havde faaet. Selv havde vel Michel handlet
om denne Trøje uden at raadføre sig med Fattig
væsenet, men da Com. vidste, at den Fattige behøvede
Trøjen, som var god og varm for ham i sin Skrøbe
lighed, saa kunde Com. ikke andet end tilstaa hende
Betaling for Trøjen; — men da hun begiærede for
samme 1 Rdl. 4 Ski., lovede Com. derfor at betale
hende 1 Rdl. 2 Ski,“
Fra Mødet d. 12. Januar 1826 er tilført Protokollen
følgende:
„Ved denne Lejlighed blev for Com. anmeldt, at
Karen Stærup, der med 2de smaae Børn havde sit
Ophold i Fattighuset i Øsløs, var for nogen Tid bort
rejst uden at lade nogen vide hvorhen, og naar hun
agtede sig tilbage, og i Huuset efterladt sig disse 2de
Børn i en ussel Tilstand. Com. saa ingen anden
Udvej end uopholdelig at antage sig disse umyndige
Børn, der af Hunger og Kulde nær vare forsmægtede,
og efter foregaaende Accord hensætte det ene hos
Husmand Poul Tranum og det andet hos Stefan
Nielsen . . .“
Det var sidste Gang, Pastor Tiirck kom til at under
skrive Protokollen, faa Dage efter var han ikke mere blandt
de levendes Tal; han døde d. 17. Januar 1826.
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Ildebranden i Thisted 1818.
Ved P. L. Hald.

I JM de Ildebrande, der hærgede Thisted 1608 og
'• S 1620, haves ikke nøjere Efterretninger. Det hedder
om den første, atden fandt Sted om Foraaret og at en stor Del
af Byen blev afbrændt, „hvorved en god Deel af Borgerne
mistede deres Huse, Gaarde med Boskab og alt, hvis de
havde«. Branden 1620 fandt Sted St. Bartholomei Nat
(Natten til 24. August), og ved denne Lejlighed afbrændte
»de tre Parter« af Byen*). Senere forekommer der ikke
Efterretninger om nogen Ildebrand før 1818, hvilket maa
kaldes godt sluppet, naar Hensyn tages til, at langt den
største Del af Byens Huse var af Bindingsværk og tæk
kede med Straatag.
Den Ildebrand, som her skal omtales, fandt Sted Nat
ten mellem den 19. og 20. Juli 1818 og udbrød om Afte
nen den 19. Kl. 11 Ti hos Bager Lars Bygum, som boede
paa Hjørnet af Lillegade og Strømstræde. Her var man
gaaede til Sengs noget over Kl. 10 og var straks faldne
i Søvn. Omtrent ved det angivne Klokkeslet vaagnede
Madam Bygum ved, at hun hørte, som hun forklarede i
Forhøret, »at noget knækkede, som om det regnede paa
Ruden«. Hun blev liggende lidt og lyttede efter det; men
da hun hørte et Skrald, som om noget faldt ned, stod
hun op af Sengen og lukkede Døren op til Køkkenet, og
gennem et Vindue i en modsat Dør saa hun, at der var
lyst i Husets nordre Ende, og at der maatte være Ild i
Lynghuset, der fandtes paa den anden Side af Køkkenet
og Bageriet. Hun løb nu ind og kaldte paa sin Mand og
*) Pontoppidans Atlas.
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Tjenestepigen, der begge løb ud for at tilkalde Hjælp.
Da Bygum kom ud, saa han, at Ilden allerede havde godt
fat i den nordre Ende af hans Hus samt i Hjørnet af Justitsraad Langelands Lade, der kun var skilt fra hinanden
ved en ganske smal Gyde. Pigen, der var en Del for
tumlet og næsten sanseløs af Skræk, for forbi Stedet, hvor
det brændte, uden at hun bemærkede, at der var Ild i
Justitsraadens Lade. Hun løb først ind til den nærmeste
Nabo, P. Chr. Lund, for at gøre Anskrig, men da hun
kom ud paa Torvet, mødte hun Vægter Fredsøe, der
raabte Brand. Den første, der kom til Stede paa Brand
stedet, var Købmand Lars Jensen, der var Genbo til Bager
Bygum. Han gik hjem fra et Besøg Kl. 11%, men da han
kom ud for Købmand Søbyes Lade, saa han en tyk Røg,
der forneden havde et klart Skær; han tænkte, at der
muligvis var Ild i en Skorsten og gik efter Skæret, men
da han gik forbi Justitsraad Langelands Have, saa han
gennem en Aabning i Døren, at det brændte i Lars Bygums
Hus. Han gik derind og fandt Madam Bygum staaende
i Dagligstuen; hun jamrede sig og sagde: »Det er ilde
fat i Huset.“ Hun blev i øvrigt som lamslaaet af Skræk
og maatte bæres op i Købmand Schønaus Gaard. Lars
Jensen løb nu ogsaa ud for at tilkalde Hjælp. Først væk
kede han Brandkaptejnen Købmand Hedegaard, der straks
kom op, og da han løb op paa Store Torv, mødte han
begge Byens Vægtere, Niels Fredsøe og Niels Chr. Bang.
Efter at de var bievne færdige med at »raabe 11“, var
de samlede paa Torvet. De sad paa Raadhustrappen og
ventede paa, at Kl. skulde blive 12, da de saa Kbmd.
Lars Jensen komme løbende hen til Brandinspektørens
Gaard, og da de gik ned til ham, raabte han, at der var
Ildløs hos Lars Bygum, og i det samme saa de, at liden
lyste paa en Skorsten i Storegade. Den ene af Vægterne
løb nu op til Kirketaarnet for at ringe, medens den anden,
Fredsøe, løb gennem Gaderne og raabte Brand. Et Kvar
ter efter at Ilden var opdaget hos Bygum, ankom Kirkens
Sprøjte, og i Løbet af faa Minutter Byens to Sprøjter.
Justitsraad Langeland forklarede i Brandforhøret, at
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han først var gaaet til Sengs Kl. 11 3'j , men da han havde
ligget, antagelig en halv Snes Minutter, blev han kaldt
op af Tjenestepigen, der sagde, at der var Ildløs i Gaar
den. Da han saa ud af sit Sovekammervindue, saa han,
at Luen slog op over hans Lades østre Ende, men om
der da var Ild i denne, kunde han ikke afgøre. Han løb
straks ud paa Gaden og raabte Alarm og saa da, at Køb
mand Niels Neergaard kom ud i den bare Skjorte. Justitsraaden løb derefter gennem Huset over Gaarden og ud af
Porten ind i Gyden ved Lars Bigums Hus, hvis nordre
Ende da stod i lys Lue og en Del af Væggen var alle
rede falden ind. Stolperne i Bindingsværket paa hans
egen Lade brændte da samt noget af Taget. Han forsøgte
at slukke, hvilket ikke lykkedes ham, og da han i det
samme saa, at der var Ild i hans Østerhus, løb han igen
ind i Gaarden og forsøgte at komme ind Laden, men den
var da allerede saa fyldt med Røg, at han maatte gaa ud
igen, hvorefter han gik op paa sit Bryggersloft for at se,
om der var noget, som kunde bjerges.
Imidlertid var der samlet en Del Folk, og alle gik nu
i Gang med at bjerge hvad der kunde reddes, ligesom
Brandvæsenet paa det kraftigste understøttet af andre af
Byens Borgere bekæmpede Ilden.
Den største Fare ved Branden var forbi omtrent Kl.
3; det kostede i øvrigt store Anstrængelser at begrænse
Ilden, men adskillige Smaahuse, der stod tæt op til de
brædende Bygninger, blev dog reddede, og det synes,
som om et energisk Nedbrydningsarbejde, saaledes af
Mathias Bloks Ladehus og delvis P. Chr. Lunds Stuehus,
ogsaa bidrog til at standse Ildens Udbredelse.
P. Chr. Lund, der var Værtshusholder, var den 19.
om Morgenen sammen med sin Hustru taget til Vestervig
Marked, og de kom først hjem den paafølgende Lørdag
Morgen Kl. 6 og saa da, at deres Ladehuse var helt ned
brændte og en Del af Stuehuset nedrevet, saa at der kun
var to Fag Hus tilbage, »saavidt Overdelen betræffende«.
Ved deres Hjemkomst var Ilden saa godt som slukket.
Ved Brandforhørene, hvorefter denne Fremstilling er
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taget, blev det ikke godtgjort, hvorledes Ilden var opstaaet. Madam Bygum forklarede, at hendes Mand
havde bagt samme Dag, som Ilden udbrød, men
Bagningen var forbi og Ilden slukket om Eftermiddagen
Kl. 3, »saa at der ikke en Gang var Spor til, at de havde
bagt«. Utvivlsomt maa man imidlertid i denne Bagning
sikkert nok søge Grunden til Ildens Opkomst, idet Ilden
jo netop udbrød i det Rum, hvori Lyngen til Ovnens Op
varmning opbevaredes. Bager Bygum led i øvrigt det for
holdsvis største Tab, idet han ikke fik noget reddet,
hvorimod de øvrige brandlidte fik største Parten af deres
Løsøre reddet. Justitsraad Langelands Gaard var nylig
opbygget, og han fik reddet det meste af sit Indbo, en
Gris, to Kalve og nogle Smaakreaturer, Fjæl, Avlsred
skaber samt en Del Brændevinshatte, som han i sin Stil
ling som Toldinspektør havde i Forvaring.
I Brandforhøret udtalte han, at han »ikke kunde andet
end rose Brandvæsenet i det Hele for den Flid, Anstren
gelse og Konduite, söm de anvendte til Ildens Slukning
og uden hvilken den hele By havde staaet Fare for at
blive fortæret af Ilden«. Han fandt sig endvidere „for
pligtet til at aflægge sin hjertelige Tak til Stedets Politi
mester i Særdeleshed og til næsten hver Mand og Kvinde
i Byen i Almindelighed, der med en sjælden Iver, Paapasselighed, Iver og Troskab reddede saa betydeligen
Del af mit Indbo, da Gaarden over alt var bespændt af
Ilden og Møblerne i flere Værelser blev reddede under
det brændende Loft, Døre og Vinduer“.
Branden omfattede Justitsraad Langelands Gaard, Bager
Lars Bygums Ejendom med Bageri, Skrædder Henrik Hobolts Gaard, hvis Ladebygning dog reddedes, samt P. Chr.
Lunds og Mathias Bloks Gaarde; de to sidstnævnte dog
kun delvis, idet det lykkedes, som det fremgaar af det
foregaaende, at redde P. Chr. Lunds Stuehus samt Mathias
Bloks Ladehus og et Stykke af Vesterhuset. Alle disse
Bygninger laa i den Del af Byen, der begrænses af Lille
Torv, Brogade, Nytorv, Strømstræde og Lillegade. At
Ildebranden jkke fik videre Omfang, skyldes dels at Vin-
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den, der var af Sydøst, ikke var særlig stærk, og dels at
der saa hurtig kom Hjælp, og at Brandvæsenet fungerede
saa godt. løvrigt fortæller man, at de store Kastanietrær,
som man vil mindes for nogle Aar tilbage stod paa Lille
Torv ud for Købmand Kjærs Ejendom, skulde have bidra
get til at hindre Ildens Udbredelse i denne Retning.

Det gamle Kirkeinventar.
I INDER Ledelse af Maler Niels Termansen har Nationalmusæets 2. Afdeling i Sommerens Løb ydet
sin Medvirkning ved Konservering og Restaurering
af Inventar i forskellige af Egnens Kirker. Da disse gamle
Altertavler, Prædikestole og Epitafier er af betydelig In
teresse ogsaa i historisk Henseende, skal her gives en
lille Oversigt over de fuldførte Istandsættelser i følgende
Kirker.

Hundstrup Kirke. Altertavlen her var oprindelig en
protestantisk Fløjtavle fra det 16. Aarh.s Slutning. Ved Un
dersøgelsen konstateredes det, at der fandtes Guldbogstaver
under de senere malede Billeder, saavel paa selve Midtfeldtet som paa Fløjene, der altsaa oprindelig har haft
malede Skriftsprog, maaske dog med en Kristusskikkelse
i Midtfeldtet. Paa Bagsiden af Fløjene ses Rester af Bil
leder, omgivne af malede Bueslag med Rammeværk, der
forestiller Marie Bebudelse, og som altsaa kun kunde ses,
naar Tavlen var lukket I Begyndelsen af det 18. Aarhundrede har Tavlen faaet sit nuværende Udseende, mulig
vis bekostet af Enevold Berregaard og Anne Søe, der
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samtidig har ladet Prædikestolen udføre. Sidefløjene er
da. slaaede tilbage og fastgjorte, Altertavlen blev forsynet
med et Topstykke og Sidevinge med malede Ornamenter.
Paa den venstre Fløj er malet Moses og Aron og paa den
højre en Kristusskikkelse, der symboliserer Jesus som
Verdens Lys. I Midtfeltet findes Kristus paa Korset og
ved Foden af dette en symbolsk Fremstilling med to
Kvindeskikkelser. Til Venstre i Baggrunden findes Bille
det af en Præst, sikkert Christen Øland, der var Præst i
Hundstrup fra 1673—1714, og som rimeligvis er den, der
har givet Ideen til de forskellige billedlige Fremstillinger.
Efter al Sandsynlighed er Billederne malede af J. T. Trane,
der 1717, ogsaa paa Foranledning af Enevold Berregaard
og Anne Søe, malede til Thisted Kirke et Alterbillede:
Nadverens Indstiftelse.

Kaastrup Kirke. Her er Altertavlen renset, saa de
gamle Farver er komne frem eller genfremstillede. Den
er forfærdiget i det 17. Aarh. og forsynet med Sidevinger.
Foroven i Topstykket findes et malet Korsfæstelsesbillede,
hvorimod selve Alterbilledet er fra Nutiden. Prædikestolen
er paa samme Maade ført tilbage i sin oprindelige Skik
kelse, og Sandsynligheden taler for, at begge disse to
Arbejder er udført af samme Mester, og i saa Fald er
Dateringen for Altertavlen ogsaa omtrent givet, idet Præ
dikestolen bærer Aarstallet 1649; begge er ret gode Renaissancearbejder; men Prædikestolen, der er forsynet med
Hængeornamenter, er især af en ret smuk og god Form.
I Rammen om Fyldingen nærmest Vinduet ses udskaaret
Vinkel, Skruetvinge og Passer samt Bogstaverne P. L„
der sikkert angiver Haandværkerens Forbogstaver. I samme
Ramme ses sammenslynget Bogstaverne A. P. K. V. D.
I Koret henligger i Gulvet en smuk Ligsten over Anders
Pedei sen og Karen Villads Datter, der boede paa Neergaard i Kaastrup, og da ovennævnte Bogstaver passer
paa disse to Navne, er det ikke utænkeligt, at det er disse
to, der har bekostet Prædikestolen og muligvis ogsaa
Altertavlen.
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Sjørring Kirke. Prædikestolen her stod med sine
gamle Farver, der er bievne rensede og reparerede. Den
er af en fortrinlig og dekorativ Virkning fra ca. 1600, men
selve Billedskærerarbejdet røber ikke nogen større Mester.
Billederne i Opgangspanelets Felter stammer fra en senere
Tid, nemlig fra Midten af det 18. Aarh. Sydhimlen, der
var taget ned, er repareret og anbragt paa Plads; dådens
Farver fra Begyndelsen af det 19. Aarh. stod godt til
Prædikestolens Farver, blev de bibeholdte.
Ligeledes er Epithafiet over Præsten Jens Christensen
Spend (død 1654) og Hustru Marie Magni repareret og
renset. Uden at komme nærmere ind paa Enkelthederne
kan dog anføres, at Epithafiet er et smukt og godt Ar
bejde, udført af en dygtig Billedskærer, ligesom Bille
derne af Præsten og hans Hustru sikkert er gode og
vellignende Portrætter.
Det er en Glæde at se, hvorledes det nævnte gamle
Kirkeinventar nu er ført tilbage til sit oprindelige Udseende,
og man kan ikke andet end beundre den Kunstfærdighed
og Omhu, hvormed disse gamle Mestere, hvad enten det
nu er Billedskærere eller Maleré, er gaaede til deres Ar
bejde og har lavet noget virkeligt smukt. Det var at ønske,
at mange flere Kirker vilde ofre saadanne Istandsættelser,
saa at vore Kirkerum igen kunde faa noget af den Farve
pragt tilbage, som senere Tiders Uforstand har fjærnet;
men kun ved Nationalmuseets Medvirkning vil dette kunne
naaes, ti dettes Videnskabsmænd og Kunstnere er gennem
mange Aars Studium og Erfaring de eneste, som kan
gennemføre saadanne Restaureringer.
L. P. Hald.
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Museet for Thy og Vester Han Herred.
Museets Samlinger er i det forløbne Aar bievne for
øgede med 159 Nr. omfattende over 3.00 Genstande for
uden Billeder og Fotografier. Af særlige Forøgelser skal
følgende nævnes:

1. Oldsagssamlingen.
1 en af de forlængst overpløjede Høje, Brunhøje, paa
Støvringgaards Mark, Skjoldborg Sogn, blev ved Bortryd
ning af Sten i September Maaned 1918 fundet en Grav
kiste fra Jærnalderen; den indeholdt flere Lerkar, hvoraf
dog kun et enkelt blev bevaret; et ganske lignende Kar
blev fundet i Jordfylden. I Højens Udkant, der var om
givet af en Stensætning, fandtes et Lerkar med brændte
Ben; det indeholdt en Kniv og en Pincet af Bronce. De
fundne Oldsager blev skænkede Museet af Ejeren, Gaardejer A. Kappel.
Umiddelbart Nord for Langhøjen „Daasen“ paa Silstrupgaards Mark, Silstrup i Tilsted Sogn, blev i Juli
Maaned i Aar ved en Stensprængning blottet et Grav
kammer, 2 l/s m i Længden, der indeholdt et ret velbevaret
Broncesværd fra den ældre Broncealder tilligemed enkelte
Brudstykker, der skønnedes at hidrøre fra en Bøjlenaal.
Museet erhvervede Fundet af Finderen. Den sjældent
smukke Gravkiste stilledes til Raadighed for Museet af
Ejeren, Proprietær Jacobsen.

2. Den kulturhistoriske Samling.
Museet er i Aar kommet i Besiddelse af et Par Ekspl.
af den saakaldte »Guds Navns Naal«, som af Folketroen
mentes at kunne helbrede for Krampe, Ligfald o. lign.
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Naar en saadan skulde forfærdiges, indleveredes til Guld
smeden af et Familiemedlem et Stykke Arvesølv (Urkasse
el. lign.) med Anmodning til ham om i Guds Navn at lave
en Naal deraf. Sølvet maatte ikke smeltes, men af det
modtagne Stykke udsavede Guldsmeden et Kors, der blev
forsynet med en Naal, og som saa skulde bæres af den
syge; den ansaas for et aldeles ufejlbarligt Middel. Guld
smeden maatte ikke tage Betaling for sit Arbejde. Denne
Levning at Fortids Overtro synes at være sjælden og lidet
kendt; men Mindet om den findes endnu bevaret her paa
Egnen.

3. Kølbygaard.
Sidste Vinter er den gamle Hovedbygning blevet ned
revet og Thyland er blevet et historisk Minde fattigere.
Om Gaardens Historie er der fortalt i Aarbogen for 1917.
Det lykkedes Museet at erhverve Sandstenen med den
latinske Indskrift, som fandtes anbragt over Hoveddøren
til Haven, samt en Del gamle Tapeter baade af Silke og
af Papir fra det 18. Aarhundredes sidste Halvdel.
Her kan kun udtales en Beklagelse af den i Speku
lationsøjemed foretagne Plyndring og Nedrivning af Hoved
bygningen og ligeledes af, at det paa Grund af Modvilje
fra en bestemt Side ikke lykkedes at erhverve de gamle
Billeder af Enevold Berregaard og Anne Søe samt enkelte
andre Ting, der forefandtes paa Gaarden fra dens Glans
periode under Berregaarderne, altsammen Minder, som dog
Egnen turde have et vist Krav paa.
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Jespersen, Bohn-, Overklitf., Søholt 1 Nørgaard, Svend, Beersted
* Overgaard, S., N. Knudsgaard
Johansen, Forstander, Uglev
Overgaard, A., Propr., Hindsels
Jørgensen, Lærer, Lyngs
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Sørensen, P. C., Lærer, Aarup
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Regnskabsoversifct for 1^18.
Historisk Samfund.
In d tæ g t.

Kr,

0.

1.
2.
3.
4.
5.

39 69
Kassebeholdning fra forrige A ar........................................
Medlemsbidrag.................................................................... 855 00
Tilskud fra Statentil Aarbogen.......................................... 200 00
Salg af Aarbøger................................................................. 94 78
Andre Indtægter...................................................................
2 00
Ialt Indtæ gt.... 1191 47

1.
2.
3.
4.
5.

Udgifter ved Aarbogen m. m.............................................. 866 50
Bidrag til Musæet for Thy og V. Hanherred................. 230 00
Kundgørelser, Porto m. m..................................................
69 81
Andre forskellige Udgifter.................................................
23 65
Kassebeholdning ved Aarets Udgang ..............................
1 51
Ialt Udgift.... 1191 47

U d g ift.

Museet.
I n d tæ g t.

Kr.

0.

37 22
1. Kassebeholdning..................................................................
2. Modtagne Bidrag:
Statstilskud til Erhvervelse............................................... 500 00
Historisk Samfund............................................................... 230 00
Thisted Amt......................................................................... 100 00
Thisted Købstad.................................................................. 100 00
Samme ekstra til Museumsbygningen.............................. 300 00
Sparekassen for i histed Amt............................................ 25 00
3. Indvunden Husleje............................................................... 300 00
4. Ekstraordinære Bidrag til Bygningen............................... 515 00
5. Optaget Laan i Landbosparekassen................................. 800 00
6. Midlertidigt Laan.................................................................
71 57
7. Andre Indtægter...................................................................
11 75
Ialt Indtægt—

2990 54

U d gift.

1.
2.
3.
4.
5.

Anskaffelser til Museet m. m............................................. 427 62
Tilsyn med Samlingen m. m............................................... 200 00
Betalt Gældsposter vedrørende Bygningen..................... 1692 13
Udgifter ved Bygningen...................................................... 492 98
Andre Udgifter.................................................................... 177 81
Ialt Udgift.... 2990 54
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Gildesskikke og Folkeliv i Midtthy
ved Midten af forrige Aarhundrede.
(Af Lærer Christensen, Harring.)

III.
Haandværkernes Kaar var i Midten af forrige Aarhun
drede ganske anderledes, end de er nu. Husfliden var da,
som alt nævnt, langt større end nu om Dage, saa at man
saa vel i Gaard som i Hytte selv lavede alt muligt i Stand;
men skulde der. bygges, maatte man selvfølgelig ty til
Tømreren og Mureren. Paa Landet var samme Person
tidt begge Dele, og i Almindelighed var Snedkeren ogsaa
Maler. De Møbler, der lavedes om Vinteren, leveredes
saaledes oftest helt færdige. Et særligt Pragtstykke var
jo Schatollet, der gerne lavedes af Egetræ. En særlig
dygtig Schatolsnedker blev berømt i vid Omkreds, og
endnu findes disse praktiske og kønne Møbler trindt
omkring i mangt et Bondehjem i Thy, uforgængelige som
de næsten er. —
Dragkisterne, et kommodelignende Boskab, men meget
større, vil man ligeledes endnu træffe i mangen Storstue;
medens „Ørken“ — den stormægtige Koffert med det
buede Laag og det ikke mindre anseelige Smedejernsbe
slag — nu mest maa søges paa Lofterne, i Museerne eller
i private Samleres Eje. De to sidstnævnte Steder maa
man ogsaa nu om Dage søge efter den største Del af det
omtalte smukke Messing- og Kobbertøj.
I de gode Aar omkring 70—80 blev en Mængde
Gaarde byggede om, og det i en langt stateligere Skik-
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kelse end de gamle Vaaningshuse. Da var der noget at
bestille for dygtige Haandværkere. Arbejdet begyndte
Kl. 5 Morgen, efter at der var spist Davre, og varede ved
til Solen gik ned, dog med halvanden Times Middags
pause. Der vankede lidt Søvn for den, der — hvad ofte
var Tilfældet — havde en halv Mil eller mere til Arbejds
pladsen, og Redskaberne maatte jo ofte bæres den lange
Vej, som selvfølgelig altid tilbagelagdes til Fods. — Det
blev gerne en Normalarbejdsdag paa 14—16 Timer. Dag
lønnen var til at begynde med 2 Mk. 4 Sk., men steg
dog til 3 Mk., altsaa 1 Krone i vore Penge. En stor Del
af Bygningstømmeret, særlig til Udhusene, fik man paa
Strandingsauktionerne; men det øvrige maatte hentes ved
Storkøbmændene, blandt hvilke de mest kendte i Midtthy
var Bach, Vestervig, Hundahl, Doverodde, den omtalte
N. Smed, Gudnæs, og i Nordthy: J. Dige, Vigsø. Køb
mand Legind, Visbyaa, kom senere til.
Tømrerne maatte selv save de store — ofte pommer
ske Bjælker — i Fjæl og Planker, hvilket var et meget
besværligt Arbejde. Man brugte „Kløvsav“, og der maatte
altid være to om den Bestilling, af hvilke den ene stod
under, den anden over Tømmeret, og saa gik det livligt,
ikke saa sjældent under en munter Opsang.
Lægterne huggedes ud af renkløvet Træ, og al Høvling,
Pløjning og Savning maatte man selv udføre. Man tjente
ikke sovende sin Dagløn; men saa var der til Gengæld
desto større Glæde, naar Rejsekransen hejsedes, og naar
Bygherren om Efteraaret trommede sammen til et godt
Rejsegilde, sder forløb i Lighed med andre „Bøjler“.
Døre og Vinduer lavedes om Vinteren, og det meste
Byggearbejde var paa Akkord, saa at Haandværkeren
lovede hele Bestillingen leveret for et Beløb, man var
blevet enige om. — Enkelte Bygmestre havde 5—6 Svende
og Lærlinge med. Disse ,fik altid Kosten hos Mesteren,
og der maatte jo saa medbringes Mad til hele Flokken.
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Man forstaar, at Tømrermesterens Kone ogsaa havde fuldt
op at bestille; det maa jo erindres, at al Brygning, Bag
ning og Slagtning foregik hjemme, og at hun gerne maatte
have Middagsmad til Folkene, naar de kom hjem om
Aftenen. Det hjalp, at der endnu ikke var kommet Meje
rier. Qod Mælk satte Krydder paa den tørre Mad og
kvægede den svedige Krop.
I Begyndelsen af 80erne kulminerede Byggeriet, og
da kunde en Svend tjene lige saa meget om Dagen, som
en Mester tidligere; 1—IV» Kr. var det almindelige. 2
dygtige Svende kunde med en „Okshøve“ (Høvl med
Tværstang) høvle 5 Tylt Fjæl til paa 1 Dag; men det
ansaas ogsaa for særlig udmærket gjort. —
Murerne murede med fuld Fure, og det var altid hel
Mur. Smaa Teglovne fandtes næsten i hver Landsby,
hvor der var Lerunderlag i Jorden, og mange kunde saaledes selv brænde de nødvendige Sten. Ofte slog en 3—4
Naboer sig sammen om dette Arbejde; men det hændte
ogsaa tidt, at en Smaamand som Biindtægt drev saadan
en lille Ovn. Denne Industri ophørte dog i den sidste
Del af Aarhundredet. De store Teglovne kunde man ikke
konkurrere med. Vestervig fik sin Teglovn, Helligsø og
Ydby ligesaa, Sundby havde en, Bedsted en anden —
kaldet „Søvang“ o. s. v. — Samtidig med Byggeriet tog
man ogsaa fat paa Dræningen, der snart viste sig meget
rentabel. Endnu er hele Thy vel ikke gennemdrænet;
men dér er nok ikke mange Steder, man endnu lader det
sure Vand ødelægge Afgrøden, ligesom der jo ogsaa er
inddraget ret betydelige Kær-, Eng- og Mosestrækninger
under Kultur netop ved Afvanding og Dræning. En hel
ny Slags Mestre — Drænmestre — fremstod, og enkelte
af disse havde baade 2 og 3 Hjælpere med sig, ja endnu
flere, naar Arbejdet krævede det. —
En Prisliste over Møbler fra denne Tid kunde maaske
have sin Interesse: Et Dobbeltskab kostede 32 Kr., et
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Enkeltskab 20 Kr., Borde 1 Kr. pr. Kvarter, 1 Sengested
14 Kr. og en Stol 2 Kr. Alt var pænt malet med Egetræs
farve eller Mahognimaling, naar det leveredes. En udsvejfet Ligkiste kostede 21 Kr., naar den var pudret med
Kulstøv, ellers var Prisen fra 12 Kr. og op efter. Ual
mindeligt solidt og godt Arbejde leverede disse Landsby
snedkere, og de kunde ogsaa præstere noget smukt i
polerede Kommoder eller i „Klokhuse“ — Huse til Stueuhre —, medens Murerne lavede pæne Gravsten af Cement,
baade nedliggende og opretstaaende, undertiden med Indskription i selve Cementstenen, men oftest med en Marmor
plade indsat i Mørtelen. —
Mange Landsbyer havde desuden sin „Mekanikus“,
hvis Hovednæringsvej oftest var Snedker-, Murer- eller
Malerfaget, men til hvem man desuden kom med sine
utætte Spande, sine skaarede Fade og sine knækkede
Paraplyer. Han var „al Slaws Mand“, loddede, limede,
bronserede, klinkede o. s. v., ja, lavede tidt selv Vægte,
Fyrfade og endnu vanskeligere Sager. Kort og godt, man
gik til ham med alt, og han kunde alt.
Den mest bekendte „Mekaniker“ i Sydthy var Christen
Andersen, født i Hoelgaard i Kobberø 1824 og død i
Gjettrup 1914, 90 Aar gi. Han kunde nok mindst 19
Haandværker, selv om han mest ernærede sig som Maler
om Sommeren og som Uhrmager om Vinteren. Han lavede
selv flere Stueuhre, af den Slags, der gaar eller gik under
Navnet „Visere“ og ikke havde Slagværk. Til den be
kendte Lærer Nielsen i Randrup lavede han en ualminde
lig fin Vægt i Glaskasse, som vistnok nu findes i den
Samling af fysiske og kemiske Apparater, dens Ejermand
skænkede til Ranum Statsseminarium.
I Bjerre, Vigsø Sogn, levede i gamle Dage en Landsbyuhrmager C. S. Bjerre, vistnok født 1801 og død 1870,
der ikke alene lavede fortrinlige Stueuhre i Lighed med
de ægte „Bornholmere“, men endog lavede Uhre, der viste
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Aar, Maaned og Dage, slog hel og halv, ja, endog præ
sterede Kvarterslag i Lighed med de nuværende saakaldte
Raadhusuhre. Paa Gaarden „Nørtorp“ i Ræhr Sogn findes
endnu to af disse mærkelige Uhre, og de vidner højt om
et Snille og en Soliditet i Udførelsen, der søger sin Lige.
For Resten gik baade Uhrmager og f. Eks. Sadel
magere, ja, Smede med, den Gang rundt og arbejdede i
Hjemmene. Selvfølgelig sendte man ikke Bud efter disse
Haandværkere, før man selv maatte sige: „Nej, no ka æ
et tur mæ ed længer!“
I Thy har Træsko altid spillet en stor Rolle, og til
dagligt Brug anvendes de endnu; men Kvinderne skulde
jo have de omtalte „Klodser“ — Træbund med Laklæder
over og uden Hæl —. Dem maatte man have hos en
„Klodsmager“ eller Tøffelmager, og af den Slags Haand
værkere var der nogle hist og her, medens de fleste
Landsbyer ogsaa havde en Skomager. Alt forfærdigedes
med egne Hænder, og var omtrent uforgængeligt. Et Par
lange Støvler kunde vare sin Mand ud.
Landsbyskrædderne maatte ogsaa rundt i Hjemmene
at arbejde. Med Alenmaalet under Armen og Pressejernet
i Haanden gik det til Arbejdspladsen; alt syedes med
Fingrene, og der anvendtes Papirmaal. En stor Forandring
i deres Livsvilkaar kom, da Symaskinen for ca. 40 Aar
siden begyndte at vinde Indpas, og da det blev almindeligt,
at Herreskrædderne sad hjemme og syede; men det var
en lille Dagløn, der vankede, 6—8 Kr. for et helt Sæt
Tøj; enkelte af dem blev næsten helt berømt, og de havde
tidt mere at bestille end de kunde overkomme, men i den
Henseende maatte de jo dele Skæbne med enhver anden
dygtig Haandværker, —
Soldatertjenesten har altid staaet for Landboers
Bevidsthed som noget slemt, de fleste skulde igennem, og
det var saare rimeligt, at den, der havde Raad dertil,
købte sin Tur fri, naar det kunde lade sig gøre. Aanden

110
i Hæren var vel ogsaa den Gang en Del mere raa end
nu. Naar den unge Mand først var komme! ind i Tjene
sten, tog han det dog som oftest fra den gemytlige Side,
og et Utal af Soldaterviser mylrede frem. Her hidsættes
en Prøve:
Frisk op
Kom lad
Den Tid
den maa

I Kammerater, som udi Tjenesten er!
os lystig være den Tid, vi ere her. —
vi her skal leve, i et halvandet Aar,
en Karl ej regne, den Tid jo hastigt gaar.

En Rigmands Søn jo regner, at det besværligt er,
at han skal Kongen tjene, at han skal ligge her.
Hans gamle Fader sukker, hver Gang han tænker paa
lians kære Søn skal drage Soldaterkappen paa. —
Men vi, som ej har Penge, ej Suleposen fuld,
vi lige fuldt maa tjene vor Konge tro og huld. —
Vi ved, Kong Christian giver os daglig Løn og Brød;
deraf kan vi jo leve og lider ingen Nød.
Paa Vagt saa maa vi gange og det hveranden Dag
vi har jo Officerer, som kender deres Sag,
ja, vi maa eksersere; naar Vagten er løst af,
saa maa vi opmarcere og føre os lidt brav. —
Om Natten patrulerer jo Ronden, som vi ved,
bestaar af en Kommando og saa en Officer. —
Naar de vor Post sig nærmer, vi raaber højt: „Hvem dér?“
Og vi forlanger Feltraab og skuldrer vort Gevær.
Den Vise, den er skrevet for alle og enhver,
som haver Lyst at synge og udi Tjenesten er,
men dem, som gaar derhjemme, vi den ej byde vil,
fordi de ikke kender, hvorledes det gaar til. —
Den Vise, den er skreven af mig en rask Krabat,
som her i Viborg ligger og tjener som Soldat
alt ved den 18de Bataillon, det 3die Compagni,
der agter jeg at slide den Tid fornøjelig.

Et Par Tal
fra den Tid, da man brugte „Ravel“ (Siv) til Kodræt og
havde Ravelsko til Brug inden Døre, fra den Tid, da man
kun fik Aviser 2 Oange ugentlig og selv maatte afhente
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dem paa Brevsamlingsstedet, ja, et Par Tal fra den Tid
oplyser maaske allerbedst Livsvilkaarene i Thy omkring
1850.
En Gaard paa ca. 4 l/2 Tdr. Hartkorn er 1853 med
Hensyn til Besætning ansat saaledes i Brandkassen:
Heste = 200 Rdl., Køer og Tyre = 80 Rdl., Ungkvæg
= 80 Rdl., Svin = 10 Rdl. og Faar = 50 Rdl. Ialt =
420 Rdl.
1909 staar samme Gaards Besætning til 5,600 Kr. og
i Krigsaaret 1918 endog til 19,600 Kr.
Avlen til samme Ejendom har 1853 følgende Værdi:
4 Tdr. Hvede = 20 Rdl., 9 Tdr. Rug = 36 Rdl.. 48 Tdr.
Byg — 144 Rdl., 60 Tdr. Havre = 120 Rdl., 3 Tdr.
Ærter = 12 Rdl., 4 Tdr. Vikker = 12 Rdl. og 10 Tdr.
Blandsæd = 25 Rdl. Ialt = 128 Tdr. Korn = 369 Rdl.
Hveden er ansat til 25 Læs og Hø til 6 Læs.
1909 er Avlen 300 Tdr. Korn og 150 Læs Halm samt
30 Læs Hø.
1918 er Tallene: 390 Tdr. Korn, 200 Læs Halm og
25 Læs Hø,
Ganske vist er Gaarden blevet en halv Snes Tdr.
Land større, men Tallene er dog, særlig med Hensyn til
Besætningens Værdi, meget talende.
Ved en anden Gaard i samme Kommune af Hartkorn
ca. 3 Tdr. viser Forholdet sig saaledes:
1853: Heste = 300 Rdl., Køer og Tyre = 80 Rdl.,
Stude og Ungkvæg = 120 Rdl., Svin = 6 Rdl. og Faar
= 30 Rdl. Ialt = 536 Rdl.
I 1914 er Tallene henholdsvis 2200, 1500, 3500, 400
og 180 Kr. Ialt = 7,600 Kr. og i 1918 = 9,500 Kr. ialt.
Af Rug avledes 6 Tdr. = 24 Rdl., Byg 50 Tdr. =
150 Rdl., Havre 80 Tdr. = 160 Rdl. samt 45 Læs Halm
og 8 Læs Hø.
1914 avledes 10 Tdr. Hvede, 10 Tdr. Rug, 60 Tdr.
Byg og 200 Tdr. Havre, 80 Læs Halm og 21 Læs Hø.
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Hvilken Forskel mellem før og nu, og saa maa det
jo ikke glemmes, at der desuden til hver af Gaardene
avles en Mængde Rodfrugt.
Skolens og Kirkens Forhold bliver forhaabentlig Gen
stand for særlig udførlig Behandling her i Aarbogen. Her
skal kun fremhæves enkelte Ting. Trindt i Thy byggedes
der i Totiaarene 70—90 en Mængde nye Skoler. I de
gamle var der Stengulv, lange Borde med løse Bænke og
Bilæggerovn til Hedetørv og Klyne. Nu kom der to
Rækker Borde med faste Bænke, som gav Plads til 5--6
Elever hver, Kappeovne blev almindelige, og Bræddegulv
bestrøet med frisk, hvidt Havsand, senere ferniseret, afløste
Jord eller Stengulvene. Særlig flot udstyret med Materiel
var den i 70erne nybyggede Skole i Gjettrup, hvor den
dygtige, og højt elskede Søren Kristian Overgaard da
virkede som Lærer. Her manglede intet af Billeder. Kort
o. s. v. Ja endog et Telluriam havde han faaet anskaffet;
selv havde han malet en stor Globus, der hang midt
under Loftet. Han var født 6. Maj 1845 i Sennels, blev
1866 dimitteret fra Ranum Seminarium med 1ste Karakter
og kaldedes 30. August 1873 til Embedet i Gjettrup, hvor
han døde 21. Maj 1895. For Resten var han en udmærket
Geolog, der ejede en prægtig Samling af Stenarter. Selv
lidt Sand fra Sinai Ørk havde han faaet fat i. Han ejede
en ret stor og værdifuld Møntsamling, deriblandt nogle
kinesiske med Hul i til at bære i Snor eller om Halsen.
Desuden havde han en god Samling af Oldsager, alt
omhyggeligt ordnet i pyntelige Skabe eller hengemt i
Skuffer og forsynet med Nummer, Navn og Findested.
Baade han og mange andre Lærere i Thy kunde fortjene
en særlig Levnedsbeskrivelse, saaledes bl. a. Lærer Nør
gaard, Snedsted, Yde i Stagstrup, Kierkegaard i Agger
og sidst, men ikke mindst Johannes Nielsen, Randrup,
født i Lyngs 4. Februar 1828, Seminarist fra Snedsted
med 1. Karakter 1848, Enelærer i Randrup fra 1857, Dbmd.
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1895 og død 10. Juli 1905; han lærte sig selv Tysk
og Latin, havde megen Kendskab til Medicin og var en
dygtig Kemiker, der bl. a. kunde analysere den saa mange
Steder i Thy forekommende Mergel, og sige, hvad Værdi
denne paa hvert Sted havde som Gødning. Som allerede
omtalt, skænkede han Ranum Seminarium sine fysiske og
kemiske Samlinger, en meget værdifuld Gave.
Naa, forhaabentlig finder baader disse og andre ud
mærkede Mænd baade blandt Præster, Lærere og Landmænd
deres særlige Historieskriver. — Her skal til Slutning
gøres opmærksom paa, at det i Slutningen af forrige
Aarhundrede blev almindeligt at fejre baade Sølv- og
Guldbryllup, og vi er nu naaet frem til de i sidste Aarbog
omtalte to Fester, der bør fremdrages. Med Hensyn til
Beværtning frembyder de intet af særlig Interesse; kun
skal det noteres, at det tidt var i Kirken med fælles Alter
gang, man begyndte sin 25 Aars eller 50 Aars Mindefest,
hvad der var en smuk og god Skik. Ogsaa ved en saadan Lejlighed var der gerne en eller flere Sange, der
ikke saa sjældent prentedes bagefter og fik en Hæders
plads mellem Skilderierne og Ligversene. En Prøve synes
mig værd at medtage; den stammer fra Skyum og er
allerede over 35 Aar gi.

Guldbryllupssang.
En dejlig af Herren velsignet Stund,
hvis Minde man altid vil frede,
en Festdag saa yndig saa sjælden kun,
at faa blev den givet af Glæde;
den blev dog givet, I kære to
at festligholde i jordisk Bo. —
Halvthundred’ Aars Samliv, den lange Stund
1 kærligt tilhobe mon vandre. —
1 delte saa trofast af Hjertens Grund
al Lyst og al Nød med hverandre. —
Nu Dagen hælder med raske Fjed;
men stærkere er Eders Kærlighed.
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Til Lykke da, kære Guldbrudepar,
vi ønske nu alle tilsammen. —
Gid Fred fra Vorherre end lyse klar
i Hjertet med Glæde og Gammen.
Gid Aftenstunden for Eder to
saa mildt maa dæmre med stille Ro.
Saa ønsker det talrige Børnekor,
den Flok I saa kærligen ledte;
den Flok, som endnu i Jert Hjerte bor,
som Glæde i stedse beredte,
og Frænder, Venner, de ønske med:
Gid Aftenstunden den bringe Fred.
Lad Dagen da hælde, lad Sol gaa ned,
det Eder ej ængste, I kære !
Saa holder I Bryllup et bedre Sted,
hvor Kærlighed ublandet skal være;
thi Kærligheden I tager med,
den evig er som Vorherres F red .------

Visitatsindberetninger
for Vester Hanherred og Thy 1739—63.
Meddelt ved C. Petresch Christensen.

Den 26. Juli 1737 blev Broder Brorson udnævnt til
Biskop over Aalborg Stift, hvilket Embede han beklædte
til sin Død den 29. August 1778. Han, der var Broder
til den bekendte Salmedigter, førte med stor Omhu og
Interesse Tilsyn med det aandelige Liv i sit Stift, der
dengang som nu foruden Vendsyssel omfattede Thy og
Mors, og foretog i ovennævnte Tidsrum hvert Aar lange
og sikkert ofte besværlige Visitatsrejser, om hvis Resul
tater han efter sin Hjemkomst indsendte detaillerede Ind-
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beretninger til Generalkirkeinspektionskollegiet, i hvis
Arkiv, der nu er indgaaet under Rigsarkivet, det findes
opbevaret. Af Indberetningerne fra Vendsyssel er Udgi
velsen paabegyndt i Vendsysselske Aarbøger, Aarg. 1919,
efter de deri nævnte Principer, som ogsaa her vil blive
lagt til Grund. De enkelte Indberetninger er udtaget af
deres kronologiske Sammenhæng og gengivet i topografisk
Orden, saaledes at hvert Pastorat omhandles for sig. For
imidlertid at komme ud over den Vanskelighed, der frembyder sig derved, at der fra hvert Pastorat foreligger 7 à
8 Indberetninger, hvis ordrette Gengivelse vilde virke
trættende og lidet overskueligt, er der derhos foretaget
en Omredigering af Stoffet, saaledes at dette for det
enkelte Pastorats Vedkommende fremtræder som en samlet
Indberetning, hvis Indhold dog er ordnet paa ganske til
svarende Maade som i Originalerne, — nemlig angaaende
Præsterne, Degnene, Skoleholderne, Ungdommen o. s. v.;
men paa den anden Side mener jeg at turde sige, at intet
væsentligt af Indholdet trods det skete Sammendrag er
gaaet tabt, ligesom Originalens egne Ord og Udtryksmaade
saavidt muligt er bibeholdt. Til yderligere Vejledning er
for hvert Pastorat angivet Datoerne for de der afholdte
Visitatser, til hvilke der ligeledes i Teksten paa forskellige
Steder er henvist, ligesom der efter hver Præsts Navn er
angivet hans Funktionstid i det paagældende Embede.
Hvad Noterne angaar, er de der anførte Oplysninger om
Præsternes og Degnenes økonomiske Vilkaar hentet fra
Mandtallene til Kop-, Formue- og Karosseskatten for 1743,
medens der om Præsternes Levnedsløb maa henvises til
Vibergs Præstehistorie. De supplerende Oplysninger om
Skolevæsenets Tilstand hidrøre fra en Samling Aktstykker,
der findes i Generalkirkeinspektionskollegiets Arkiv og
vedrøre Kommissionen angaaende Skolevæsenet paa Landet
i Danmark og Norge af 18/i 1737.
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VESTER HANHERRED.
1.

(Visitatser: i/12 40, a»/4 43,

H jo r td a l.

46, 14/a 49, 3/, 54, w/4 58 og w/,, 1762)

Sognepræsten Hr. Jørgen Lund (1712—46) var en
flittig og duelig Mand; han prædikede opbyggeligt, levede
ulasteligen „og“ — tilføjes der 1743 — „i hans Fattigdom
taalmodig“ *)• Menigheden havde intet at klage paa ham,
saalidt som omvendt. Han døde 1746 og blev efterfulgt
af ffasmus Lind (1746—1757), om hvem det siges, at han
var en meget kristelig og duelig Mand, der prædikede
grundigt og var til stor Velsignelse i Menigheden, men
det tilføjes (1749), at han led Mangel og Trang, saa at
han ikke formaaede at holde Heste og Vogn men maatte
gaa til Kirken over en Fjerdingvej baade i Regn og Storm,
hvorved hans Helbred vilde sættes til. Ogsaa ved den
følgende Visitats beklager Biskoppen denne hans slette
Tilstand med følgende Ord: „Denne Mand sidder i et
mere end meget ringe Levebrød, men for hans exemplariske Levnet, Flittighed i hans Embede og Forfarenhed i
Guds Veje, fortiener han at recommenderes til noget bedre
Levebrød.“ En saadan Paaskønnelse af sin Virksomhed
opnaaede Rasmus Lind dog aldrig; han sad 3 Aar endnu
i Kaldet og afgik derefter ved Døden den 26/ r 1757. Efter
ham kom Ole Nicolaj Brorson (1757—59) en Søn af
Biskoppen. Faderen beretter kortelig om ham, at han
holdt en meget opbyggelig Prædiken og at hans Levneds
forhold var kristeligt og ustraffeligt. Det lykkedes ham
at blive forflyttet til Understed og Karup, men hans Efter
mand Jens Obel maatte sidde i Hjortdal i 30 Aar, omend
han fik det Skudsmaal, at hans Prædiken var upaaklagelig,
og at han var i hans Embede og Levnet ulastelig. Deg-

1)

I Skattemandtallet 1743 bemærkes det, at han er „i slet Til
stand“, Sognets Hartk. var ikke over 60 Tdr., og hans Ind
komster oversteg ikke 100 Rdl., hvorfor han blev fri for
Skatten.
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nen Niels Nielsen (1720—68) ’) holdt upaaklagelig Skole
der i Sognet, hvor der kun var 1 Degneskole2), og levede
ædrueligt og uden Forargelse; han levede i meget smaa
Kaar og havde (1740) intet at nære sig ved uden Fiskeri.
Endnu 1758 holdt han flittigt Skole om Vinteren, men
1762 kunde han paa Grund af sin fremrykkende Alder
(72 Aar) kun betjene Degneembedet, hvorimod Skole
undervisningen blev besørget af Ole Pedersen, der førte
et ustraffeligt og skikkeligt Levned og passede Undervis
ningen med Flid. Menigheden gav ikke Anledning til
Klage, der fandtes i den „ikke aabenbare Forargelser“
1) Jfr. T. A. Aarb. 1914, S. 42. •
2) Om Skoleforholdene meddeler Hr. Jørgen Lund i en Ind
beretning af 3l/3 1735: „Her i Hjortdal mangler vel et Skole
hus, men der ses ingen Udvej til at faa noget Skolehus
oprettet, thi her i Sognet bor ingen Proprietarius, og Sognet
i sig selv er ringere af Hartk. end min Naboes ringeste
Sogn, og det eneste deraf er beboet af Boeligsmænd og
Gadehusfolk. Resten er nogle fattige Fiskere . . . . Dog
maa den høje Øvrighed forsikre sig, at de unge i dette Sogn
bliver saavel som i andre Sogne underviste i den christelige
Børnelærdom, thi de Forældre som boer nær ved Degnen,
lader deres smaa Børn gaa i Skole til ham og betaler ham
for hans Umag, idet han lærer dem at læse deres Cathechismus og Evangeliebog inden og udenad. De andre, som
boer længere fra Degnen, underholder og betaler en skikke
lig Bondekarl for at lære deres smaa Børn det samme. Hvad
de fattige Børn angaar, da betales deres Skoleløn af de
Guds Børn som haver Efne dertil. Skoleholdelsen varer 4
Maaneder om Vinleren fra Novembris Indgang til Februariis
Udgang, men i det Christi Begyndelses Ord forfremmes de
siden paa hver Søndag Aaret igennem, da Præsten self efter
Prædiken trolig underviser alle unge og ugifte Personer i
den saliggiørende Lærdom. Dette Sogn er saa ringe, at
ingen Studiosus kunde subistere af Degneindkomsten. Efter
Sædvane bruges her til Degneembedet en Laicus, som er
opvant ved Bondearbejde og derved kan søge nogen Næring
paa sine Tider, men saadan een tør man ingenlunde betro
den højfornødne Catéchisation i Kirken .. . .“ 1742 var der
ved Hjortdal Kirke indrettet en Degneskole for hele Sognet,
dog at de mest afsidesliggende Steder holdt Omgangsskole
mester.
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(1746 og 49) og den var, som det udtrykkes 1762 „i det
udvortes ærbar og anstændig“. 1754 omtales det vel, at
en og anden af Medlemmerne havde været paa Afveje,
men dette var ved Formaninger igen bragt i Orden og
ved de to sidste Visitatser roses den for Andagt ved
Guds Ords Hørelse og de hellige Sakramenters Brug.
Ungdommen var ved de to første Visitatser gaaet
frem i Kundskaber, 1746 „ej at laste“, og gjorde de øvrige
Gange god Rede for deres Børnelærdom, 1758 endog til
Biskoppens Fornøjelse og Glæde.
2.

K o lleru p o g S k r a e m .

(3/n 40, >»/2 47, 3>/10 52, >s/4 55, 3i/s 62.)

Sognepræsten Nicolai Kuur (1738—1750)’) lærte op
byggeligt og levede ulasteligt, Hans Eftermand, Morten
Nyeboe, prædikede ogsaa opbyggeligt og levede et kriste
ligt Levned, men han var (1755) „meget plaget med Pro
cesser, som han ikke har Forstand til at undgaa og ej
heller Kraft og Vittighed til at udføre“. „Jeg ynker ham
meget,“ tilføjer B., „thi han er en god Mand, velmenendes,
sagtmodig og stille . .“
„Degnen Bertel Kiærulf 2) er ringe men stræber at
blive god“, siges det i 1740, men Bestræbelserne maa ikke
have strakt til, thi 1747 blev Skoleholdet i hans Sted be
tjent af en Studiosus Niels Winther, som havde et godt
Skudsmaal saavel for Embede som Levned. Degnen selv
derimod duede ikke til at holde Skole, men var iøvrigt
en meget skikkelig Mand. Hans Efterfølger Niels Winther3)
(1749—62) var ustraffelig i Degneembede og Skolehold,
og, som det udtrykkes 1755, „ikke følesløs i hans
Samvittighed.“ En3dieDegn, Bendix Hammer (1762—74),
Havde smaa Indkomster. Hans Husstand bestod af en Karl,
en Pige og en Dreng.
2) Hans Kaar var ringe, hvorfor han kun kunde svare halv
Kopskat og efterlod sig ved sin Død saa godt som intet. —
Jfr. iøvrigt T. A. Aarb. 1914, S. 37 ff, og C. Klitgaard:
Kærulfske Studier S. 141 f.
3) Jfr. T. A. Aarb. 1916, S. 39.
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nærede B. godt Haab om; han var vel nylig kommen i
Embedet, men havde tidligere virket til Opbyggelse som
Degn og Skoleholder i Dragstrup og Skallerup paa Mors ')•
Af Skoleholdere i Skræm nævnes 1747 og 1752 Lars Jen
sen, der stræbte flittigt med Børnene der i Skolen, Søren
Høier, en god og oplyst Skolemester, og fens Jensen,
der baade var kristelig og flittig.
1740 gjorde en Del af Menigheden god Rede for
deres Børnelærdom, men der var ogsaa mange voksne
Mennesker, der var saa vankundige, at Præsten ikke kunde
tage dem til Alters. 1752 maatte Præsten beklage, at der
var Mangel i Tilhørernes Flid og Omsorg for deres Børns
Forfremmelse i Guds Kundskab, thi mangfoldige, saavel
af de gamle som af de unge, var ringe til at gøre Rede
for deres Børnelærdom. De som vare tilstede, baade
unge og gamle, lovede imidlertid, at det skulde blive bedre,
og lidt maa det i hvert Fald have hjulpet, da B.
ved næste Visitats erklærede, at Ungdommen var „skikke
lig undervist“ ; men 1762 var det lige galt igen: Ung
dommen var kun ringe — men lovede Forbedring2). Med
Hensyn til Menighedens moralske Vandel var der „som
overalt onde og gode iblandt hinanden“.
') Jfr. T. A. Aarb. 1913, S. 43.
2) Om Skolevæsnet beretter Jens Jensen Block 1735: „Udi
Kollerup Sogn vides ej nogensinde at have været Skolehus
oprettet, men Sognedegnen tilligemed nu een da en anden
skikkelig Bondemand i Sognet haver aarligen hidindtil 1 å 2
Maaneder om Vinteren holdet Skole for Sognets Ungdom,
da Forældrene, som dertil være formuende, selv har betalt
Skoleløn for deres Børn, men for de fattige Børns Under
visning har min salig Fader og Formand her paa Stedet udi
sin Tid, og jeg efter hans Død til bem.te Skoleholder aarlig
erlagt Betaling saavelsom og forskaffet de fattige Børn for
nøden Skolebøger udi Følge af en Stiftelse, som ermeldte
min salige Fader havde oprettet paa 1 Rdl. 6 Mrks. aarlig
Afgift af en Bunke eller et ringe Bol, han ejede her udi
Kollerup . . . .“ Præsten foreslaar, at en ved Kirkegaarden
liggende Kirke-Tiendeplads, bestaaende af 6 Fag opmuret
Bindingsværk, afkøbes Ejeren Major Frantz Rantzau paa
Bratskov og indrettes til Skole. Om Skræm Sogn meddeler
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1747 gik der i Fjerritslev nogen Drukkenskab i Svang,
hvilket Præsten dog haabede „med Guds Ord og i det
gode“ at faa dæmpet 1762 meddelés : „Menighederne
ere ikke skyldige i grove Laster uden Maren Frandsdatter,
som har født i uægte. Hendes Børns Fader er Morten
Poulsen i Telling i Lerup Sogn. De andre tage den ud
vortes Gudstjeneste nøje i Agt og føre et ustraffeligt
Levnet.“
3.

K jettp u p o g G jø ttr u p .

(39/n 40, >/8 46,

m/7 50,

n/4 55, n/n 59, «/„ 63.)

Sognepræsten Daniel Friedenreich (1705—1758) var
en flittig Mand, der lærte og levede upaaklageligt '). Han
havde 1742 faaet en Kapellan ved Navn førgen Fogh
Clementin, om hvem det samme gjaldt, hvorhos han rostes
for sine opbyggelige Prædikener. Da D. F. 1758 afgik
ved Døden i en Alder af ca. 80 Aar, blev Jørgen Clemen
tin (der var hans Svigersøn) hans Efterfølger og døde
som Sognepræst her 1771. — Ved Visitatsen 1763 holdt
en Student, Laurits Helverschou en opbyggelig Prøve
prædiken, hvor han karakteriseredes som et „christeligt
Subjectum“ 2).
Degnen Peder Blok (1726—1751)s) var flittig i sit
Skolehold og „i sit Levned ikke forargelig“ ; hans Søn
hjalp ham med Undervisningen af de smaa Børn. Den
følgende Degn Mads Tobel (1751—72) kaldes en „skikke
han, at der ejheller her findes noget Skolehus, men at de
derværende Sognemænd „mestendels hvert Aar“ har antaget
en og anden Person til deres Børns fornødne Undervisning.
1742 fandtes der i Kollerup By en Degneskole for hele Sog
net medens Skræm vedblivende maatte nøjes med en Om
gangsskolemester.
1) Han havde lidt Formue men ikke store Indtægter. Dog
havde han i sin Tjeneste 2 Karle, 1 Dreng og 3 Piger, lige
som han tillod sig den Luksus at holde „Chaise“.
3) Jfr. T. A. Aarb. 1914, S. 34. — Han var fattig, havde ringe
Indkomster og kunde kun svare halv Kopskat.
3) Det var vel ham, der 1765 blev Sognepræst til Haverslev og
Beistrup.
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lig Student“. Han var i November 1759 rejst til København,
hvor han tog theologisk Embedseksamen med laud ’). Af
Skoleholdere omtales 1750 Peder Bøje i Øsløs og Simon
Holm i Gjøttrup Skole, begge flittige, duelige og ustraffelige, 1755 nævnes Niels Colding i Kjettrup og Just Michel
sen i Husby og Trustrup, begge ulastelige i Embede og
Levned, men „Simon Holm i Gjøttrup er bedre end de
forannævnte“, bemærker B. — 1763 var Resultatet ikke
saa straalende. Efter at have omtalt, at Skolemesteren i
Kjettrup blev rost af Præsten, og at Henrik Nielsen i
Gjøttrup blev „noget lastet, dog mere rost“, siger B. :
„men jeg kunde ej være tilfreds, hverken med Degnen
eller Skolemesteren. Jeg gav dem med Alvorlighed min
Fortrydelse tilkende over deres Forsømmelse. De lovede
Forbedring og undskyldte dem med, at de bedste af Ung
dommen var fraværendes, fordi det var da Leerups Mar
ked.“ Ungdommen betegnes ved denne Lejlighed som
„meget ringe“, 1740 derimod som „vel undervist“ — me
dens de gamle var „ringere“ —, og ved de øvrige Visitatser var der ejheller noget at klage paa den.
Menigheden var (1746) andægtig ved Ordets Hørelse,
1755 var en Del af Medlemmerne ikke fri for Drukkenskab
og Sværgen, men blev i den Anledning paamindet saavel
„i offentlig Undervisning“ som „privatim“. 1759 var der
„nogle efter Verdens Viis og nogle efter Gud“ og paa
samme Maade 1763, da der paa ny klages over Banden
og Sværgen, hvortil kom „helli Dages Vanhelligelse“.
’) Han blev senere Præst til Hvidbjerg. Ørum og Lodbjerg.
Jfr. T. A. Aarb. 1914, S. 34.
2) Efter en Indberetning af 2% 1735 fra Daniel Friedenreich var
der i 1724 i Kjettrup By opbygget et Skolehus af Ritmester
Frantz Rantzau Bentzon til Aagaard, der overfor Sogne
præsten havde forpligtet sig og Aagaards senere Ejere til
at holde samme Skolehus „evindelig“ vedlige med Ildebrændsel og 4 Sletdr. aarlig til Skolemesteren. Fundatsen
blev dog først oprettet 17/s 1735 (jfr. Hofm. Fund. IV, S. 392 ff).
D. F. foreslaar nu, at Skolehuset henflyttes til et Sted midt
i Sognet, men dette ses ikke at være sket, hvorimod der
1742 tillige var oprettet en Skole i Gjøttrup.
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De skyldige blev paamindede af Præsten og lovede For
bedring.
4.

K lim , T h o p u p o g V u st.

(4/n 40, 80/4 43,

26/6

46, 3/s 49, 3«/5 62.)

„Magister Andreas Langgaard'), en evangelisk Læ
rere, forkynder Guds Vej i Sandhed, lever eksemplarisk og
har allerede i hans korte Embedstid Frugt iblandt de
gamle og unge.“ Saaledes omtaler B. 1740 den dervæ
rende Sognepræst; ved næste Visitats havde B. faaet
nogen Betænkelighed og bemærker vel, at A. L. prædikede
opbyggeligt men „dog saaledes, at jeg tænkte, at han er
falden til de Herenhuters Principia. Mine Paamindelser
har han faaet, som jeg vil haabe, han lader sig være
efterrettelige. Hans Levnet har hidtil været ulasteligt
undtagen at han Dom. 8 p. Trinit.2) communicerede pri
vatim med hans Hustru3) før Prædiken, som han er
straffet og sat til Rette for. Hans Menighed klagede ej
over ham, ejheller over hans Capelian Hr. Otto Krogstrup.“
Ved Visitatsen 1746 bemærker B., at den „Uro“, der var
mellem Sognepræsten og den nævnte Kapellan paa den
ene Side og Tilhørerne i Thorup paa den anden Side,
angaaende Skriftemaal, nu var stille.4)
Den næste Sognepræst var Abraham Rudolph Ballow
(1748—51), der saavel som hans Kapellan fens Jespersen
ved Visitatsen 1749 var nye i Embedet, hvorfor B. ikke
endnu mener at kunne udtale sig om dem udover, at
Kapellanen holdt en meget opbyggelig Prædiken. Ved
den sidste Visitats var der ligeledes kommen en ny Præst
til Kaldet, nemlig Friderickjuel (1761—73), der prædikede
opbyggeligt og førte et ulasteligt Liv.5)
1) Spr. her 1739 - 48. Han var ansat til 1 Rdl. i Formueskat og
5 Rdl. i Indkomstskat. I sin Tjeneste havde han 2 Karle, 1
Amme og 2 Piger, hvorhos han holdt Køretøj (Kariol).
2) o :8 . Sønd. efter Trinitatis.
8) tog sin Hustru privat til Alters.
4) Jfr. om Andr. Langgaard og Otto Krogstrup i kirkeh. Saml.
4 R. II, S. 102-22 og do. 4 R. III, S. 740-82.
5) 1751—61 var Biskoppens Søn Christian Riese Brorson Sog-

124
Med Degnen Peder Schyt O var B. ikke rigtig tilfreds
til at begynde med, — han var „van til den sikre Levemaade“, siger B. idet han tilføjer, „men haaber at forbedre
sig.“ Udtrykket er formentlig ikke hel klart, men har
maaske indeholdt en Hentydning til Snapsen. Senere gik
det dog bedre og han fik af Præsten et godt Skudsmaal
for Embede og Levned; 1749 siger B. om ham, at han
lever ædruelig og holder Skole til Nytte i Klim Sogn om
Vinteren. Den næste Degn Mathias Thestrup (1761—64)
levede uden Forargelse og varede flittigt paa sit Embede
i Kirken og i Skolen. 1743 omtales en Skoleholder der
ikke navngives, men fik et godt Vidnesbyrd. 1746 be
mærkes, at Skolerne i Klim, Vust og Thorup saavelsom
Holmene var i Stand, og at Skoleholdere skulde til Set.
Mikkelsdag dertil beskikkes af største Lodsejer. 1749 var
Thøger Nielsen Skoleholder i Thorup og havde godt
Vidnesbyrd som saadan. Skoleholderen i Vust havde da
kvitteret sit Embede, og en Student Peder Trane var bragt
i Forslag til Stillingen. 1762 nævnes Christen Christensen
som en meget god Skolemester i Torup, og Lars Chri
stensen, der forestod Skolen i Vust, ligeledes paa tilfreds
stillende Maade. Begge havde et godt Vidnesbyrd for
deres Livsvandel.2)
nepræst her, men der ses ikke at være afholdt Visitats i
hans Tid.
') Jfr. T. A. Aarb. 1914, S. 31.
2) Hr. Henrik Jespersen beretter 1735 „at ingen ret funderte
Skoler til Ungdommens Underretning nogen Tid har været
(i de nævnte Sogne), • men enten haver i Byen een eller
anden Husmand holdt om Vinteren Skoler, hvor Ungdommen
har lært nogenledes at stave og læse i Bøger, heller For
ældrene, som haver været dertil formuende, haver samlet sig
nogle med hinanden at holde en ung Dreng til samme Brug,
da Børnene enten i Forældrenes Hus eller, hvor de haver
tient, har lært deres Catechismus og Spørgsmaalsbog nogen
ledes ud af som videre ved Undervisning og Spørgsmaal af
Præst og Degn er vorden bragt til fuldkommeligere Saligheds
Forstand og Kundskab, dog saadant gaar hel langsomt til,
eftersom de ikke alle haver lige Capacitet eller Lyst og
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Ungdommen gjorde 1746 til Fornøjelse Rede for deres
Børnelærdom, men næste Gang var den kun „maadelig
og havde meget taget af“. Præsterne lagde Skylden her
for paa Menighedernes Forsømmelse i at indfinde sig til
Katekisationerne, men baade Lærere og Tilhørere modtog
i den Anledning Biskoppens Formaning, der mulig har
frugtet; Ungdommen 1762 befandtes i hvert Fald upaaklagelig. Om Menighederne siges iøvrigt intet ufordel
agtigt, de var uden aabenbare Forargelser og søgte, efter
hvad Hr. Friderick Juel berettede, flittigt Kirken og viste
Andagt ved Ordets Hørelse og Sakramenternes Brug.
5.

T ø m m e r b y o g L iid.

(5/n 40, Vä 43, 26/3 47, 24/5 54, i/10 57, *>ls 62.)
Sognepræsten Henrik Jespersen (1721—56) 9 lærte
evangelisk, levede eksemplarisk og „havde god Frugt i
hans Menighed“. Saaledes indberettede B. 1740. Ved
den følgende Visitats var han svag, saa at han ikke kunde
prædike, og 1747 meddeles der, at han var skrøbelig, saa
at han ikke kunde forrette sit Embede; han havde da en
Kapellan ved Navn Hans Harrebo, der levede ustraffeligt
og ved Visitatsen prædikede „meget vel“ over Dagens
Evangelium. 1754 hedder det: „Sognepræsten Hr. Henrik
Jespersen er emeritus og for Svaghed kommer aldrig uden
Døren, dog troer jeg om ham, at han er en flittig For
beder for sin Menighed. Hans Capellan Hr. Ole Bagger
Praem prædikede opbyggeligt over Evangeliet og er
ustraffelig i sit Levnet“. Efter Henrik Jespersens Død
1756 blev den nævnte Praem Sognepræst her og omtales
som saadan vedblivende paa rosende Maade af B .2)
Villie . .“ — 1742 var der i Klim Sogn en Degneskole, for
uden en Skole i Klim By, 1 Skole i Thorup og 1 do. i Vust,
medens Holmboerne maatte nøjes med en Omgangsskole
mester.
1) Han havde nogen Formue og betalte 29 Rd. i Formueskat
og 6 Rd. i Indkomstskat. I sin Tjeneste havde han (1743)
en Student, 2 Karle og 3 Piger. Han havde en Chaise, som
dog efter hans Angivende var ubrugelig.
2) Han døde 1799 som Præst her.
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Degnen Søren Leth (1735—60)’) gjorde 1740 et godt
Indtryk paa B., der dog næste Gang erklærede ham for
uduelig til Skolehold, om end der ikke var noget i Vejen
med hans Levnedsførelse; Undervisningen besørgedes der
for af Skoleholdere. Næste Gang roses han dog ikke
alene for sin Livsførelse men ogsaa for Flid med Under
visningen, 1754 var han svag, men varetog dog Skoleog Degnetjenesten efter bedste Evne. Imidlertid var Ung
dommen ved B.s næste Besøg „saare slet og ringe“, og
herfor gav Sognepræsten Søren Leth Skylden, hvorved B.
imidlertid anfører: „Vist er det, at Degnen er skrøbelig,
dog har han ikke ene Skylden ; han faar nu en Substitut,
da vil jeg haabe Forbedring, om Præsten vil, som han
skal, gribe retskaffen Haand i med.“
1762 var der kommen en ny Degn, nemlig fens Mun
delstrup Langballe (1760—87)2), der levede uforargeligen
og passede sit Skole- og Degneembede. — 1747 var der
2—3 Skoleholdere foruden Degnen; de navngives ikke,
men roses for Flid og Sædelighed. Det sidste gjaldt og
saa de to Skoleholdere der nævnes 1754, nemlig Jens
Nielsen i Tømmerby og fens Pedersen i Liid; af disse
var der Jens Nielsen endnu i Funktion 1762 og faar da
tillige Prædikatet „ædruelig“. Yderligere nævnes Poul
Larsen som Skolemester i Liid 1757, da der knyttedes
godt Haab til ham. 1762 var han afløst af Anders Smidt,
der fik lignende gode Skudsmaal som de foran nævnte. ’)
') T. A. Aarb. 1914, S. 27.
2) T. A. Aarb. 1914, S. 28f.
3) Om Skoleforholdene her meddeler Henrik Jespersen 1735
bl. a. følgende: „At ingen ret funderede Skoler til Ungdom
mens Undervisning nogentid har været, men enten haver i
Byen een eller anden Husmand holdt om Vinteren Skole,
hvor Ungdommen her lærte nogenledes at stave og læse
inden i Bogen, heller Forældrene, som haver været dertil
formuende haver samlet sig nogle med hinanden at holde
en ung Dreng til samme Brug, da Børnene siden enten i
Forældrenes Huse eller hvor de haver tient, har lært deres
Catechismus og Spørgsmaalsbog nogenledes ud af, som
siden ved Undervisning og Spørgsmaal af Præst og Degn
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Ungdommen befandtes 1743 at være maadelig, medens
de gamle var andægtige og ikke gav Anledning til Klage.
1754 var Ungdommen ulastelig og „Tilhørernes“ Tilstand
iøvrigt saaledes, at de fleste levede udvortes skikkeligt
og syntes at have Respekt og Ærbødighed for Guds Ord.
1757 vidnede Præsten, „at der var nogle i Menigheden
som tænkte sig om efter Naaden at blive salige ved Jesus“.
Ungdommen var derimod som allerede omtalt ikke tilfreds
stillende. 1762 havde Ungdommen forbedret sig og gjorde
ikke alene god Rede for deres Børnelærdom, men viste
tillige Andagt. Med Menigheden i det hele stod det som
tidligere saaledes til, at ikke alle Medlemmer var lige
gudfrygtige. „Banden, Sværgen og deslige er ikke over
alt forladt, endskiønt Advarsler og Paamindelser derimod
og imod andre Synder, som flyde af Vantro, noksom
giøres. Naar de tiltales derom, lover de Forbedring, som
Gud give dem Hierte og Naade til at holde!“
6.

Ø s lø s , V e s lø s o g A ru p .

(4A 39, a»/6 42. 2/8 46. >/8 50, ’»/„ 55, »/„ 59, »/» 63.)

Sognepræsten Oluf Obel (1731—53) 9 fik den ikke
ualmindelige Omtale, at han prædikede opbyggeligt og
levede ulasteligt, hans Søn og Kapellan Hans Jørgen Obel,
der holdt Prædikenen 1746, prædikede baade opbyggeligt
og grundigt 1750 var Oluf Obel gammel og svag, men
omtales med Anerkendelse for sin tidligere udviste Flid.
er vorden bragt til fuldkommeligere Saligheds Forstand og
Kundskab, dog saadant gaar hel langsomt til, eftersom de
ikke alle haver lige Capacitet eller Lyst og Villie . . . .“
1742 fandtes der i Tømmerby Sogn en Degneskole i Kjærup,
en Skole „imellem de 3 Byer Tømmerby, Høistrup og Lang
vad“ samt i Liid Sogn en Skole „mellem Bierget og Kiæret“.
’) Maa have haft smaa Indtægter, da han var uden Formue og
i Indkomstskat kun svarede 3 Rdl. Der var paa den Tid
(1743) en Præsteenke i Kaldet, en gammel og svag Kone,
der vistnok maa have været Mikael Frantsen Vogelius’ Enke,
Magdalene Steenstrup, der døde 1750. Der blev i Præstegaarden holdt 2 Karle og 2 Piger. Om Præsterne her hen
vises til T. A. Aarb. 1916, S. 44 ff.
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Denne Gang havde han til Kapellan en anden af sine
Sønner, nemlig Palæmon Obel, en retsindig og duelig Mand,
der prædikede „meget bevægelig og opbyggelig“. Den
følgende Sognepræst Kej Praem (1753—91) prædikede
ligeledes opbyggeligt og førte et upaaklageligt Liv.
Degnen Peder Andreas Toldorph (1734—52) ’) havde
1739 efter Provstens Indberetning forbedret sig, men er
klæres dog 1742 for ubekvem til Skolehold, omend han
for sit Levned havde godt Vidnesbyrd. Det maa alligevel
være gaaet lidt frem med ham, thi 1746 omtales han som
„uforargelig i Embede og Levnet“, og ved den følgende
Visitats som „flittig i hans Embede“, men der har meget
mulig kun været Tale om Degneembedet. Hans Eftermand,
Johannes Pahl (1752—57)2) „havde sin Mangel baade
i det legemlige og aandelige. Han haabedes at skulde
blevet til større Nytte i Menigheden end han er. Hans
timelige trange Vilkaar trykker ham meget, hans Levnet
er uden Forargelse.“ Den næste Degn Johan Friderich
Jahn (Y151—1805)3) var „en opbyggelig Degn i Embede
og Levnet“. Med Hensyn til Skoleholdere omtales det
1746, at Peder Morsing i Arup forestod Skolen der upaa
klageligt, og at der da ingen Skoleholder var i Vesløs,
men skulde beskikkes en saadan til Set. Mikkels Dag.
1750 omtales Niels Hansen som en duelig og opbyggelig
Skoleholder i Øsløs, Anders Montoft som en ulastelig
Skoleholder i Arup samt Peder Kjærgaard, der nylig var
bleven Skoleholder i Vesløs, som en Mand, om hvem der
næredes godt Haab. Han fik da ogsaa 1755 et godt
Vidnesbyrd baade for Flid og Livsførelse, hvilket ogsaa
gjaldt hans Kolleger Niels Pedersen i Arup og Niels
Madsen i Øsløs, og om den sidstnævnte bemærkes det,
at han var ilde lidt i Sognet, „men uden hans Skyld“.
1759 var der kommen nye Skoleholdere, nemlig Jens
9 T. A. Aarb 1914, S. 21. Han var „meget fattig“ og kunde
kun svare halv Kopskat.
9 T. A. Aarb 1914, S. 22 f.
3) T. A. Aarb 1914, S. 22 f.
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Sørensen, i Øsløs, Niels Schytte i Vesløs og Jacob Wust
i Arup ; „paa dem er der intet at klage“, siger B. kort og
godt. 1763 var Niels Schaarup Skoleholder i Øsløs og
Jørgen Pallesen i Vesløs, begge ulastelige. „Dog“, tilføjes
det, „er Peder Kiærsgaard i Arup bedre end dem begge.“ ’)
Menigheden var 1739 meget vankundig, men 1742
var i hvert Fald Ungdommen „gandske flittig undervist“,
og paa samme Maade den følgende Gang, da den gjorde
god Rede for sig, ligesom Menigheden i det hele viste
„Andagt og Agtsomhed“. 1750 var Ungdommen „rosvær
dig af deres gode Forfremmelse“. I Menigheden var der
„gode og onde Mennesker“, men den søgte imidlertid
flittigt Kirken og Katekisationerne. Det, der særlig var i
Vejen, var Drukkenskab. 1755 bemærker B.: „Der er hos
adskillige Menigheder erfaret Guds Aands og Ords Kraft
til Frimodighed i Troen paa den korsfæstede Frelsere ved
deres Afskeen fra Verden, og i alle 3 Sogner findes der
de, som lade sig lede af Guds Ord i Sandhed; der er og
de, som fremture i Ondskab. Ungdommen giorte god
Rede for deres Christendom.“ 1759 var der i Menighederne
ikke noget, som var aabenbart ugudeligt og forargeligt, og
Ungdommen var „saa nogenledes“ til at gøre Rede for deres
Børnelærdom — men næste Gang gjorde de „meget god
Regnskab“ derfor.
i) Angaaende Skolevæsnet indberetter Oluf Obel 1735: „Udi
de 2de største Sogne, som er Øsløs og Arup, er hverken nu
eller tilforns har været Skolehus, men udi Vesløs, som er
det mindste, . . er et lidet Skolehus midt udi Sognet, som
af samtlige Sognemændene først til anden Brug er bekostet,
men siden forbedret og beskikket til et Skolehus og Skole
mesteren tillagt aarlig Løn 8 Rdl. af den gafmilde og raisonable Herre SI. Obristleutnant Zacharias von Kahlen, som
da ejede og beboede Sognets Hofvetgaard Vesløsgaard . . .
men siden han qvitterede og solte Gaarden til Hr. Justitzraad
Berregaard paa Kølbyegaard, hafver Sognemændene lønnet
Skolemesteren, ligesom de hafver haft Børn til . . . .“ 1742
var der en Skole i hvert af Sognene, den i Øsløs var
Degneskole.
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HILLERSLEV HERRED.
1.
(24/7

1739,

2/5

H ja r d e m a a l.

43, 2i/2 47, ™lb 54, ?/,0 57, 2>/5 62.)

Sognepræsten Thomas Praëm (1723—1763) ) var flit
tig og nidkær i sit Embede og skikkelig i sit Levned. Han
blev Provst i Hillerslev Herred 1743 og var som saadan
baade „opbyggelig“ og „aarvaagen“. 1747 fik han Titel
af Consistorialassessor. Da B. det sidstnævnte Aar be
søgte Sognet, gik Sønnen Ole Bagger Praëm ham til
Haande ved Prædiken og Katekisation og prædikede „hel
vel“2). 1754 prædikede den ældre Praëm selv opbygge
ligt — som han plejede —, men han var nu „ved Alder
og skrøbelig“. Ved den følgende Visitats prædikede han
ogsaa vel, men 1762 var det hans Kapellan Michael Lang
balle, der prædikede („meget „opbyggeligt“). Ogsaa sidst
nævnte betegnedes som „ustraffelig“ i sit Embede.
Degnen Christen Olesen Holst (1736—87)3) roses sta
dig som en kristelig Degn og en flittig Skoleholder. Af
andre Skoleholdere nævnes4) Bertel Pedersen, der var Om
gangsskoleholder i Klitten, som retsindig og exemplarisk
i Levned og Undervisning5).
1) Han svarede 20 Rd. i Formueskat, men holdt ogsaa en Chaise.
I sin Tjeneste havde han 1 Karl, 1 Dreng og 2 Piger.
2) Gik ogsaa Faderen til Haande 1739.
3) Om ham bemærkes i Skattem. 1743, at han „haver hverken
at pløje eller saa“, hans Indkomster var ringe, og hans øko
nomiske Tilstand slet, hvorfor han kun formaaede at betale
halv Kopskat — jfr. iøvrigt T. A. Abg 1913 S. 39.
4)

1743 og senere.

5) Præsten meddeler 1735: „Hverken nu er eller fra gammel
Tid findes at have været enten Skolehus eller brugt anden
Maade til Børnenes Skolegang, end Degnen altid har holdet
Skole, og siden Sognet . . . . er saa vidt splidt fra hinanden,
saa har de længst fraliggende Beboere om Vinteren indlo
geret deres Børn udi Kirkebyen Hjardemaal og der hver
Søndag, naar de saa selv kommer til Kirke, ført dem deres
Føde til, at de stedse kunde søge Skolen og ikke hindres
af forefaldende ondt Vejerligt“. 1742 var der i Hjardemaal
Sogn kun 1 Skole, nemlig en Degneskole i Kirkebyen for
hele Sognet undtagen Klitten, hvor man holdt en Omgangs
skolemester.
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Menigheden var 1739 flittigt undervist af Sognepræ
sten, dennes Søn og Degnen. Næste Gang udtales noget
lignende, men 1754 var B. ikke saa tilfreds, idet han vel
ytrer, at der i Menigheden findes mange gode Sjæle, men
tilføjer: „Der er og adskillige Forargelser, især med Ho
reri“. Ungdommen gjorde dog meget godt Regnskab for
deres Børnelærdom. 1757 gav Sognepræsten sin Menig
hed Vidnesbyrd om „Gudsfrygt og Devotion“ og ved sid
ste Visitats var den uden vitterlige Forargelser, og Prov
sten berettede, at den vai kristelig. „Han haaber, at den
skulde følge Jesu Ledsagelse ved hans og hans Medhjæl
peres Arbejde i Herren ind i det søde Himmerige.“ —
Ungdommen var derimod „imod Sædvane ringe —, som
jeg gav Dem min retfærdige Harme tilkiende over“.
2.
(-23/,

H undstrup o g Ø sterild .

39, 8/s 46, 3/s 50, i/o 54, î/,„ 57, » 5 62.)

Sognepræsten, Konsistorialraad Rubech Humble (1722
—43), der tillige var Provst i Hillerslev Herred, var flittig
i sit Embede og ulastelig i sit Levned. Hans Efterfølger
Broder Nicolaisen Brorson (1743—55)’) prædikede (1746)
meget opbyggeligt og opvækkeligt; personligt var han en
kristelig Mand, der førte et en Præstemand anstændigt
Levned. Ved Visitatsen 1754 prædikede han ikke, paa
Grund af Svaghed. Hans Thomsen Møller (1755—70) var
„en vindskibelig og ulastelig“ Præstemand. Om hans Evner
som Prædikant faar vi ikke noget at vide. Ved Visitatsen
1757 prædikede nemlig en Studiosus Jens Obel-) og 1762
Stud. theol. Knud Eskildsen DockedalP) (begge opbygge
ligt).
Degnen Mogens Vogelius (1736—50)*) var ustraffelig
’) Havde ingen Formue og svarede af Indkomst 4 Rdl. I sin
Tjeneste havde han 2 Karle, 1 Dreng og 3 Piger.
2) Rimeligvis den senere Præst i Hjortdal.
3) Senere Præst til Vrejlev og Hæstrup.
4) Om ham bemærkes paa Skattemandtallet 1743: „Manden er
saa fordybet i Giæld, at han ingenlunde formaar at betale
uden halv Kopskat“. — Jfr. iøvrigt T. A. Abg. 1913 S. 37 f.
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i Levned og Embede og var „en flittig Skoleholder i
Østerild“ Efter hans Død 1750 blev der i hans Sted ansat
en kristelig Student ved Navn Peder Agerholm (1750—75)*),
som der da næredes godt Haab om, og viste sig da ogsaa siden som en ulastelig Degn. Hvad Skolegerningen
angik, holdt han 1754 i Forening med sin Stedsøn fens
Olesøn Skole i Østerild, „til Fornøjelse“ og 1757 „ved
Hjælp af“ Anders Larssøn Klæstrup — ligeledes til For
nøjelse. 1762 bemærkes det udtrykkelig, at Peder Ager
holm ikke var saa bekvem til Skolehold, hvorfor det blev
besluttet, at han i Mangel af Forbedring i saa Henseende
skulde holde en Hører. Angaaende Skoleholdet oplyses
endvidere 1746, at der i Hundstrup holdtes Omgangsskole
af Skolemesteren Thomas Rasch, der var duelig til sin
Gærning, og at Skoleholdet i Klæstrup „ogsaa gik nogen
lunde an“. 1750 nævnes en Anders Larsen, der var en
upaaklagelig Omgangsskoleholder, og 1754 Christen Broe,
Omgangsskoleholder i Kløv og Hundstrup Sogn, ustraffelig i Lærdom og Levned. 1757 var der hele 3 Omgangsskolemestere i Hundstrup, nemlig Hans Jørgensen, Peder
Christensen og Niels Larsen, der alle fortjente Ros for
deres Embede og Levned. Som Skolemestere nævnes ende
lig 1762 Mikkel Møller, der levede kristeligt og læste vel
for Børnene i Hoxer og Østerild Sønderby, Anders Tven,
en flittig Omgangsskolemester 1 Hundstrup og Klæstrup,
der ligeledes var opbyggelig i sit Levned. „Samme Be
rømmelse har Lars Pedersen i Kløv“, tilføjes der2).
’) Smstds. S 38 f.
2) „Udi Hovedsognet Hundstrup, skriver Rubech Humble 1735,
er ingen almindelig Skole indrettet, men Sognelolkene, mest
i Hundstrup By, har antaget en Skolemester aarlig fra Jul
og til Paaske, saa de flestes Omhu for deres Børn er saa
vidt ulastelig, men det synes noget vanskeligt at indrette en
almindelig Skole, siden Sognet bestaar af 4 Byer, hvorimel
lem er nogen Distance, dog god V e j........... Udi Østerild
Sogn har det lige Beskaffenhed ligesom ofven er meldt,
allene dette, at Skolemesteren, nafnlig Christen Bøjsen, er en
bosat Mand og svarer kgl. Skatter og Hosbonden og nyder aarlig efter en Fundats ved kgl. allem. Confirmation af 24/i2
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Ungdommen var gennemgaaende vel undervist og
gjorde god Rede for sig; i 1757 var den dog kun „nogen
ledes“ og 1762 „ganske skikkelig“ undervist løvrigt ud
taler B. 1746, at der var „Opvækkelse og Følelse af Guds
Ord for en Del“. 1750 fandtes der i Menighederne „rede
lige Guds Børn“, og der var Flittighed i at høre Ordet og
i at bruge de hellige Sacramenter. Banden var dog des
værre gængse iblandt en Del, især iblandt Fiskerne i
Østerild. 1754 siges det, at hvad Forseelser, der kunde
forefalde, blev slettet og rettet ved Formaninger og Paamindelser og paa lignende Maade, omtales Menighederne
de følgende Gange, idet 1762 særlig nævnes Drukkenskab
som en Last, mod hvilken Advarsel for sammes Vedkom
mende kunde gøres fornøden.
3.

S e n n e ls.

(S7/n 40, 3/f) 43. 24/, 47, 28/l0 52, n/4 55, n/# 58, u/9 63)

Sognepræsten Peder Poulstrup (1734—54)’) prædikede
vel og lod heller ikke i Retning af Livsførelse noget til
bage at ønske. B. beklager 1752, at han af og til er
meget skrøbelig, saa at han om ikke længe vil blive nødt
til at holde Kapellan, som han paa Grund af sin store
Fattigdom vil faa ondt ved at lønne. Det gik som B. forudsaa, og Poulstrup antog 1753 som Kapellan Palæmon
Obel-), der, da han det følgende Aar afgik ved Døden,
blev hans Eftermand. Obel, der kaldes „en opbyggelig
Mand i Lærdom og Levnet“, prædikede ved Visitatsen
1758, men ikke de andre to Gange. 1755 var det nemlig
en cand. min. Knud Lund, der senere blev Præst i Assels; hans Prædiken blev befunden vel og han selv nød
1731 4 Rixdlr. fra Kiølbygaards Stamhus for 6 fattige Børns
Information. 1742 var der en Degneskole i Østerild og i
Hundstriip en Omgangsskole.
1) Havde 1743 smaa Indkomster og ingen Formue, men holdt
dog 2 Karle, 2 Piger og en Amme samt en lille Dreng, som
han af Barmhjertighed gav Føde og Klæder.
2) S. a. Sognepr. Oluf Obel i Øsløs (se foran). Han døde som
Sognepr. i Sennels 1773.
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rosende Omtale for et ulasteligt Levned. 1763 holdt Stu
diosus Peder Wagaard') en Prøveprædiken og fik tildelt
lignende Ros.
Degnen Boer Boersøn (1735--76)2) lovede 1740 mere
Flittighed, hvilket Løfte han en Tidlang synes at have
holdt, da han næste Gang roses for at „holde Skole for
det hele Sogn med Flid“, men 1747 fik han en ny Paamindelse i Anledning af Ungdommens mindre gode Præ
stationer. 1752 skriver B. om ham, at han er ulastelig i
hans Degneembede, men tilføjer: „I hans Skoleembede
blev han angivet for Forsømmelse, som han efter foregaaende Formaning lovede at forbedre, hvilket jeg har
meldet Provsten og anbefalet nøjere Tilsyn med ham“.
Det maa have hjulpet, thi de øvrige Gange roses han
som Degn og Skoleholder — mere eller mindre — og paa
hans Privatliv blev der aldrig klaget. — Af andre Skole
holdere nævnes 1747 Peder Hochser, der ligesom Degnen
ogsaa maatte love mere Flid. 1758 Peder Larsen Balle,
der var Omgangsskolemester i Hov og „fortjente et godt
Vidnesbyrd“3). 1740 var de unge i Menigheden „ganske
færdige til at giøre god Rede for sig“, og ligeledes 1743,
men de følgende Gange var B.s Tilfredshed med Ung
dommen ikke lige overvældende. 1747 var den „ringe“,
0 Blev vist senere Sognepræst i Skelund.
2) Havde „et lidet og fattigt Levebrød“ og kunde kun svare
halv Kopskat, jfr. iøvrigt T. A. Abg. 1912 S. 28 f.
3) Om Skolevæsnet meddeles 1735: „I Sennels Sogn er paa
det beqvemmeste Sted for gandske Menigheden, nemlig
næst ved Kirken, for 8 Aar siden ved velb. Hr. Cancelliraad
Morten Lelius til Sønder Ullerupgaard hans Direction og
Gavmildhed bygged et Skolehus, hvortil Sognefolkene nok
har contribueret noget lidet, men velbemeldte Hr. Cancelli
raad det meste og har samme Skolehus siden den Tid ej
behøvet Reparation . . . . Skolehuset bebos af Degnen, som
siden det jordløse Degnebolig brændte, den Degnen selv
havde opbygt, har funden der beqem Værelse ikke alene for
sig og Familie, men har og en Stue at holde Skole udi.
1742 var der af Skoler i Sennels Sogn kun en Degneskole i
Sennels By.
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1752 svarede den „skikkelig nok“, 1755 „gjorde den meget
god Rede for sig“, 1758 var den „maadelig, men gjorde
1763 igen god Rede for „Børnelærdommen“. Menigheden
gav gennemgaaende ikke Anledning til Klage; det bemær
kes 1755, at en Del undveg Katekisationen, men Præsten
haabede, at de ved Sagtmodighed kunde „overvindes og
drages“; men der var ikke større Ting i Vejen. En en
kelt Undtagelse nævnes dog 1763, da det hedder: „Der i
Sognet er ingen, som just kan kaldes forargelige, uden
Marie Diderichsdatter, Natmanden Niels Hanherreds Hu
stru, som imod Præstens mange Formaninger holder sig
til Jens Morsing, Natmand ved Børglum Closter, og naar
hun kommer hiem, er der et slet Ægteskab imellem Man
den og hende. Derom har jeg skrevet til Præsten Hr.
Stampe i Børglum for at stræbe efter dette Ondes Afskaf
felse“.
4.
(28/ n

H ille r s le v o g K a a s tm p .

1740, n/9 46,

54, î /u 59)

Sognepræsten fens Bonne (1728—43)1) var en flittig
Mand, der levede ulasteligt og prædikede til Opbyggelse.
Hans Eftermand, Peder Staxbach (1743—50)2) fik ligelydende Skudsmaal. Den følgende Sognepræst Oluf Adolph
Nicolaisen Brorson (1750—75)3) prædikede „grundigt og
meget opbyggeligt“ og synes at have gjort stærkt Indtryk
paa Tilhørerne, om hvem det hedder, at de „vare hørige
og lydige imod Ordet, og kan skiønnes paa, at Guds Veje
læres dem i Sandhed. Med Graad og Taksigelse tage
9

Han døde 1743 af Sprinkler. Da Mandtallet blev affattet,
boede hans Enke, der var en Datter af P. Nielsen Moldrup
til Vestervig Kloster, endnu i Præstegaarden, hvor der synes
at have været ført en større Husholdning. Der var foruden
en Mademoiselle Friedenreich en Kokkepige, en Bryggers
pige, en Amme, 2 Karle og 1 Dreng og af Køretøjer „en
Chaise med halv Dæk“, men Enken betalte da ogsaa 12 Dr.
i Formueskat, hvilket var mange Penge i de Tider.
2) f 1750, ligeledes af „Sprinkler“.
3) Skal mærkeligt nok være død af samme Sygdom som sine
to Forgængere.
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de imod Præstens Formanelse, naar de om deres Fejl paa
mindes“, — „og han selv er en christelig Mand“, til
føjer B.
Degnen Niels Jensen Smidt (1731—48)’) var ulaste
lig i Embede og Levned. Han katekiserede 1740 flittigt i
Sognene. Den følgende Degn, Christian Michael Win
ther (1748—95)2) fik tilsvarende gode Skudsmaal og næv
nes tillige som en meget god Skolemester. — løvrigt næv
nes 1746 Knud Ramme som en opbyggelig og ustraffelig
Skoleholder, 1754 Rasmus Mørch og Skoleholderen i Kaastrup Niels Hvas som duelige og flittige i deres Embede
og kristelige i deres Levned. Sidstnævnte var endnu 1759
Skoleholder i Kaastrup og omtales stadig paa samme
rosende Maade3).
Menigheden — paa hvilken der ikke klages — gjorde
ved Visitatsen 1740 overhovedet „herlig Rede for sig“ og
Ungdommen roses stadig fur gode Præstationer.

]) Om ham bemærkes i Mandtallet 1743 „at han til havende
fri Deignebolig ej formaar at holde Folk og er fattig“. Han
svarede dog fuld Kopskat, der for en Sognedegn var 4 Rd.
— Jfr. iøvrigt T. A. Ab. 1912 S. 34 f.
2) Jfr. T. A. Abg. 1912 S. 35 f.
8) Om Skolevæsenet oplyser Jens Bonne 1735: „Ved Hillerslef
Kiercke, som er det beqvemmeste Sted i Sognet, har Kierkens Ejer, velædie Hr. Assessor Moldrup ladet et Skolehus
oprejse for ungefehr 24 Aar siden, men af Mangel for Skole
mesterens Subsistence og Husets Vedligeholdelse har ingen
beqvem Person villet det antage, og derover er dét før min
Ankomst til Kaldet bleven faldefærdig-og uden Nytte. Siden
har de fleste Byens Mænd baaret Omhu for at holde en
stakels Lærere for deres Børn fra Jul og henimod Paaske,
dog derunder maatte de fattige tit lide, som fattes baade
Kost og Husrum for Skolemesteren, som dagevis gaar fra
een Bonde til een anden . . . . — Kaastrup Sogn bestaar
af en liden By og er længere fra liggende end deres Børn
kunde søge Hillerslef Skole“. — 1742 var der i Hillerslev
By en Degneskole og ligeledes en Skole i Kaastrup.

137
5-

N ors o g T ved.

(’/n 1740, w/n 43, 24/2 47,

2»/.

54,

4/,,,

57,

24/.

62.)

Sognepræsten Hans Christian Begtrup (1733—59)1)
faar undtagelsesvis ikke altid tildelt Anerkendelsen „præ
dikede opbyggeligt“; 1740 prædikede han blot „legalisk“,
men 1743 „vel og bedre end i sidste Visitats“. 1747 og
57 opnaaede han dog den sædvanlige Ros, medens der
ved Visitatsen 1754 blev prædiket af en candidatus ministerii Michael Langballe, hvis Tale var opbyggelig. For
øvrigt havde Biskoppen 1740 nok ikke været saa vel til
freds med Begtrups Levned, da han tilføjer: „lever nu
skikkelig efter gjorte Formaning“. 1743 var der i hvert
Fald gensidig Tilfredshed mellem Begtrup og Menigheden,
idet „de takkede deres Lærere godt, og han iligemaade
dem“. 1747 var han „skrøbelig“, men forrettede dog sit
Embede ulasteligt. De to følgende Gange fik han Ros for
baade at lære og leve vel. Hans Eftermand, Bendt Niel
sen Curtz, (1759—80) omtales som en andægtig og ustraffelig Mand i Embede og Lære, ligesom hans Prædiken var
opbyggelig.
Degnen Lars Hundborg (1752—46)2) katekiserede 1740
flittigt i Byerne om Aftenen og roses 1743 ogsaa for Flid
i Skolehold. Hans Eftermand blev en Mand ved Navn
Poul Lyngbye, der var „selvraadig og efterladende i sit
Embede“. — Han blev ved Visitatsen 1747 paamindet og,
som B. meddeler i Indberetningen for s. A., „fordi der blev
ingen Forbedring af, er han kommen fra Embedet især
Hans Indtægter var næppe store, da han (1743) kun svarede
3 Rd. 52 Sk. i Indkomstskat. Hans Folk bestod af 2 Karle
og 2 Piger, hans Køretøj var en firehjulet „Cariolle“, hvor
til var „et halvt Dække at tage af og sætte paa ligesom
synes“. I Huset havde han sin Svigermoder, Madame Ohnsorg, der da var 74 Aar gammel og rørt paa hendes Mæle;
hun havde hos sig et 13-aarigt fattigt Barn ved Navn Else,
der vartede hende op i hendes Svaghed Selv var hun og
saa fattig og uformuende, hvorfor Præsten havde taget hende
til sig.
-) Svarede kun halv Kopskat, men havde dog en Karl i sin Tje
neste. Jfr. nærmere T. A. Ab. 1912 S. 22 f.
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fordi han var forargerlig med Spil“. Ved den følgende
Visitats var Ulrick Hemmer (1748—59) Degn her1). Han
var ustraffelig i sit Levned og i hans Forretning i Kirken
og Skolen“, men i den sidstnævnte Virksomhed havde han
dog den følgende Gang faaet en Stedfortræder („Substi
tut“), nemlig Christen Thomsen Bjerring, der mødte med
„gode Testimonica“ og ved hans Død 1759 fik Degne
kaldet2). Chr. Bjerring var en meget skikkelig Mand, op
byggelig baade i Kirken og Skolen. — 1743 roses de flit
tige Skoleholdere i Sognene, men udenat de paagæl
dendes Navne nævnes. 1747 omtales Dideric Gottfried
Christian von der Abel som en opbyggelig Skoleholder i
Nors, Jens Dal som en god Skolemester i Nørby og Søn
derby og Peder Jensen i Balderum Skole, paa hvem der
intet var at sige, hverken i Henseende til Lærdom eller
Levned. 1754 var Peder Christensen Balderum Skolehol
der i Sønderby og fens Christian Kaasrrup i Balderum
By; begge havde et godt Vidnesbyrd. 1762 nævnes en
Peder Christensen, som var Omgangsskoleholder i Tved
og rosværdig i Embede og Levned3).
9

I Tidsrummet 1747—48 var Ægidius Sandholdt Degn, jfr.
nærmere T. A. Abg. 1912 S. 24 f.
a) Var Degn her 1759-65. Jfr. T. A. Abg. 1912 S. 25.
3) Om Skoleforholdene beretter Pastor Begtrup 1735: Udi Nors
By tæt op til Kirkediget er et gammelt Skolehus liggende
paa det belejligste Sted for al Sognet ganske slet indrettet
Ao 1682. Til det er intet tillagt; vides ej rettere, end at
Sognefolkene i Førstningen har det ladet opbygge, men
fordi de ej vilde holde det vedlige, nødtes Hr Cancelliraad
Kønning Lelius til Nørre Ullerupgaard at tage det i Posses
sion, i Henseende det stod paa Kirkens Fortog, og satte en
Mand deri. Samme Mand, som nu er i det, har været Gefreider i hans Maj.s Tjeneste udi 21 Aar, holder Skole om Vin
teren fra Jul til Paaske, faar af hver 2 Sk. om Ugen, kan
skrive nogenledes, men er en god Regnemester.“ — I Tved
Sogn havde der i Mands Minde ikke været noget Skolehus,
men det belejligste Sted for et saadant var ved Kirken.
1742 fandtes der i Nors By en Degneskole for hele Sognet
. og i Ballerum en Omgangsskole. 1 Tved Sogn var der en
Omgangsskoleholder.
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Menigheden var 1740 „maadelig undervist“, men næste
Gang svarede Ungdommen „hel vel“ for sig og gav 1754
heller ingen Anledning til Klage. Ved Visitatsen 1757 var
B. saa uheldig „at have saare faa Tilhørere baade af unge og
gamle, fordi det var just Markedsdag i Thisted. De, som
vare til Stede, vidste noget af deres Christendom, men der
blev foregivet, at de bedste vare borte“. Menighedens
Medlemmer var skikkelige og lod sig gerne rette ved sagt
modig og kærlig Undervisning. De fik 1757 Ros af Præ
sten for at være andægtige og lydige imod Guds Ord —
mestendel. 1762 siges noget lignende, og det fremhæves
særligt, at der var sket en stor Forandring med Hellig
dagsarbejde, som nu ikke mere fandt Sted.
6.

R æ r, H an sted o g V igsø.
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Josias Kombach1), der var Sognepræst her 1718—
1750, var en i Lærdom og Levned ulastelig Mand. Han
omtales ikke specielt som Prædikant, men prædikede da
heller ikke ved Visitatserne 1743 og 47, hvortil som Grund
ved den førstnævnte anføres, at han var for svag dertil. 1740
havde han til Kapellan Conrad Rüder, der ogsaa omtales
rosende, og 1747 Niels Raae, der blev hans Efterfølger og
var Sognepræst her til 1784. Niels Raae omtales kun i
al Korthed som en opbyggelig Prædikant, der var ulaste
lig i Embede og Levned.
Om Degnen Edvart Olesen (1697—58)2) siges det
allerede 1740 at han, der personlig var en skikkelig Mand,
med det første behøvede en Substitut; en saadan omtales
imidlertid ikke ved næste Visitats, men Præsten roste
•) Hans Indkomster var 1743 kun ringe og han kaldes „en fat
tig forarmet Mand i et ringe med Sandflugt fordærvet Kald“.
I sin Tjeneste havde han kun en Student, en Kusk og en
Pige
-) Sad 1743 i „armelig Tilstand“, havde ingen Degnebolig og
kaldes „en uformuende affældig Mand paa nogle og 70 Aar
i et meget ringe Kald. Han formaaede da overhovedet ingen
Skat at svare. — Jfr. T. A. Ab. 1912 S. 42 f.
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Degnen for hafis Flid. 1757 omtaler B. ham derimod som
gammel, skrøbelig og uduelig til Skolehold. Han havde
da faaet en Substitut, nemlig Jens Svendsen, der hellerikke
var duelig til Skolen og tilmed for streng imod Børnene,
hvorfor han kort efter kom bort og blev afløst af en Stu
diosus Bendix Hammer'), der ved Midsommertid blev Ed
vart Olesen „adjungeret“. 1754 var sidstnævnte 81 Aar gi.
og Bendix Hammer vikarierede for ham baade som Skole
mester og Degn, i begge Henseende upaaklageligt. 1757
havde Edvart Olesen faaet sig en ny Substitut, nemlig
Studiosus Peder Hald-), der rostes baade for sin Tjeneste
i Kirken og i Skolen. Samme Peder Hald fik efter O.s
Død Degneembedet, som han vedblivende røgtede upaa
klageligt, ligesom der heller ikke var noget at sige paa
hans Levned. 1743 roses Skoleholderne i Annexsognene
for Flid og ustraffeligt Levnedsforhold. 1747 omtales en
— unavngiven — Skoleholder i Vigsø med samme Ros.
I Hansted var der i den indeværende Vinter ikke blevet
holdt Skole, men der „blev gjort Anstalt til, at Skolehold
blev straks begyndt ved en Omgangsskolemester. 1754 om
tales Anders Cappel, der var Skoleholder i Hansted, og
Christen Bierg, Skoleholder i Vigsø, der begge var flit
tige og ustraffelige. I Vigsø havde Forældrene da væiet
noget skødesløse med at lade deres Børn søge Skole,
hvilket de lovede skulde blive rettet og forandret. 1759
var Carsten Wulf Omgangsskolemester i Hansted og Chri
sten Bierre3) i Vigsø, og 1762 Lars Pedersen i Hansted
samt Anders Kulsgaard i Vigsø. Alle disse 4 fik et godt
Vidnesbyrd saavel for Embedsførelse som for Levned4).

>) Vicedegn 1747—55 - jfr. Td. A. Abg. 1912 S. 43.
-) Vicedegn 1756—58, Degn 1758—1811 — jfr. T. A. Abg. 1912
S. 43 f.
8) Vel identisk med Chr. Bierg.
J) „Udi Hovedsognet Rhæer“, meddeler Sognepræsten 1735,
„hafver aldrig fra Arilds Tid været nogen almindelig Skole
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1 Menigheden var der 1740 „baade god Kundskab og
stor Vankundighed“. 1743 gjorde Ungdommen dog temme
lig god Rede for Børnelærdommen, hvorimod den 1754
var „maadelig“. 1759 var der ikke noget at klage over,
men 1762 var den igen maadelig, „dog ikke at laste, og
blev opmuntret til Iver og Flid“.
Der var ved Visitatsen 1743 gensidig Tilfredshed imel
lem Præsten og Menigheden, der havde Lyst til Guds Ord
og adlød ham „undtagen især Forvalteren paa Nør Torup
Laurits Haugaard, som er i hans Ondskab saa uregerlig,
at hans Hustru har en Tid lang mot lukke ham inde som
en afsindig og har været nødt til at faa ham umyndiggiort. Præsten dragerOmsorg for at bringe ham til Efter
tanke og Omvendelse, men hans Forhold giver endnu clerindrettet, ejheller er noget af nogen gifvet dertil. Ellers
hafver Sognefolkene i hver By stedse hvert Aar fra Jul til
Paaske antaget sig self en Skolemester, saa deres Omsorg
for deres Børens Undervisning i deres Saligheds Sag saa
og Regnen og Skrifvind er aldeles upaaklagelig. Men det
vil falde meget besværligt at faa en almindelig Skole ind
rettet i Sognet, siden i Sognet er ikkun een By og 4 smaa
Torper, og i hver Torp 2 a 3 smaa Gaarde, og her og der
et jordeløst lidet Gadehus, og bestaar Sognet i alt omtrent
af 88 Tdr. Hk. Imellem Byerne er en temmelig Distance,
dog god haard Vej at gaa paa, naar Børnene for Vejrlig
heds Skyld kan komme imellem Byerne . . . Udi Hansted
Sogn boer ingen Propritarius men ikkun gemene faa og fat
tige Bønder, alle hørende til NÆrtorp. I samme Sogn er
ikkun een By og 2 smaa Torper, nemlig Nørby og Gaarddal. De meste i dette Sogn ere Husfolk, som bor i smaa
jordløse Huse og ere meget fattige, ernærer sig af lidet
Fiskeri paa Havet, saasom deres Marker lider stor Skade
af den fordærvelige Sandflugt. Ellers bestaar hele Sognet
af 21 Tdr. Hk. og 7 Sk. 2 Fd. 2 Alb. Samme Sognefolk haver
ligeledes selv hvert Aar fra Juel til Paaske holdet sig en
Skolemester at undervise deres Børn . .
I Vigsø Sogn,
der bestaar af 2 Byer samt nogle faa Enstedgaarde og jord
løse Huse (Hk. ialt 3 3 -7 —2—2), havde Beboerne med Hen
syn til Skolehold ordnet sig paa lignende Maade som Fol
kene i Hansted. 1742 var der en Degneskole i Rær By og
en Omgangsskole i hver af de andre Sogne.
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til ringe Haab.“ Senere siges det om Menigheden, at den
var uden grove eller vitterlige Forargelser, og 1762 roses
den for flittigt at søge Kirken og bruge Sakramenterne
med Andagt. Naar „Brist“ fandtes, tog de paagældende
vel mod Præstens Advarsler, der blev meddelt i Sagt
modighed og Kærlighed.
7.
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Sognepræsten, Peder Riber (1736—66) *), faar stadig
en meget rosende Omtale: „Lærer evangelisk og lever
exemplarisk“, „er en meget vindskibelig og flittig Mand“,
„prædikede meget opbyggelig“, „en vindskibelig og brav
Præstemand i Lærdom og Levnet“ osv. 1755 prædikede
en studiosus theologiæ Johan Christian Søltoft, som „lod
mig der høre sine gode Gaver i at prædike opbyggeligt
over Evangeliet, og hans Levnet er en candidato ministerii
anstændig“. Samme Søltoft prædikede ogsaa ved Visitatsen 1758 og fik lignende Ros som før.
Degnen Peder Nielsen Bach (1701—44)2) var en god
Degn og en opbyggelig Skoleholder, førte et ganske ustraffeligt Levned og kaldes „en christelig og flittig Mand“.
Hans Søn og Efterfølger Søren Pedersen Bach (1744—61)3)
omtales ligeledes som en god Degn og duelig Skolehol
der, „oprigtig og skikkelig i hans Embede og Levnet“.
Efter ham fulgte den ovennævnte Johannes Christian Søl
toft 4), om hvem B. ved Visitatsen 1762 udtaler, at han „er
') Boede 1743 i Agerholm Præstegaard, hvor han holdt 2 Karle,
I Dreng og 2 Piger. Han svarede 2 Rd. i Skat af Formue
og 4 Rdl. af Indtægt. Af Køretøjer havde han en Kariol.
2) Havde 1743 „en liden fri Degnebolig og svarede 6 Rdl. i
Formueskat. — Jfr nærmere T. A. Abg. 1911 S. 93 f.
3) Jfr. T. A. Abg. 1911 S. 94 f.
■*) Var endnu Degn her 1768. Det var efter det her forelig
gende den samme Johs. Chr. Søltoft, der 1779 købte
Herregaarden Nebel af sin Søster Petronelle Kirstine
Søltoft, som havde været gift med den ovennævnte Præst i
0. og V. Vandet Peder Knudsen Riber (Jfr. nærmere T. A.
Abg. 1911 S. 95).
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et fromt men fristet Guds Barn“. „Han var da efter Til
ladelse i Kiøbenhavn for at søge Hjælp for hans legem
lige og vanskelige Sygdom. Nu ') er han kommen hjem
og forretter selv sit Embede.“ I hans Fraværelse forrettede
Studiosus Hans Toftum hans Embede upaaklageligt.
Med Hensyn til de øvrige Skoleholdere berettes det
1747, at Søren Justesen, der var Omgangsskoleholder i
Klitmøller, fortjente godt Skudsmaal baade for sit Levned
og Embede, og at Mathias Østerild læste med Nytte „for
de smaa i Øster Vandet, som ikke var saa store, at de
kunde søge Hovedskolen i Vester Vandet. Han var mulig
vis identisk med den Mathias Christenssøn, der 1752 næv
nes som en opbyggelig Skoleholder „paa Østerkanten i
Klitmøller“. Anders Hansen, „vester i Klitmøller“, var da
nylig kommen til Skoleembedet og man ventede sig gode
Frugter af hans Skolehold. 1755 og ved de følgende Visitatser nævnes Mathias Ravnsgaard, der det førstnævnte
Aar siges at have „med Flid rejst udi 3 Aar i Klitmøller“
og maa altsaa antages at være den samme som nysnævnte
Mathias Christensen2). Han var endnu 1762 Omgangs
skoleholder og en god opbyggelig Skolemester. Fremdeles
var der 1755 i Klitmøller en Omgangsskoleholder ved
Navn Pretsmann, som fik et godt Vidnesbyrd. I Øster
Vandet havde der den Vinter ingen Skole været, men de
faa Børn, som fandtes der, havde søgt Hovedskolen i
Vester Vandet. 1758 nævnes yderligere Jens Nielsen i
Øster Vandet, der var en god og opbyggelig Skolemester,
og 1762 en Skolemester samme Steds ved Navn Jens Chri
stensen Dige, der var „til Opbyggelse for 0. Vandet
Sogn“ 3).
1) o: paa Indberetningens Tid.
2) Der er jo derfor intet til Hinder for, at han ogsaa kan være
identisk med Mathias Østerild.
:t) Efter Sognepræstens Beretning af 1735 var der paa den Tid
i V. og 0. Vandet Sogne ingen almindelig Skole indrettet»
hvorved Skolemesteren kunde underholdes. Sognefolkene
holdt Skolemestere om Vinteren, i 0. Vandet 1, i V. Vandet
1 og i Klitmøller 2, som „ugevis gik omkring at nyde deres
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Menigheden var 1740 „flittig undervist og lydig*', og
Sognepræsten vidnede 1742, at den „havde Mod til Ordet“
ligesom ogsaa B. var tilfreds med den, saavelsom med
Ungdommen i Særdeleshed. Han siger saaledes 1747:
„Ungdommen var vel undervist i de andre eller forrige
Steder, men hans (o: Peder Ribers) Menigheds Ungdom
var særdeles færdig til at giøre Regnskab, ligesom hans
Menighed og viste en særdeles bevægelig Andagt “ 1752
var der ogsaa „Gudsfrygt iblandt unge og gamle“, og
Præsten erklærede, at de unge vare „de gamles Lære
mestere“, og at Ungdommen i det hele var „vel undervist
og svarede til Fornøjelse“. 1757 var der ingen aabenbare
Forargelser i Menigheden, og Ungdommen „var, som den
altid plejer, ret fortræffelig“, hvilken Ros gentages 1762.
I Menigheden fandtes der „mange fromme Sjæle“, men
ogsaa de, som for vild, hvilke sidste dog lod sig rette
ved kærlig Undervisning og Paamindelse af Præsten.
„Men haardnakkede Syndere findes der ej i disse Sogne“
tilføjer B.
(Fortsættes i Aarbog 1921.)

Underholdning“ og desuden fik 2 Sk. om Ugen for hvert
Barn, de underviste; de fattige Børn nød dog gratis Under
visning. — 1742 var der foruden en Degneskole i Vester
Vandet By 2 Omgangsskoler.
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Om Flyvesandets Ødelæggelser i Thy.
Af S. C. Sortfetdt.

Der er vist faa Steder i Danmark, hvor Flyvesandet
har foraarsaget saa store Ødelæggelser som langs med
Havkysten i Thyland. Klitternes Gennemsnitsbredde er
her over en dansk Mil.
Det er imidlertid ikke saa vanskeligt at forklare,
hvorfor Sandflugtsødelæggelsen har været større her end
de fleste andre Steder i Jylland. Hvis man ser paa et
Landkort, opdager man straks, at Nordvestvinden uhindret
kan slippe nordenom Skotland og søndenom Norge, saaledes
at den har fri Passage tværs over Atlanterhavet og Nord
søen, og uden at svækkes af nogen Modstand kan den
med hele sin Vælde fare lige mod Thylands Vestside.
Skal Vinden derimod over Land og særlig over et Bjerg
land, svækkes dens Styrke og Voldsomhed i høj Grad.
Derfor er Nordvestvindens Styrke mindre i Vendsyssel,
da den svækkes ved at gaa over Norges Sydspids, og sydfor
Thyland, nede i det egentlige Vestjylland, er Nordvest
vindens Voldsomhed ogsaa aftaget betydeligt ved at fare
hen over de. skotske Bjerge.
Det ser ud til, at det først er i det 16de Aarhundrede,
at Flyvesandet har taget Overhaand i Vestjylland; ihvert
Fald begynder Klagerne over Ødelæggelsen paa denne Tid.
Dr. Troels Lund har udtalt, at det sandsynligvis var
Skovenes Udryddelse, som var Skyld i, at SandflugtsØdelæggelsen bredte sig over saa store Strækninger, men
det er næppe rigtigt, thi selv om man ogsaa paa ganske
enkelte Steder kan antage, at Skoves planløse Rydning
kan have givet Anledning til, at Vinden og Sandet har
faaet friere Spillerum, maa sikkert et saadant Forhold
regnes som en ganske særlig Undtagelse. Hovedaarsagen
til, at Flyvesandet tog Overhaand, er sikkert en hel anden.
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Der kan peges paa Klimaforandringer, hvorved Vind
styrken og den herskende Vindretning er blevet anderledes
end tidligere; ogsaa Havstrømmene i Nordsøen og Skagerak
kan have forandret sig, saaledes at der paa Stranden og
i det hele taget langs med Jyllands Vestkyst er opskyllet
langt større Sandmasser end forhen. I Forbindelse med
disse særlige Naturforhold, der kan have bevirket større
Sandflugt end i de foregaaende Aarhundreder, skal her
særlig fremhæves, at Kystboerne sikkert havde stor Skyld
i, at Flyvesandet bredte sig og ikke kunde holdes nede.
Af flere kongelige Skrivelser fremgaar det, at man
havde faaet Øje for Faren, der truede, og det ser ogsaa
ud til, at man havde Forstaaelse af, at Folk selv var
Skyld i, at Sandflugtsødelæggelsen tog Overhaand.
I en Skrivelse Aar 1539 forbyder Kong Christian den
3die Bønder og andre „at drage og slaa Halm og Tag,
saa at Sandet derudover drives paa Landet og fordærver
megen Jord, Ager og Eng . . . .“ Bøden for Overtrædelse
af dette Forbud var 40 Mark.
1543 indskærpes Forbudet paany, og 1548 og senere
udsendte Kongen Skrivelser med strenge Forbud mod, at
Klitterne ødelagdes, og Straffen for Overtrædelse blev tilsidst saa haard, at man skulde mene, at Folk tog sig i
Agt, men der er langt fra Kjøbenhavn og ud til de vest
jyske Klitter, og i den fattige Tid, som raadede gennem
det 17de og 18de Aarhundr'ede, har Klitboerne, ikke skaanet
Klittens Plantevækst, men har oprykket og nedmejet
Marehalmen for at bruge den som Tækkemateriale eller
Kreaturfoder. Ogsaa Kreaturerne drev man paa Græs i
Klitterne, og alt dette medførte, at Stormene atter og atter
rev Hul paa Klitbakkerne og blæste Sandet længere og
længere ind over Landet.
Denne uheldbringende Mangel paa Respekt for de
kongelige Forordninger varede ved i flere Hundrede Aar,
og fra Herredsfoged Otto Lemvigh i Thisted har vi en
Skrivelse, dateret 21de November 1791, hvori der klages
over Klitternes Behandling og den Ødelæggelse, som fulgte
deraf. Skrivelsen lyder saaledes: Anno 1791, d. 21. Novbr.,
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blev af mig udi Medfølge af Opsynsmændene Sr. Anders
Tøfting til Diernæs m. fl. foretaget det anbefalede aarlige
Syn over Nystrup, Vang og Tvorufi Sognes Sandklitter,
hvor jeg da fandt en stor Del af de farligste Klitter i alle
tre fornævnte Sogne dels at være belagt, dels beplantet
med Vipper og Klitvækster, ligesom og de forrige Aars
Arbejde viste Opsynsmændenes Aarvaagenhed over denne
Landeplage. Men med alt dette er dog endnu kun lidet
udrettet, naar man betragter disse uhyre store Sandklitter,
som aarlig nærmer sig mere og mere ind ad Landet. Al
Flid og Arbejde synes og at være af liden Nytte, saalænge
det tillades, at det der i Sandklitterne bor Husmænd, hvis
Kreaturer ikke alene optræde og opæde de unge Spirer,
men til hvis Føde om Vinteren man uagtet de alvorligste
Irettesættelser og Straffe indsamler Klitvækster, hvorved
foraarsages, at der endog maa blive Mangel paa det for
nødne Frø til at udsaa saa meget, som ellers kunde ske.“
Ved at sammenholde de omtalte kongelige Skrivelser
fra Midten af det 16de Aarhundrede med Herredsfogdens
Skrivelse af 1791 forstaar man, hvad der har været en
væsentlig Grund til, at Flyvesandsødelæggelserne bestandig
bredte sig mere og mere. Da Klitterne omsider blev fre
dede, og man saaede Marehalmsfrø eller plantede oprykket
Marehalm i Sandklitterne, lykkedes det snart at faa Bugt
med Flyvesandet og hindre dets videre Udbredelse.
Hvor mange thylandske Landsbyer, Sandet har øde
lagt, ved man ikke med Sikkerhed, men naar vi ser det
mægtige Omraade, som Klitterne nu dækker, forstaar man,
at en Mængde Landsbyer og Bebyggelser maa være gaaet
med i Løbet.
Sognene Agger, Lodbjerg, Hvidbjerg v. Aa, Tvorup
og Vang har lidt overordentlig meget ved Sandflugten, og
i Nordthy er det særlig gaaet ud over Hjardemaal Sogn,
men ogsaa alle de andre thylandske Sogne ved Havet
har taget stor Skade.
Den følgende Fremstilling er ikke noget fuldstændigt
Arbejde vedrørende Sandflugtens Historie i Thy; det er
kun spredte Tiæk, Udpluk hist og her, som jeg for det
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meste har samlet paa Landsarkivet i Viborg og Rigsarkivet
i Kjøbenhavn.
Vi begynder saå med Agger Sogn. Om Sandflugtens
og Havets Ødelæggelser af dette Sogn er der allerede
skrevet adskilligt. *) Af denne Grund skal her kun om
tales ganske enkelte Ting for at vise, hvor forfærdelig
Ødelæggelsen af Sognet har været.
1555 fandtes i Agger Sogn 21 Gaarde og 22 Boel, og
Sognet var allerede paa denne Tid ,jplat fordærvet med
Sand“. 1625 var ifølge et Tingsvidne 15 Gaarde ødelagt
af Sandflugt i Øster Agger; en Smule Eng var tilbage af
Byens Grund, men denne Eng var fordærvet af Vand. I
Vester Agger var 2 Gaardes Ejendomme næsten ødelagt
af Sandløb.
1664 i Matriklen nævnes der i Vester Agger 10 Gaarde,
hver med 2—3 Tdr. Hartkorn, og 12 Gadehuse; i S.Aalum,
Aalumgaard, samt 4 andre Gaarde og 3 Gadehuse; i
N. Aalum er der kun 1 Gaard med 4 Tdr. Hartkorn til
bage, men til denne By hører 16 Gadehuse; i Nabe, hvor
Slaget med Svenskerne stod 1657, er der 1 Gaard og 1
Gadehus;'i Bollum er der 12 Huse og i Thyborøn endnu
6 Tdr. Hartkorn samt 17 Huse. Endelig nævnes 2 Huse,
der kaldes Toft Gadehuse.
Man ser heraf, at 1664 er der ca. 80 Gaarde og Huse
i Agger, hvis Beboere formentlig lever af Fiskeri, da
Markerne enten er bortskyllede af Havet eller ødelagt af
Flyvesand. 1688 er Sognet ødelagt af Sand; der er ingen
Agerjord eller Sædeland, ej heller Eng eller Græsning.
Bønderne lever alene af Fiskeri, som de bruger paa Havet,
og til dette Erhverv findes der ved Agger 22 Baade, hver
med 6 Mands Besætning.
Forøvrigt ser vi af et latinsk Skødebrev fra 1248, at
allerede dengang varAgger-Gaardenes Fiskeri af Betydning.
Lodbjerg Sogn har lidt uhyre stor Skade ved Sand
flugten. I den nyere Tid (1855) er der kun een By til
bage i Sognet, nemlig Tolbøl samt Gaardene Løgstrup*) Se Wuiff: Vendelbo og Aalborg Stift og J. Briiel : Klitterne.
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gaarde og Svejgaard; ialt i Sognet 12 Gaarde og 6 Huse.
De % af Sognet er nu ødelagt af Flyvesand Der kendes
endnu Navne paa to Landsbyer og en Herregaard, som
Sandet har ødelagt, men naar man ser det betydelige
Omraade, som Sandet nu ligger over, forstaar man ogsaa,
at der sikkert maa være gaaet adskilligt mere med i Løbet.
Det kan godt tænkes, at Navnene paa Klitstrækninger,
Bakker o. lign. paa sine Steder gemmer Navne paa øde
lagte Landsbyer og Bosteder. 1 Lodbjerg Klit lægger vi
Mærke til følgende Navne: Følkjær, Torskjær, Porskjær,
det mindre smukke Navn Lortpøt o. fl., hvoraf dog ingen
kan antages at have været Landsbynavne. Derimod er
Navnet Bodbjerg, der ligger mellem Lodbjerg og Hvidbjerg,
muligvis et Landsbynavn.
De to Landsbyer, som vi endnu kender Navnene paa,
hed Bøgstrup og Skovsted. Om Bøgstrup ved man ikke
noget videre; den nævnes ikke i de gamle Matrikler.
Allerede ved denne Tid maa Byen være ødelagt og for
svundet. Ogsaa 1555 er der ikke noget, som tyder paa,
at der paa denne Tid har været flere Byer, end da den
første Matrikel udkom (1664). 1555 var der 16 Gaarde
og 2 Boel i Sognet, og 1664 nævnes der 7 Gaarde og 12
Boel samt 8 Gadehuse med 97 Tdr. 7 Skp. 22/3 Fdk.
Hartkorn. Antallet af Ejendomme er 1664 omtrent det
samme som i 1555; der er kun sket den Forandring, at
en Del af Gaardéne er bleven til Boelsteder, men hvis
der i den mellemliggende Tid var forsvundet en Landsby,
vilde Antallet af Ejendomme være blevet mindre.
Ifølge Matriklen af 1664 fandtes der ved denne Tid 1
Gaard og 8 Boelsteder samt 3 Gadehuse i Tolbøl By.
En Gaard kaldes Stor Løgstrup og et Boel Lille Løgstrup.
Gaarden Rotbøl har 6 1/» Td. 11/3 Fdk. Hartkorn og skal
svare 1 Td. Smør til Vestervig. Endvidere nævnes Gaar
den Svejgaard med 7‘/s Td. P /3 Fdk. Hartkorn.
Byen Skovsted nævnes 1421 og 1435. Det første
Aar omtales en Gaard i Skoustedt, og 1435 nævnes to
Gaarde i Skoffsteth vesten Aa. Den 30. Maj 1566 udgaar
kgl. Befaling til Jutte Podebusk i Vestervig om ikke at
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befatte sig mere med Lodberg Præstegaard (laa i Skov
sted), end Chr. Ill’s Skødebrev til hendes afdøde Hus
bond (Bisp Knud Gyldenstjerne) paa Irup Gods hjemler
Ret til, da Sognepræsten Hr. Laurits har klaget over, at
hun gør ham Hinder paa Gaarden. Men Fru Jutte gav
ikke saa let Køb; der maatte en Dom til, inden hun gav
efter. Den 1ste Oktober 1566 faldt der Rettertingsdom
mellem Fru Jutte Podebusk og Hr. Laurits, Sognepræst
til Lodbjerg Sogn, om Lodbjergs Sogns Præstegaard i
Skoufstedt. Ved Dommen tilkendtes Præstegaarden Præ
sten med Undtagelse af den aarlige Afgift af 6 Hestes
Gæsteri og 1 Skovsvin, som tilskødedes hende ved Skødet
paa Irupgaard.
1664 var der 3 Gaarde og 3 Boel i Skovsted samt
5 Gadehuse. En Gaard ejes af Iver Krabbe*), skal svare
6 Tdr. Byg m. m. Den anden Gaard ejes af Enevold
Kaas*) og svarer 6 Tdr. Byg, 1 ‘n Smør**) og 1 Svin;
Hartkorn 7 Tdr. 2 Skp. Den tredie Gaard hørte til Tandrup. Det er formentlig denne Gaard, der har været
Præstegaard, thi Fæsteren Peder Madsen giver til Præsten
i Hvidbjerg 6 Tdr. Byg, 1 Svin og 6 Tdr. Havre; Gaardens
Hartkorn er 6l/s Td. Det største Boel ejedes af Vestervig
og havde 6 Tdr. 1 Skp. P/sFdk. Hartkorn, Afgiften var
4 Tdr. Byg, V2 Fænød, % ® Flæsk m. m. Det næststørste
Boel hørte til Aalborg Hospital, havde 3 Tdr. Hartkorn
og skulde svare 3 Tdr. Byg. Det mindste Boel hørte til
Tandrup, men Fæsteren svarede 12 Thyboskæpper Byg,
1 Svin m. m. til Degnen i Hvidbjerg. Hartkornet var 1
Td. 3 Skp. IV3 Fdk.
1688 reduceres Hartkornet i Sognet til 34 Tdr. 1
Album, og det er særlig Skovsted By, som det er gaaet
ud over. Sandflugten maa have raset voldsomt ved denne
Tid, thi nu er de to af Gaardene i Skovsted øde, og
Præsten i Hvidbjerg har Jorderne i Fæste, De øvrige 4
Ejendomme i Byen synes ikke at have ret stor Værdi, da
*) begge til Toftura i Heltborg Sogn.
**) 1 Pd. = 12 Pd.
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deres Hartkorn ansættes til henholdsvis 1 Td. 4 Skp. 3
Fdk., 2 Skp. 3 Fdk, 2 Alb., 2 Skp. og / Fdk. Den sidste
Ejendom har Degnen Thomas Nielsen i Hvidbjerg haft i
Fæste, og 1688 er Niels Thomsen, formentlig en Søn af
Degnen, Fæster af dette Boel.
Det sidste, vi hører om Skovsted By, er en Syns
forretning afholdt 1739 af Herredsfogden Niels Winther af
Villerslev m. fl. Om denne Forretning hedder det, at man
synede og eftersaa Skovsted Mark og Ejendom og afgav
følgende Erklæring: „Har været Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp.
3 Fdk. 2 Album, og Markjorden, som dertil har været,
blev anset for ungefær 18—20 Tdr. Bygsæd; hvor de store
Sandblider og Banker ligger vesten og norden for og
desaarsag det hele Jord, som forhen til Sæd har været
brugt, ganske med tykt Sand overlagt og utjenlig til Sæd,
saa at den liden Faaregræsning, som derpaa er tilbage,
kan, saa snart Vinden rører sig af Vesten, endmere med
Sandflugt forødes og bedærves. Engen i Storkjær og den
øvrige Ejendom til Skovsted er ligesom Rotbøl Eng og
Ejendom af Sandflugt og Sand ødelagt. Faaregræsningen
paa Stedet ansættes til 1 Skp. 2 Fdk.; dog det synes med
allerførste ligesom ved Rotbøl at ville ganske og ren af
Sand vorde bedækket.“
Rotbøl skal engang have været en Herregaard, hvor
fra Familien af samme Navn skal stamme. 1664 havde
Gaarden kun 6V2 Tdr. P/s Fdk. Hartkorn, og Vestervig
ejede Gaarden. Fæsteren var sandsynligvis en Bonde og
hed Christen Michelsen. 1688 hed Fæsteren Michel Chri
stensen, og Hartkornet bliver nu sat til 4 Tdr. 6 Skp.
Michel Christensen er maaske Søn af Chr. Michelsen.
Sandflugtsødelæggelsen greb efterhaanden mere og mere
om sig, og 1739 afholdtes en Synsforretning, som viste,
at nu var hele Gaarden ødelagt. „Synsmændene besaa
først et lidet Fald, kaldet „Krop“, som blev anset at have
været 8—10 Tdr. Sædeland og af det bedste, som dertil
havde været, det befandtes nu ganske overlagt med Sand
og hverken nu eller nogen Tid ventelig at komme til
nogen Slags Sæd i Brug, men tværtimod, at de smaa
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Grønninger, som endnu ligger til Syne, haver de store
græsselige Sandblider ved Siden af sig, liggende saa, at
den lille Grønning dagligen trues med mere Sand at
blive overlagt.
Dernæst besaa Synsmændene et lidet Fald østenfor,
kaldet Alholm, ca. 4 Tdr. Bygsæd, som forrige. Engen,
som har ligget til Rotbøl og har haft Navn af Storkjær,
derover er nu en stor Sø med Sand ganske befyldt; denne
Sø er tilvokset formedelst en Bæk, kaldet Korsbæk, hvor
Vandet har haft sin Udgang af bemeldte Storkjær i Flade
søen og nu af Sandflugt tilstoppet, saa at Vandet desaarsag trænger sig op over Eng, Kjær og Hede, som derved
ligger, saavel Rotbøl som Skovsted Ejendom, som paa
den anden Side paastødende Ørum Bys Eng og Ejendom,
og ikke paa nogen Maade bemeldte Bæk til Fladesøen
kan blive oprødet formedelst den idelige og store paa
løbende Sandflugt, som det igen straks tilstopper. Den
øvrige Ejendom til bemeldte Rotbøl er ganske overlagt
med store Sandblider eller Banker, hvoraf de fleste er saa
høje som Kirketaarne. og det af det bare og blanke Sand,
hvor slet intet Klittag er eller Tegn til at vokse. Stedet,
hvor bemeldte Rotbøl Gaard har staaet, ligger vestenfor
bemeldte afsynede Ejendomme tæt under fornævnte store
Sandblider og ganske overlagt med Sand, saa at Stederne,
hvor Husene har staaet, er saa godt som ganske ukendelige
Endelig har og tæt vestenfor Gaardstedet været en
temmelig stor fersk Sø, ganske dyb og fiskerig, som nu
ej er kendelig, hvor har været, men ganske opfyldt og
overlagt med de store Sandblider, og altsaa kan den liden
Faaregræsning, som nu paa fornævnte Rotbøl Ejendom er,
ikke efter Skønsomhed takseres for højere Hartkorn end 1
Skp., hvilket dog synes med allerførst ganske som af Sand
at vorde tildækket“.
Efter denne Beskrivelse synes det, at Herregaarden
Rotbøl har ligget i en naturskøn Egn østfor en stor Sø,
men de „kirketaarnehøje“ Sandbanker har dækket det
hele til.
Lodbjerg Kirke skal være flyttet et Par Gange for
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Sandflugten, og i Klitterne nordvest for Kirkens nuværende
Plads vises endnu Stedet, hvor den skal have ligget.
Knud Aagaard skriver, at Kirken er flyttet for 100 Aar
siden, altsaa omtrent Aar 1700, og i Trap hedder det, at
Flytningen fandt Sted i Begyndelsen eller i første Halvdel
af det 18de Aarhundrede.
Efter Reformationen skulde Lodbjerg Kirke have været
nedlagt, men den fik dog Lov til at blive staaende. Hvad
Aar Kirken er flyttet, har jeg ikke kunnet faa oplyst, men
det ser ud til, at den sidste Flytning har fundet Sted før
Aar 1700. I en Regnskabspakke fra Aalborg Bispearkiv
ligger et Regnskab for Lodbjerg Kirke fra 1690, og af
dette Regnskab faar vi at vide, at Kirkens Indtægter var
11'2 Td. Rug, 5 Tdr. Byg og 2 Tdr. Havre, samt 2 Lam
og 2 Mark 4 Sk. i Penge. Udgiften til Vin og Brød var
1 Daler 2 Mark, til Christianshavns Kirkes Opbyggelse 2
Daler 15 Sk., Studieskat 1 Mk. 8 Sk. og for Messeklæder
at to og Kirken at gøre ren 1 Mk. 8 Sk. Nogen Flytning
omtales ikke i dette Regnskab og heller ikke i andre Kir
kers Regnskaber, som jeg har gennemset; særlig skulde
man tro, at den velhavende Jannerup Kirke havde ydet
Bidrag til Hjælp ved Flytningen af den fattige Klitkirke,
men Eftersøgningen var forgæves. 1723 hedder det om
Lodbjerg Kirke, at den „paa Bygning er temmelig ved
Magt, men Kirkegaarden af Sand ganske overhyllet og
overdækket, (saa) at der ikke er Tegn til de dødes Grave
eller snart vides, hvor noget Lig bedst kan vorde nedsat,
ja, Sandet gaar en Del over Vinduerne paa Murene op
til Taget, saa det er at befrygte, at Kirken ganske af Sand
skal vorde øde.“ 1724 melder Synsmændene, at „Kirken
er vel vedligeholdt og sidste Aar fik god Reparation.
Men et slet Syn paa Kirkegaarden af Sandflugt, ganske
over Kirkedigerne, de dødes Grave uden omkring og ind
paa Kirkens Mur saa højt opstemmet, at Præst og Folk
ofte med stor Besværing er indkommen til Gudstjeneste
og synes ikke længe at kan blive bestandig". At Kirken
ved denne Tid har behøvet en god Reparation, synes ikke
at tyde paa, at den har været flyttet eller opbygget nogle
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faa Aar i Forvejen. Mon ikke denne Flytning ligger læn
gere tilbage i Tiden? Kalkmalerierne inde i Kirken er vel
ogsaa ældre end fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede.
1725 „løber Sandet over Kirkegaarden, overhyller
Gravene, skjuler Kirkediget og ligger op paa Muren til Vin:
duerne af Kirken.“ 1728 er „hele Kirkegaarden ganske
overløben med Sand, saa at det ofte har været besværligt
at faa nogle Lig i Graven. Med Sømning omkring Kirken
blev forsynet sidste Aar, saa at nu ikke fejles, indtil Guds
Vejrlig skulde Skade gøre.“ 1731 er „Støtterne ganske
øde af Sandet, som i mange Aar har ligget tykt over
Kirkegaarden og Diget, men er nu næsten afblæst; vil
Gud, at den maa blive fri for Sand herefter, vil Støtterne
opsættes af ny og Diget repareres.“ 1763 meldes der, at
„Lodbjerg Kirke holdes nogenlunde vedlige af sin Ejer,
som er en Bondemand navnlig Jens Simonsen, boende i
en Gaard ved Kirken, Svejgaard kaldet. Denne ganske
liden Kirke ligger midt inde i Sandklitterne og trues med
Beskadigelse af Sandet, hvorfor den allerede forhen er
bleven flyttet fra et Sted til anden.“ 1766 ejer Peder
Moldrup til Vestervig Kirken.
I Hvidbjerg vesten Aa Sogn har Sandflugten ogsaa
foraarsaget store Ødelæggelser. En Landsby Alstrup, der
nævnes 1455, er helt ødelagt. Alstrup Sande minder vel
endnu om Stedet, hvor Byen har ligget. En Gaard,
Lyngbygaard, er ogsaa ødelagt af Sand.
Baade Nørhaa og Hundborg Sogne har lidt stor
Skade af Sandflugten, men det er dog særlig gaaet ud
over Vang og Tvorup Sogne. Det sidste af disse Sogne
er næsten helt ødelagt, og den Smule, som er tilbage, er
kun nogle faa Gaarde og Husei Ogsaa Tvorup Kirke er
nedbrudt, væsentlig paa Grund af, at Størsteparten af
Sognet var bleven øde af Sand.
Tvorup Kirke. Ude i den østlige Del af Klitterne i
det nedlagte Tvorup Sogn finder vi Stedet, hvor Tvorup
Kirke har ligget. Flyvesandsbakkerne har ikke naaet ret
langt østfor Kirken; der er frugtbare Marker i Nærheden
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i østlig Retning, men vestfor ses kun den vilde Klit, der
omgiver en lille Sø, som Flyvesandet ikke ganske har
været i Stand til at opfylde.
Nu er Kirkegaarden
omgivet af en Naaletræsplantning, og denne Plantning
gaar et lille Stykke op over det nedbrudte Kirkegaardsdige
og ind paa Kirkegaarden. Stedet, hvor Kirken har liggel,
ses endnu tydeligt, og enkelte Grave er ogsaa svagt
kendelige. Der hviler en idyllisk Fred og Stilhed over
dette Sted, hvor de høje Grantræer giver Ly for alle Vinde.
Af selve Kirken er der saa godt som intet tilbage; kun
Murbrokker og haarde Kalkstykker viser, hvor Murene
har staaet. Et Stykke Murudfyldning, ca. 2 Alen højt, af
den søndre Væg tæt vestfor Koret staar dog tilbage.
Ved Opmaaling paa Stedet faar man at vide, at
Kirken har haft en Længde af ca. 35 Alen og en Bredde
af ca. 12 Alen. Vaabenhuset har ligget ved Sydsiden,
og Koret mod Øst været forsynet med Apsis. Apsisrundingen ses tydelig endnu. Det ser ikke ud til, at
Kirken har haft Taarn, da Vaabenhuset synes at have
ligget tæt ved Vestenden af Kirken. De fleste Kirketaarne
er nemlig smallere end selve Kirken. Umiddelbart vestfor
Vaabenhuset ligger der en stor Sandbakke. Mange af
Kirkens hugne Sten træffer vi flere Steder i Omegnen, og
ved Indgangen til Kælderen i en gammel Mølle østfor
Kirkeruinerne findes der en Mængde afrundede Apsissten,
som sandsynligvis er taget fra Tvorup Kirke. Kirkegaarden har en Længde af omtrent 40 Favne i Syd-Nord;
Længden i Øst-Vest er lidt mindre.
Tvorup Kirke nævnes 1596.*) Ved denne Tid havde
Kirken — foruden Landgilde, Korn- og Kvægtiende —
Indtægten af to Gaarde, som var ødelagt af Sandflugt;
den største af disse Gaarde svarede forhen 6 Tdr. Korn,
den mindste 2 Tdr.
1688 er Landgilden til Kirken kun 3 Tdr. 3 Skp.,
1596 var den 7 Tdr. Denne Nedgang skyldes sikkert
Sandflugten.
*) Aarbog 1913, pag. 56.
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1689 lavede Peder Andersen en Skriftestol til Kirken,
og den kostede 10 Mk. 1699 faar vi at vide, at Kirken
havde Kalk og Disk af Sølv, der vejede 17 Lod, og 1
Messehagl af rødt Fløjl med Kors paa af Guld Kniplinger.
1712 blev Altertavlen i Tvorup Kirke stafferet af Sign.
Jens Jensen Thrane*). Han skal for en Betaling af 24
Rdl. staffere den med „forsvarlig ægte Guld og Sølv
tilligemed behøvende Farver til dens bedste Zir.“ I den
største Fylding paa Altertavlen skal han afskildre Nadveren,
paa Fløjene Opstandelsen og Korsfæstelsen. Tavlens
Himmel skal smukt anstryges og stafferes med Daaben,
alt med smukke Farver og Guld.
Henimod Midten af det 18de Aarhundrede ser det ud
til, at Sandflugten for Alvor er naaet frem til Kirken.
1741 kan man køre over Kirkediget, og 1742 hedder det,
at Stætter og Port kan der ej tages noget Syn til, ej heller
repareres, siden Flyvesandet har tillagt dem, og Sandet
er alle Vegne ligesaa højt som Kirkediget. Vaabenhuset
er ogsaa forfaldent, det manglede 6 Lag Sten samt Skil
ning mellem Kirken og det.“ 1745 meldes, at der er sket
stor Skade paa Kirken, idet Storekirkens Vesterende tog
særdeles Skade den 20. Decbr. af det haarde Vejrlig, og
den nordre Side ved Vesterenden af Storekirken har givet
sig ud og er revnet som Følge af Jordskælvet den 7.
Februar 1745. 1750 er Vaabenhuset saa brøstfældigt, at
„det fast ikke kan hjælpes til Rette, medmindre det skal
nedbrydes og af ny opbygges, som denne Kirke ej faar
nødig, formedelst de store nærliggende Sandblider, som
daglig jævner Kirkegaarden.“
Det ser dog ud til, at Kirken denne Gang er bleven
restaureret, thi 1751 skriver Synet, at „der er ingen Brøstfældighed ved Tvorup Kirke af nogen Betydning.“ 1761
meddeler Synet, at Kirkegaardsdiget formedelst Sandflugten
har været øde i 18-20 Aar, og Synsforretningen slutter
med følgende Hjertesuk: „Vilde Gud i Naade bevare
*) se Aarbog 1919, pag. 94, hvor der nævnes en Kunstmaler
J. T. Trane, der malede Billeder til Hundstrup og Thisted
Kirker.
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Kirkegaarden fra videre Sandflugt, har jeg underskrevne*)
den Tanke, at Kirkegaardens Dige med Tiden kan bringes
i Stand, som var at ønske, dels formedelst Tømmerværket
ved Kirken, dels og især formedelst Gravstederne paa
Kirkegaarden, men denne fattige Kirke har ganske faa
Beboere, ialt 8 à 10, og ringe Indkomster..
Vi hører saa ikke mere om Tvorup Kirke før 1794,
da den lægges øde. Officielt hed det, at Kirken blev
nedbrudt paa Grund af Flyvesandsødelæggelsen, og at
Beboerne samtykkede, men der gaar endnu Fortællinger
om, at Præsten og en Herremand var Skyld i, at Kirken
blev nedbrudt, og at de gjorde det for Fordelens Skyld.
Den 16. April 1794 ansøgte Chr. Brønlund, Byskriver
i Thisted, Cancelliet om Tilladelse til at „nedlægge Tvorup
Kirke for at anvende Blyet af samme med øvrige Mate
riala til Vang Kirkes Reparation. Supplicanten er Ejer af
begge Kirker, som ved sidste Orkan, der overgik Landet,
har lidt overmaade meget, især Tvorup Kirke, der ligger
paa en Udkant og ganske vist vil rent blive ødelagt af
Flyvesandet. Tvorup Sogn bestaar ikkun af 11 Boel,
der ligger Vang nærmere ertd Tvorup. At istandsætte
begge Kirker gaar over hans Evne. Sognepræsten for
Tvorup og Vang med Tvorup Sognefolk erklære, at de
intet have imod det ansøgte, da de sidste dog for det
meste søge til Vang, som ligger dem belejligere." Den
1. August 1794 fik Chr. Brønlund kgl. Bevilling til at
maatte nedlægge Tvorup Kirke imod, at han udvider Vang
Kirke — ifald det skulde behøves — saaledes at begge
Menigheder kunde rummes samt bevislig anvender paa
Vang Kirkes fuldkomne, saavel ind- som udvortes Pry
delse, det, der maatte indkomme til hans Fordel af Tvo
rup Kirkes Nedbrydelse, saa og at Tienden til den Kirke,
som nedbrydes, henlægges til Hovedkirken for bestandig.
Saa give vi eder saadant hermed til Kende, paa det at I
eder ■derefter allerunderdanigst kunde vide at rette og
vedkommende saadant til Efterretning at tilkendegive.“
*) A. Brøndlund, Sognepræst i Vang-Tvorup.
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Det ser dog ikke ud til, at Tvorup Sogns Beboere
har været tilfredse med, at deres Kirke skulde nedbrydes.
Den 25. Oktober 1794 ansøger Tvorup Beboere om at
maatte beholde deres Kirke, men Biskoppen svarer, at
ifl. Provst Carstensens Erklæring maa Tvorup Mænds
Klage anses for ugrundet, og at han vil ikke anbefale
deres Andragende.
Saa faldt den gamle Kirke i Tvorup, og de hugne
Sten er spredt viden om.
En smuk Lysekrone hænger nu i Vang Kirke. Paa
denne Lysekrone staar følgende Inskription: „Givet til
Guds Ære, Tvorup Kirkes Prydelse, af Anders Tøfting
og Hustru Kirsten Marie Willemoes Äar 1784 til Julehøjtid.“
Om Anders Tøfting*) og Præsten A. Brønlund fortælles
der, at disse to ejede Kirken og var Skyld i, at Tvorup
Kirke blev nedbrudt, men ifølge det foregaaende var det
Byskriver Chr. Brønlund, der foranledigede, at Kirken blev
brudt ned. Præsten A. Brønlund døde et Par Aar før
1794. saa han maa være uden Skyld.
Efter Jyske Tegneiser anføres her en Sag fra 1620,
hvorom der førtes en langvarig Rettergang i 1621, og
denne Sag drejede sig om, at Præsten ved Altergang i
Tvorup Kirke skulde have givet en Familie Mjød istedetfor
Vin. Om denne Sag skriver Kongen den 24. Febr. 1621
til forskellige Stormænd, som skulde undersøge og dømme
den stakkels Præst. Kongens Skrivelse lød saaledes:
„Vor Gunst tilforn! Vider al eftersom nærværende
Præstemand Hr. Jens Christensen, Sognepræst til Vang
og Tvorup Sogne udi Thy Os underdanigst suplicando
haver ladet andrage og tilkendegive, hvorledes han ved
Retten skal tiltales og efterstræbes for at have Søndagen
næstfor Mikkelsdag sidst forleden i fornævnte Tvorup
Kirke givet en af sine Sognemænd ved Navn Jørgen
Kieldsen i Furegaard samt hans Hustru, deres Børn og
Tjenestefolk, tilhobe 9 Personer, Mjød af Kalken istedet
for Vin, der de samme Tid communicerede og vare til
*) til Diernæs.
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det hellige og højærværdige Sacramente, eftersom de
derom til Tinge haver vidnet og ved deres Ed været
bekendt, hvilken forbemeldte Præstemand ikke alene
hîjligen benægter, men endogsaa ved Vidner og adskil
lige Omstændigheder formener at ville bevise sig
ikke for saadan en Gerning billigen at burde mistænkes,
som hannem tillægges og noget derfor lide, — da
haver Vi naadigst for godt anset Eder samtlig' at til
forordne denne Sag at forhøre og derudi den at kende
o. s. V.“
De skulde derfor med forderligste Lejlighed indstævne
Parterne for sig paa et belejligt Sted og undersøge Sagen,
til hvis Oplysning der nok maatte produceres nye Bevis
ligheder fra begge Sider, og derefter skulde de afsige
Dom over Præsten, om han skulde straffes eller være fri.
Flere Landsbyer i Vang og Tvorup Sogne er sikkert
gaaet til Grunde ved Sandflugten, men i Briiels Bog om
Klitterne kan man læse om disse Ødelæggelser; de skal
derfor forbigaas her.
I Hillerslev Herred har Sandflugten ogsaa foraarsaget
store Ødelæggelser af de Sogne, der ligger ud mod Kysten.
Her skal kun Sognevis anføres en Oversigt over Øde
læggelsen og enkelte hidtil utrykte Oplysninger, hvoraf
en Beretning fra 1737 er den vigtigste. Det er dog ikke
sikkert, at Sandflugten har Skylden for hele denne Øde
læggelse. Krigens og Tidens almindelige Fattigdom maa
ogsaa tages i Betragtning.
Hansted Sogn: 1555 har Sand allerede fordærvet
Markerne; der var dengang 19 Gaarde 2 Boel i Sognet.
1625 er Marken gruelig fordærvet af Sand. 1664 var der
9 Gaarde, 12 Boel og 24 Huse i Hansted Sogn. 1737
faar vi at vide, at Hansted Sogn bestaar af tvende smaa
Byer : Hansted og Gaarddal, der udi findes 2 Gaarde, 10
Boel og 20 Huse.
17 Gaarde er forsvundne i Tiden fra 1555 til 1737,
og Bøndernes Brug og Næring er noget lidet Agerdyrk
ning og lidet Fiskeri. Deres Tilstand er meget ringe, har
hverken Høbjergning eller Ildebrand og har Sand rundt
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omkring sig. 1855 var der 9 Gaarde og 29 Huse i
Sognet.
Rær Sogn. 1555 er der 34 Gaarde og 5 Boel i
Sognet. 1625 er den nordlige Side af Sognet fordærvet
af Sand, og Marken er en Sandmark. 1664 er der 32
Gaarde, 10 Boel, 14 Huse og 1 Vejrmølle i Sognet. I
Rær By 14 Gaarde, hvoraf 3 var øde, 5 Boel og 12 Gade
huse, 'Borup, en Gaard med 14 Tdr. 5 Skp. 22/s Fdk.
Hartk., Saarup 3 Gaarde 1 Hus, Pugdal 1 Gaard, Hjartbjerg 2 Boel, Febersted 5 Gaarde, Hedegaarde 3 Gaarde
2 Boel, Hestkjær 1 Gaard, Bjerre 3 Gaarde, Kappel 1
Eoel og l Gadehus.
1690 er den største Del af Jorden fordærvet af Sand
flugt, en Del af Sognefolkene er bortrømte. 1737: Dette
Sogns Byer er tre: Rær, Febersted og Hedegaarde foruden
nogle andre Steder, hvori findes 19 Gaarde, 21 Boel og
16 Huse. Bøndernes Næring er mest Agerdyrkning, er af
slet Tilstand, har liden Høbjergning og Ildebrand. 1800:
Rær Sogn har tilforn lidt af Flyvesandet, men Skaden er
dog for en Del formindsket, Jorden er bleven blandet
med Sand, men dog tjenlig til Dyrkning undtagen en
Strimmel langs med Havet og som en let Jord giver god
Rug.
1855 var der 41 Gaarde og 44 Huse i Rær Sogn.
Vigsø Sogn. 1555: 14 Gaarde og 4 Boel i Sognet.
Sand har fordærvet dette Sogn meget, og Præsten foreslaar
derfor, at Vigsø Kirke lægges øde, og Folkene gaar til
Rær Kirke. Dette skete dog ikke. 1664 er der 14 Gaarde,
4 Boel og 19 Huse i Sognet. Deraf har Tousgaard 11
Tdr. Hartkorn, Hesseldal 9 Tdr., Bferreby 5 Gaarde, 3
Boel og 5 Huse, Vigsøby 5 Gaarde og 14 Huse, Søborg
1 Gaard og Votborg 1 Gaard og 1 Boel.
1690 er Præstens Gaard i Vigsø idel Sand, og der
ligger Klitbakker, som vel er 20 Alen høje.
1737. Sognet bestaar af 2 Byer: Vigsø og Bjerre
samt nogle enkelte Pladser. Der er 7 Gaarde, 10 Boelsteder og 14 Huse. Bøndernes Brug og Næring er nogen
Agerdyrkning, samt nogen Fortjeneste ved Sandskuderne,
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som løber ud og ind, er ellers mest at fattig Tilstand.
Høbjergning og Ildebranden er ogsaa slet. 1800: Jord
bunden har taget Skade af Sandflugten, men er i Tidens
Løb bleven til en let sandig Jord, som giver god Rug. 4
Sandskuder fører Handel paa Norge.
1855 er der i Vigsø 14 Gaarde og 35 Huse.
Nors Sogn. 1555 er der 52 Gaarde og 6 Boel. 1625
skriver Præsten, at Sognene har været bedre, men ødes
nu daglig af Sandflugt.
1664 har Sognet 33 Gaarde, 27 Boel og 22 Huse.
Norsby har 16 Gaarde, 13 Boel og 11 Huse. Hinding 6
Gaarde, 8 Boel og 8 Huse. Herregaarden Søgaard 24
Tdr. Hartkorn og Vensbjerg Vindmølle; 1 Gaard og 1 Boel
øde.
1690 synes Sandflugtsødelæggeisen at have kulmineret
i Nors Sogn, thi dette Aar er kun 46Gaarde og Boel beboede.
Præsten skriver, at der i forrige Tider har været en hel
Hob Tiendeydere, men nu paa Grund af den skadelige
Sandflugt, som daglig tager OveThaand, er der kun 46
tilbage.
1737 nævnes der tre Byer; Nors, Hinding og Vording
samt en Del eneste Gaarde og Pladser, ialt 50 Gaarde,
8 Boel og 30 Huse. Ved denne Tid maa Sandflugten til
dels være hørt op i Nors, og de ødelagte Marker atter
bebyggede og opdyrkede. Bøndernes Næring er Kornavling og Agerdyrkning, har maadelig Høbjergning og
Ildebrand. Deres Tilstand kan passere nogenledes.
1800 er Nors Sogns Jordbund, for saa vidt den ikke
er ødelagt af Sandflugten, en meget god Muldjord. Flyve
sandet, der har strøget nordenom Hinding, har ødelagt
eller blandet en Del af denne Bys Mark med Sand. Og
saa sønden om Nors Sø har Flyvesandet strakt sig i en
Strimmel forbi Søgaard, Diggaard og Skaarup.
1855 var der 39 Gaarde og 53 Huse i Sognet.
Tveds Sogn. 1555 er -her 36 Gaarde og 4 Boel.
1664 nævnes 22 Gaarde, 16 Boel og 7 Huse. Deraf har
Nørby 6 Gaarde og 2 Boel, Sønderby 6 Gaarde og 11
Boel (en af Gaardene er ganske fordærvet af Sand). Des-
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uden nævnes Langgaard, Schielsgaard, Schielberig, Trolberig og Baden 3 Boel og 4 Huse, Ballerum 6 Gaarde,
3 Boel og 3 Huse, og Godsberiggaards Vandmølle. 1690
er Annexpræstegaarden øde af Sand. 1737 er Sognets
Byer Sønderby, Nørby og Ballerum, hvor Gaardene ligger
meget vidt spredte. Endvidere bestaar dette Sogn af en
Del eneste Gaarde, ialt 13 Gaarde, 19 Boel og 13 Huse.
Ved at sammenligne Antallet af Gaarde og Boel i 1555
med 1737 ser vi, at 23 Gaarde er bleven ødelagte af
Flyvesand eller formindskede til Boelssteder, og for denne
Ødelæggelse har Sandflugten sikkert Hovedskylden.
To Mænd i Sognet bruger Sejlads, og Bønderne
bruger deres Agerdyrkning. Deres Tilstand er maadelig
paa Grund af Sandflugten, men Ildebrand mangler ikke.
1800. Dette Sogn har lidt overmaade meget af
Sandflugten. Sandklitterne gaar fra Havet dybt ind i
Sognet, støder lige paa Kirken, hvor Kirkegaarden er skjult
med Flyvesand, og gaar endnu lidt længere mod Østen.
Klitternes Udstrækning fra Nordvest mod Øst er PA Mil,
men er nu temmelig vel tilgroede. Man vil vide, at en
By skal have ligget vestfor Tveds Kirke, men den er
ødelagt af Flyvesandet.
1855: 22 Gaarde og 39 Huse i Sognet.
Hjardemaal Sogn. 1555: 51 Gaarde og 4 Boel.
1571 er Præstegaardens Jorder i høj Grad fordærvede af
Sand, særlig synes det at være gaaet ud over Gaardens
Høbjergning, der 1555 var 50 Læs, men 1571 kun 30 Læs.
1625 er Halvdelen af Præstegaardens Agerjord for
dærvet af Sandflugt; af Sognemændenes Agerland med
Fortoft og Fælled er næsten x/s fordærvet af Sandflugt,
og aarlig ødes mere og mere. Præstegaarden har engang
før af Sandflugt været nedtrængt og fordærvet og er nu
igen bleven opbygget paany.
1638 nævnes der 7 Byer i Hjardemaal Sogn, nemlig:
1) Hjardemaal, 2) Tved, 3) Kaase, 4) Uldum, 5) Mejlklit,
6) Skiverklit, 7) Sønderklit, samt 4 Gaarde: Store- og
lille Oddersbøl, Rovad og Bloxgaard. Sognet er fyldt
med Sandbakker og Sandmiler.
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1664 er der 34 Gaarde, 15 Boel, 33 Huse og 2
Møller. Hjardemaal By 11—12 Gaarde, 4 Boel, 14 Gade
huse og 1 Vejrmølle; Klitten 3 Gaarde, 1 Boel; Uldum 1
Gaard, 2 Boel; Oddersbøl 5 Gaarde, 7 Boel; Tvedby 6
Gaarde, 6 Huse; Kaaseby 7 Gaarde, 1 Boel og 5 Huse;
i Klitten 8 Huse og Kaase Mølle: 1 Vandmølle.
1690 skriver Præsten, at den fordærvelige Sandflugt
gør stor og kendelig Skade ej alene paa Bøndernes ringe
Mark og Ejendom, men ogsaa i deres Huse, som ligger
fulde af store Sanddriver, saa de kan ikke have et Læs
Møg hos deres Huse. Der sidder mange for samme Aarsag færdige at flytte, om de ellers havde noget at flytte
med og at bygge op for paa et andet Sted, saa Armod
og Fattigdom er stor hos de fleste. Der er Mangel paa
Hø og Foder. For 30 Aar siden har Præsterne haft en
temmelig (god) Engedel til Præstegaarden liggende nord
over Sanden, østenfor Volden for et stort Sandbjerg, men
nu er Engen saa tit overføget og overløbet med Sand, at
der avles faa Læs paa den, og inden faa Aar, som den
ligger aaben for et stort Sandbjerg, bliver den ganske
øde. 1737: Sognet bestaar nu af tre Byer: Hjardemaal,
Tved og Kaarsøe, samt Klitten, som ligger vidt adspredt
og meget deraf over en Mil til Kirken eller Skolehuset.
Udi Sognet findes 30 Gaarde, 18 Boel og 38 Huse. Bøn
dernes Næring og Brug er Agerdyrkning, er ellers i en
slet og maadelig Tilstand. Behøvende Ildebrand faas.
I Klitten findes 32 Familier.
1800. Jorden er ringe og fordærvet af Flyvesand,
men Sandet, som tilforn saa meget har ødelagt dette Sogn,
er vel temmelig begroet paa nogle Steder, dog gives der
endnu store nøgne Sandbanker.
1855 er der 44 Gaarde og 38 Huse i Sognet.
V. Vandet Sogn. 1555: 23 Gaarde, 6 Boel og 6
Møller. Marken er meget fordærvet af Sand.
1664 er der 21 Gaarde, 3 Boel og 37 Huse i Sognet.
Deraf har V. Vandet By 9 Gaarde og 2 Huse ; Tandrup
1 Gaard ; Nebbel, en Herregaard med 22 Tdr. Hartk.;
Agerholm 10 Gaarde, 3 Boel og 3 Huse; V. Tøfting 1
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Gaard og Klitmøller 2 Vandmøller, 1 (Vejr)mølle og 32
Huse.
1690 skriver Præsten, at „formedelst den skadelige
Sandflugt er mange nu i nogle Aar flyttede bort til andre
Sogne baade for Fiskeriets Formindskelse og Jordens
Fordærvelse.“
1737 er 21 Gaarde og 86 Huse i Sognet. Deraf bor
71 Familier i Klitmøller i to Byer.
Sognefolkenes Næring og Brug er en Del Agerdyrk
ning og en Del Sejlads. Thi da staar mange sig ganske
vel og er rige baade af Gaardmænd og Husmænd, men
den Del af Husmændene, som alene lever af Fiskeriet, er
ganske fattige og trængende. Høbjergning og Ildebrand
er ganske ringe.
1800. Dette Sogn har været udsat for stærk Sand
flugt, saa en stor Del deraf er enten ganske ødelagt og
begravet under Klitterne eller er bleven blandet med Sand.
Fra Agerholm ud til Havet er over en halv Mil, som alene
bestaar af Sandklitter, men som dog er langt bedre til
groede end i Vang Sogn søndenfor. V. Vandet Sø har
været til stor Frelse for dette Sogn, da den opsluger det
Sand, som drives fra de tilstødende mod Vest liggende
nøgne Sandbanker. 20 Gaarde og 19 Huse i V. Vandet
og 77 Huse i Klitmøller. 3 Vandmøller i Klitmøller, deraf
2 Melmøller og 1 Stampmølle, 7 Sandskuder og omtr. 20
Fiskerbaade. Mølboerne er ved Sejlads og Fiskeri tildels
velhavende Folk.
1855: 22 Gaarde og 104 Huse, deraf 80 i Klitmøller.
Ogsaa 0. Vandet, Skinnerup og Østerild Sogne har
lidt Skade ved Sandflugt, særlig har Byen Toushede
(Tovsig) taget stor Skade.
I Hillerslev Herred er 43 Gaarde forsvundne og 87
Gaarde omdannede til Boelssteder i Tidsrummet 1555—
1737 (182 Aar).
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Krejlerliv paa Limfjorden.
Ved N. Sodborg.

En Krejler var egentlig to Ting; han var baade Skipper
og Handelsmand. De Varer, som han sejlede omkring
med i Limfjordens mange Kringelkroge, opkøbte og af
hændede han selv; og han ejede som Regel selv Skuden,
han sejlede med.
Der fandtes Krejlere forskellige Steder ved Limfjordens
Kyster, f. Eks. i Haverslev og Bejstrup; men flest dog
paa Hannæsland, og da særlig i Øsløs. I Øsløs findes
endnu en rigtig gammel Landsbygyde, som bærer det
velklingende Navn Skippergade; i denne „Gade“ boede
de fleste Øsløs-Krejlere, engang tæt op til en Snes, for
tælles der.
De fleste Krejlere i Øsløs, og vist ogsaa andre Steder,
havde som Regel lidt Landbrug, Jord til en Ko eller to,
enkelte andre ogsaa mere. løvrigt havde Øsløs forhen
mere end nu Præg af en Fisker- og Skipperby, idet den
ofte ved Sommertid havde Indkvartering af en Del Harboøre-Fiskere, som fra Øsløs Strand drev Fiskeri i Livø
Bredning. *)
En Krejlerskude var ret ejendommelig; den var nemlig
aldeles fladbundet og kaldtes en Kaag. Den blev betjent
af to Mand, Skipperen og en Mand eller ogsaa kun en
stor Dreng; det var tidt Tilfældet, at Skipperen tog sin
egen Søn med ud, ogsaa før han var konfirmeret. Kaagen
havde lukket Dæk med aaben Luge ned til Lastrummet;
der var en meget lav Lønning, kun paa ca. en halv Fjæls
*) Se Johan Skjoldborgs livlige Skildring:
Krejlerliv;
i Samlinger til Jydsk Hist. og Topografi, 2 Række
I Bd. Pag. 131 ff. Se desuden „Lidt om Skibsfarten og Han
delen i gamle Dage i Thy og Vester Hanherred. Af A. Mar
schall.“ I Historisk Aarbog for Thisted Amt 1910.
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Bredde over Dækket. Endnu længere tilbage i Tiden havde
Kaagen Halvdæk eller var helt aaben.
Der var dog ogsaa en ganske lille Kahyt, hvor Skip
peren og hans Følgesvend lige kunde sidde og spise
deres Mad; i hver Side af denne Lilleputkahyt var gerne
en snæver Køje, som benyttedes til Soveplads. Men man
maatte helst huske paa, hvor man var og ikke fare for
rask over Ende i Køjen; thi saa vankede der Pandeknubs,
da der kun var faa Tommer til Loftet. I Kahytten var

KAAG

Tegning af Skipper Niels Sørensen, Øsløs

gerne en lille Kogekakkelovn eller en lille muret Fyrplads
med et Stykke Jernrør som Skorsten op gennem Dækket.
Desuden havde Skipperen gerne en længere løs Træ
skorsten, Røghat, som kunde sættes over Røret for at
gøre Trækket bedre.
Da Kaagen ingen Køl havde, var den slem til at
krænge over paa Siden, ogsaa selv for ringe Vind. I
stærk Blæst kunde den krænge saa stærkt over, at Søen
spillede ind over den lave Lønning. I Bunden af Lasten
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førte den derfor som Ballast en Del store Sten, fastgjorte
i en Trærende for ikke at rulle. Men til at løbe ind over
Grundene, hvoraf der er saa mange i Limfjorden, var den
særdeles velegnet. Den førte gerne et Par lange Aarer
med, saa den kunde roes, naar det kneb ; undertiden blev
den ogsaa ved Vindstille staget ind over Lavvandet eller
op mod Vinden.
Krejleskipper Christen Boesen, Øsløs, lod i 1860erne
bygge en Kaag hos en Skibstømrer i Thisted. Denne
Kaag blev for en Del bygget efter Christen Boesens egen
Tegning og Plan, idet han lod den bygge mere buet ned
efter end almindeligt, saa Bundfladen blev ikke saa stor
i Omfang; det skulde bøde paa den manglende Køl. Men
da Kaagen var færdig, viste det sig, at den laa lidt skævt
paa Vandet, saa den maatte føre Modballast i den ene
Side for at kunne ligge lige. De øvrige Krejlere og andre
gode Venner gjorde Løjer med den og gav den straks det
smukke Navn: „Trimmel-rundt“.
Men for Resten viste det sig, at „Trimmel-rundt“ var
en god Sejler, der godt kunde hamle op med de andre
Kaage, og da den var nok saa stor som Kaagene i Al
mindelighed, gav Christen Boesen den det mere passende
Navn: „Bente Marie“. Ellers var det ikke almindeligt, at
Kaagene førte Navn som andre Skuder.
Kaagen havde kun én Mast, og som Regel kunde
denne lægges ned, saa Kaagen kunde sejle ind under
Broerne over Østeraa i Aalborg. Kaagen førte som Regel
fire Sejl: Fok, Klyver, Storsejl og Topsejl. Undertiden
benyttedes endnu et Sejl, som kaldtes Bredfok, eller og
saa brugte man ved Hjælp af en Baadshage at sætte
Klyveren ud til Siden; det kaldtes „at spile“ Klyveren.
Kaagen førte altid barkede Sejl. Selvfølgelig havde Kaagen
ogsaa en lille Pram paa Slæbetov.
Ved Foraarstide blev Kaagen godt efterset, „digtet“,
d. v. s. tættet med „Værk“, tjæret og malet og slæbt i
Vandet.
Ved Paasketider begyndte Udfærden.
Krejleskipperens første Tur gik gerne til Kvols, ned
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gennem Hvalpsund, over Lovns Bredning og ind i Hjar
bæk Fjord, efter „sort Kar“, som det kaldtes, Der var
tre Slags Lervarer, som Krejleren sejlede med og handlede
med: Sort Kar, rødt Kar og broget Kar.
Det sorte Kar blev som sagt hentet i Kvols, men de fleste
sorte Potter, Jydepotter, fra denne Egn, blev dog vistnok
lavet i Gammelstrup mellem Skive og Viborg. Det var særlig
Kvinderne, som dannede Potterne ; baade store og smaa
var med i Arbejdet; Mændene lavede tiest Leret til. De
unge Piger arbejdede flinkt i det vaade Ler, og det blev
i Almindelighed betragtet som et godt Parti at blive gift
med en dygtig Pottepige. Og naar en eller anden For
lovelse rygtedes, saa var det almindeligt for den kvinde
lige Parts Vedkommende at komme med følgende Spørgsmaal: „Æ hun døgtig i Lier?“ Potterne lavedes paa et
Bræt, der blev lagt i Skødet; man brugte mest at forme
Potterne med Haanden, glatte dem med en Sten, en Kniv
eller et Par Træstykker. Potterne fik den sidste Glatning
med en Sten, „æ Glassten“, og med denne Sten lavedes
ogsaa de cirkelformede Ornamenter eller Streger, som
man tidt ser som Pynt paa de sorte Jydepotter. *)
Efter at Potterne var tørrede, blev de røgede og
brændte. De brændtes i en lille Sandgrav eller en Slags
Grøft, „Ildpøt“ kaldtes den; de smaa Potter lagdes inden
i de store, og hele Dyngen blev omgivet og godt tildækket
med sandede Hedetørv. Man satte saa Ild i Tørvene og
Potterne brændtes paa faa Timer.
Der var flere Slags Potter og Gryder, i 3—4 forskellige
Størrelser. De største kunde rumme over 1 Skp. Korn.
Pander og Kasseroller var der ogsaa i sort Kar, men mest
dog Kaffekander med Tud og Hank; det var nemlig
meget fint den Gang. Der gaves ogsaa sorte Mælkefade,
som mest anvendtes til Tykmælk, da det blev hævdet, at
i sort Kar kunde frembringes den bedste Tykmælk.
Men vi maa vende tilbage til vor Kaageskipper, som
ligger med sin Skude ud for Kvols. Hans Hjælper maa
*) Se „Dansk Husflidstidende“ Nr. 10 og 11, 1919.

169
nu finde sig i at blive ene tilbage paa Skuden, medens
han gaar ud i Omegnen hos Pottefolkene og gør sit Op
køb. Var det en Dreng, kunde det nok blive noget lang
somt for ham, især hvis det var hans første Tur. Var
Drengen ikke konfirmeret, havde han gerne sine Skolebøger
med — vel mest for en Ordens Skyld — men i Reglen
syntes han vel næppe, at Skolebøger var særligt interessant
Selskab.
Skipperen gik altsaa ud paa Pottehandel; Potterne
købtes altid snesevis efter bestemte Regler for smaa og
store Potter og med et vist Overmaal for hver Snes. Naar
Handelen var sluttet, blev de købte Potter paa en bestemt
Dag kørt ned til Kaagen; de laa i Lyng i Vognene.
Modtagelsen og Indskibningen af Potterne skulde
helst fejres med en lille Festlighed; det var Tradition, at
Skipperen mødte med Brændevin og Pottefolkene med
Brød og Pølse.
Gildet blev gerne holdt hos „Bette Nielses“. —
Bette Niels var en ret ejendommelig Skikkelse og
svarede fuldelig til sit Navn; han var nemlig en ganske
lille, spinkel Mandsling; hans Hænder var smaa som et
Barns. Men en stor Skraa kunde han nok magte; der
stod altid sorte Streger ved Mundvigene.
Bette Niels blinkede altid med Øjnene — i sære,
lange Blink. Hans Gerning her paa Jorden var at lave
Væverør.
Men var Bette Niels med Hensyn til Krop bleven
ikke saa lidt forurettet, saa havde hans Kone i alle
Tilfælde faaet rigelig. Hun var næsten en hel Kæmpe
kvinde, stor og knoklet; Dorre hed, hun. Niels og Dorre
var gæstfri Folk, og Selskabet havde det helt hyggeligt i
deres Stue.
Til Skipperens Dramme gled Pottefolkenes Brød, uden
Smør, og den velsmagende Pølse glat ned, mens Dorre
rumsterede med at lave Kaffe til Gæsterne. Ved Kaffen
blev Stemningen i Stuen sat op; Bette Niels fik ogsaa sin
Part af Drammene og Kaffepunchen; Blinkene i hans smaa
Øjne blev endnu mere underlige, han kraanede sig i
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Sædet og kræmtede af Velbehag: Haa, haa, naar den
varme Drik gled ned i hans spinkle Legeme.
Skipperens Dreng sad med store, forundrede Øjne,
indsugende alt dette forunderlige, fremmede, han her blev
Vidne til.
Naar Gildet var forbi, blev Potterne i Prammen
sejlet ud til Kaagen, der blev lastet helt op til Lugen.
Saa gik Turen igen ud over Limfjorden til Høkere og
Købmænd langs Kysten. I Reglen sejlede Krejleren først
østpaa med sin sorte Ladning. Hvad han ikke fik solgt
hos sine Kunder, solgte han paa Torvet i Aalborg. Naar
Ladningen var solgt, indtoges ny Ladning af rødt Kar og
broget Kar. I Nørre-Sundby var et Par Fabrikker for
broget Kar. Karrene blev fragtet over til Skipperen i
Pramme. Broget Kar bestod af Mælkefade, Vaskefade,
Smørkrukker, Syltekrukker, Tallerkener og Urtepotter osv.
med forskelligfarvet Glassur.
Det røde Kar kom fra
Landsbyerne Asp, Torup, Siem og fl.’Steder syd for Aal
borg. Det bestod af brændte Rødgryder, Øldunke, Potter
og Pander osv.; der var gerne Glassur indvendig og halvt
ned paa Siderne udvendig. Naar Ladningen var indtaget,
sejlede Skipperen vestpaa, helt op til Struer.
Det daglige Liv paa Kaagen gik ellers ret ensformigt.
Skipperens Dreng eller Hjælper lavede Maden i den lille
Kahyt. Retterne var dog langtfra mange og ikke meget
afvekslende; det gik mest løs paa Ærter, kogt Fisk og
Kaffe med Smørrebrød, røgede og saltede Sager havde
Skipperen med hjemmefra. Om Natten kastedes gerne
Anker i Nærheden af Land for at faa lidt rolig Søvn.
De Drenge eller unge Mennesker, som tidlig kom med
ud at sejle med Kaagen, fik tidt saadan Lyst til Krejlerlivet, at de aldrig rigtig kunde finde sig tilfredse paa
Landjorden; de længtes tilbage til den blaa Fjord. Ved
Høsttiden laa Skipperen gerne hjemme' en Tid for at
hjælpe til med Høsten.
Folk fra Hannæsland vilde dengang gerne gøre deres
Handel i Løgstør; derfor havde Krejleren undertiden
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Passagerer med om Bord, eller ogsaa han tog Bud med
for Folk.
Fra først af sejlede Krejlerne, i det mindste de ØsløsKrejlere, næsten udelukkende med Lerkar, men det blev
dog snart almindeligt ogsaa at sejle med andre Varer, f.
Eks. Trævarer, Kartofler o. 1. Var Krejleren oppe i den
vestlige Del af Limfjorden, sejlede han tidt til Kaas Bred
ning efter en Ladning Flynder, som han sejlede omkring
med og solgte. Og den Gang købte Folk Flynder i
Massevis, store Riskurve fulde; saltede og røgede gemtes
de til Vinterforbrug.
Nogle Krejlere havde ved Pinsetid Simer (Halmreb)
med til Torvet i Aalborg; disse Simer, som var Frugten
af flittige Hænders Arbejde i de lange Vinteraftener, solgtes
i Bundter eller tuskedes med andre Varer, hvert Bundt
var paa 50 Favn, to Bundter kostede 24 Ski. Krejler
Søren Frandsen fra Skippergade i Øsløs drev engang
Æghandel. Han gik omkring paa Hannæsland og opkøbte
Æg, som han indladede i sin Kaag og solgte i Aalborg.
Chr. Boesen, Øsløs, som var Krejler i mange Aar, havde
undertiden hjemmevævet Dynevaar, vævet af flittige Piger
og Koner i Øsløs, med og solgte det i afpassede Stykker
paa Torvet i Aalborg.
Ogsaa Krejlerlivet kunde have sine Farer. Engang
havde Krejler Niels Ræhgaard fra Øsløs, som ogsaa sej
lede med Æg og Dynevaar, sin tolvaarige Datter med til
Aalborg; de var ganske alene paa Kaagen. Da han sej
lede tra Løgstør var det Storm og Modvind; i Renden
mellem Løgstør og Aggersund mødte han en Skude; i
Forbifarten luffede den fremmede Skude for lidt, saa dens
Bovspryd ramte Niels Ræhgaard, der sad ved Roret.
Slaget var saa voldsomt, at han halvt bevidstløs blev
slynget ud over Rælingen. Heldigvis fik hans store Træ
skonæser fat i Lugekarmen, og saaledes hang han med
Kroppen udenbords; men Træskonæserne holdt. Den lille
Pige, som sad midtskibs i den lille Kahyt, skreg højt af
Angest, men kunde ikke komme sin Far til Hjælp, da
Kaagen krængede saa voldsomt. Men Niels Ræhgaard
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var en stærk og modig Mand, og efter en kort, men haard
Kamp, fik han fat i Rælingen og fik sig hevet indenbords.
Men den lille Pige glemte aldrig siden i sit Liv dette
Øjeblik.*)
Det var ikke tidt, at Krejlerne vovede sig udenfor
Limfjordens skærmende Kyster, ud paa det vildene Hav.
Dog naaede enkelte modige engang imellem op til Norge
med Kartofler. Skipper Jens Kirkensgaard i Haverslev,

C h r iste n B oesen.
Krejler fra Øsløs.
8. Juli 1827 — d. 5. Januar 1915.

L a r s K o ld .
Krejler fra Øsløs.
f. 18. Juli 1835 — d. 16. Januar 1910.

som lever endnu, var ogsaa Krejler; han sejlede engang
til Setu bal i Portugal efter Salt, dog ikke med sin Kaag,
men med en Skude med Køl; ved denne Tur erhvervede
han sig Titel af rigtig Skipper.**)
1 1880erne sejlede de to. Øsløs-Krejlere Chr. Boesen
og Lars Kold med Træsko, Slagvol, Tøjrepæle og andre
Trævarer. De sejlede til Kvols, lagde Kaagen for Anker
og lejede en Fragtmand til at hente Træsko i Silkeborg
eller dens Omegn. En saadan Tur varede i fire Dage;
Træskolæsset kunde være saa højt som et Hølæs. De
*) Fortalt mig af Kristen Vullums Hustru, Øsløs, som selv op
levede det.
**) Meddelt mig af Lærer Rønø, Haverslev.
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samme to Skippere havde et lille, lejet Pakhus i Kvols
til deres Varer.
Ved Mortensdagstider lagdes Kaagene op. Det Sted,
hvor Landingen fandt Sted, kaldtes Kaaglænding og kaldes
saaledes endnu. Naar Kaagen skulde lægges op, maatte
der mange Folk til' Hjælp. Et Anker blev fastgjort oppe
paa Land, og ved Hjælp af Tov, Taljer og Ruller heves
Kaagen op paa Stranden. Længere tilbage brugte man
at skyde Kaagen sidelængs op ad Lægter eller Træer,
som indsmurtes med grøn Sæbe, for at det kunde gaa
lettere. Der vankede en Del Dramme ved det strenge
Arbejde, men senere, ved Juletid f. Eks., undertiden ogsaa
samme Aften, gjorde Kaagejeren Gilde for alle de vel
villige, som havde ydet ham Hjælp; Kaagbøjl kaldtes det.
Ved Vintertid var Krejleren tidt ude paa lange Rejser,
dels for at gøre nye Indkøb for Sommeren og dels for at
opkræve sit Tilgodehavende hos Kunderne, saadanne Ture
blev som Regel taget til Fods.
Af de Øsløs-Krejlere kan nævnes Bo Christensen, hvis
seks Sønner Lars, Jens, Anders, Christen, Søren og Johannes
Boesen alle var Krejlere. De fire førstnævnte er døde, men
Søren og Johannes Boesen lever endnu; Joh. Boesen
sejlede som Krejler fra sit 10. til sit 22. Aar; det er ham,
som har været min Kilde til det meste af denne Skildring.
Desuden kan nævnes Lars Bak, Elias Kristensen, Per
og Morten i Skippergade, Chr. Thomsen paa Vesløs Mark
og mange flere, som nu er døde, og hvis Navne er glemte.
Lars Bak havde en Nordmand med; han hed Jon og blev
senere gift og boede i Øsløs. I Haverslev var ogsaa en
Del Krejlere; foruden Peder Kirkensgaard nævnes Peter
Lassen, Niels Nygaard, Niels Svenstrup og Morten An
dersen og flere, som nu alle er døde.
Krejlerlivet med dets mange brogede Indtryk og Op
levelser ligger nu gemt inde i Fortiden — men „Gemt er
ikke glemt“, siger det gamle Ord.
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Anders Møller i Tovsig.
Veteran fra Treaarskrigen.
Ved N. Sodborg.

Den 23. November 1919 døde gamle Anders Møller i
Tovsig, Østerild Sogn, i en Alder af 97‘/2 Aar, og et langt
og virksomt Livsløb var hermed afsluttet.
Anders Møller Christensen, som hans fulde Navn var,
var født i Qaarden Damsgaard i Østerild d. 10. April 1822.
Hans Forældre
var Gaardfolk
Christian Dams
gaard Christensen og Hustru
Bente Marie JørSkolegang i
gensen. Om sin
Østerild til Degnene Holm og
ders Møller for
Cold kunde An
teile en hel Del,
men dog ikke ud
over det almindelige.
Der var en
stor Børneflok i
Anders var bleHjemmet, saa da
ven konfirmeret,
maatte han ud
tjente i Lund i
at tjene. Han
Tømmerby Sogn
og flere Steder,
og i 10 Aar var han Tjenestekarl i Gaarden i Tovsig,
sum han senere ved Giftermaal med Datteren derfra blev
Ejer af. Han var i sin Ungdom en meget æstimeret Karl;
æstimeret er et Udtryk, som tidt brugtes paa den Tid,
og det var en stor Ros at blive tituleret saaledtfs. Redelig
var han i al sin Færd, djærv og brav, saa Ungdommen
saa op til ham. I Aaret 1844 maatte han, 22 Aar gammel,
til København for at aftjene sin Værnepligt. Han var
Jæger ved 3die Jægerkor, Nr. 166, og laa i Kastellet;
hans Soldaternavn var altid „Østerild*'. Læretiden faldt
ham let, og den grønne, klædelige Jægerdragt har sikkert
klædt den stovte Thybokarl med det rolige, faste Udtryk
godt. —
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Da saa Krigen udbrød i 1848 maatte han efter Ordre
møde i København for at komme i Trøjen og blive sendt
til Krigsskuepladsen. Og vi vil nu lade ham selv fortælle
om sine Oplevelser.
„Da æ var kommen til Sønderjylland, blev æ ind
kvarteret i en Gaard i Ringenæs. Der saa æ noget, som
æ aldrig har set Magen til før; de kærnede nemlig Smør
med en Slags Maskine, som blev trukken- af en stor Hund,
som gik inden i et stort Hjul og trak hele Værket; det
undrede æ mig meget over.
Min første Vagtpost fik æ ogsaa der i Sognet. Natten
mellem den 8nde og 9nde April, den 8nde var en Lørdag,
stod æ Vagt ved Enden af et Hus, og lige paa det Sted,
hvor æ skulde staa, var den første danske Soldat, Sejr,
falden samme Dag, og der var endnu en stor, størknet
Blodpøl paa Jorden, hvor han var segnet. Det var den
uhyggeligste Nat, æ oplevede under hele Krigen; vi var
jo endnu saa uprøvede og saa lidt hærdede, og den Blod
pøl virkede saa uhyggeligt paa mig, at æ aldrig kan
glemme det. Natten gik dog rolig for mig, da der ikke
blev skudt paa mig, men da Dagen brød frem, stod Slaget
ved Bov den 9. April.
Efter Slaget gik den danske Hær stadig mod Syd;
vi kom gennem Flensborg By, og min Trup marcherede
til Slesvig. — Skærtorsdag drog vi hen mod Eckernförde,
og Langfredag var æ med i et mindre Slag; Dagen efter
drog vi ind i Slesvig.
Paaskedag den 23. April stod Slaget ved Slesvig.
Æ hørte en Prædiken i Domkirken om Formiddagen,
medens Kampen rasede syd for Slesvig ved Foden af
Dannevirke, men om Eftermiddagen kom æ med for Alvor,
særlig vest for Byen.
Vor Løjtnant, Herskind hed han, vilde have os til at
tage en lille Skov, der laa foran os, med Storm, men vor
Kaptajn vilde ikke. Men saa kom en Kaptajn fra 5te
Bataillon hen til os og fik os til at gaa paa. Men lige i
samme Øjeblik, som vi skulde styrte frem, stormede
Tyskerne ud af Skoven ned mod os og med saa stor
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Overmagt, at vi maatte retirere ud over en Eng hen til et
Hus. Min gæve Sidekammerat, Torsager, blev da skudt;
han faldt lige ved min Side, ramt af en Kugle i Nakken.
Kampen var haard, men noget spredt, og der faldt mange;
der faldt ogsaa en Karl fra Kløv den Dag.
Det var jo Læssøe, som med stor Dygtighed ledede
Slaget ved .Slesvig, men Overmagten var for stor, og vi
maatte vige for ikke at blive omgaaet af Fjenden. Vi
trak os tilbage til Als, men i fuld Orden uden Opløsning;
Fjenden fulgte jo efter og satte sig senere fast paa Dybbøl
Banker.
Om Slaget ved Slesvig synger Digteren saa kønt og
saa sandt:
Vegen er for Overmagt liden Flok tilsidst;
men af Danmarks Ære den intet haver misti
Blegnet er saa mangen Kind, færre er de faa,
men for Danmarks Ære vi end er nok at s la a __ “

Den gamle Mand holder et Øjeblik inde. Hans Øjne
lyser, men der gaar dog et vemodigt Drag hen over hans
furede og alvorlige Ansigtstræk; det er Kammeraternes
Død ved hans Side og al Kampens Rædsel og Gru,
der staar ham saa levende for Øje, at det inderst inde
endnu kan smerte og gøre ondt at trylle Minderne frem.
Men der er Flugt og Liv over hans Fortællen; Min
derne bliver saa levende, og han gaar saa helt og fuldt
op i det, han fortæller.
Og han fortsætter:
„Vi var altsaa kommen over til Als, men den 28. Maj
gik vi paa en Baadebro over Sundeved, for nu skulde
Prøjserne jages bort fra Dybbøl Banker. Det blev en
haard og forbitret Kamp, men Fjenden maatte dog til sidst
overgive Banken til os. Den Dag mistede Severin Mor
tensen, der siden hen blev Vejassistent i Han Herred, sin
højre Arm. Æ er mig næsten bevidst, at æ engang saa
en Fjende falde for mit Skud. Vi laa ved et Gærde, og
lige over for os ved et andet Gærde laa Fjenden. Der
var da en Prøjser, som kiggede op over Gærdet og fyrede
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paa os; og det blev han ved med. Da sagde vor Løjt
nant til mig: „Aa, „Østerild“, ta’ og pil den Fyr væk!“
Æ tog da ogsaa godt Sigte efter ham, da han paa ny
blottede sig, og da mit Skud gik, faldt han bagover, men
om det var for mit Skud, han segnede, eller for andres,
det kan æ jo ikke afgøre, da der var livlig Skydning over
hele Linien.
Ja, lille Børn; Krig er saa grusom!
Fra den 28. Maj til den 5. Juni laa vi i Sønderborg
paa Als. Men den 5. Juni, det var en varm og smuk
Sommerdag den Dag, prøvede Prøjserne paa at tage
Dybbøl Banke tilbage igen. — Min Afdeling fik da Ordre
til at afløse Forposterne ude ved Nybøl, og derude om
kring Bøffelkobbel-Skoven kom vi i vældig Kamp med
Fjenden. Kampen drejede sig særlig om en Kanon, som
stod opstillet ved et Hus, og som voldte os stor FortrædVi vilde derfor frarive Fjenden denne Stilling; det gik
meget varmt til, og mange af mine Kammerater gik bort
den Dag, men vi var for faa og maatte vige tilbage til
Dybbøl. — Senere hen paa Dagen fik vi dog Overhaand
igen og drev Fjenden tilbage, helt ud til Graasten.
Ved Nybøl rev æ mig paa en Tjørn, saa min Haand
blødte meget stærkt. Løjtnanten troede, æ var saaret og
vilde kalde mig tilbage, men æ raabte til ham, at det kun
var en Rift og betød ikke noget.
Dermed var Krigen i 1848 til Ende, og den 26. Aug.
blev der sluttet Vaabenstilstand.
Vi blev saa hjem
permitterede, og æ naaede hjem til Østerild sidst paa
Høsten“.
I 1849 var Anders Møller ikke med i noget Slag;
det meste af Aaret opholdt han sig vistnok hjemme, men
han har dog fortalt, at han laa ved Als, da Slaget stod
ved Fredericia den 6. Juli. Det var vist i den Tid, han
var Dommer i en Krigsret, og denne Begivenhed havde
gjort et dybt og varigt Indtryk paa ham, saa han aldrig
senere glemte det.
„Ja, æ har ogsaa en Gang været Dommer i en Krigs
ret, og det var slet ikke saa rart ; æ kan i det mindste
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aldrig glemme det, for det gjorde saadant et dybt Indtryk
paa mig.
En Soldat fra Horsens var falden i Søvn paa sin
Post, og der blev i den Anledning nedsat en Krigsret paa
12 Dommere. Af disse var de to Menige, Resten var
Officerer og Underofficerer.
Da Dommen skulde fældes, fik vi to Menige Ordre
til at gaa udenfor og forhandle med hinanden og derefter
afsige vor Kendelse. Vi maatte jo dømme ham til at
skydes; vi kunde ikke andet; i Krigstid er det en meget
grov Forseelse at sove paa sin Post. Men vi kviede os
rigtignok meget ved det; han var jo dog vor Kammerat.
Alle de øvrige Dommere dømte ham ligeledes til
Døden. Men Kongen forandrede Dommen til 2 Gange
75 Slag Rotting og 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød.
Den stakkels Fyr klagede sig jammerligt og vilde hellere
have været skudt, sagde han. Hvordan det siden gik
ham, ved æ ikke, men vi havde allesammen saa ondt
af ham.
1 Slutningen af 1849 maatte vi af Sted igen. Min
Kammerat, Peder Kristensen fra Malle i Sennels Sogn,
kom over til mig og bad mig om at vente paa ham, da
han gerne vilde have sit Barn i Kirke, før han drog ud
igen. Æ var noget betænkelig ved det, men biede dog
paa ham.
Vi skulde møde den 17. Decbr., men først den Dag
rejste vi hjemmefra, og da Rejsen gik langsom og besværlig,
naaede vi først vort Bestemmelsessted til Juleaften. Vi
ventede nu en varm Velkomst af vor Kaptajn, men han
var forstaaende overfor os, og vi slap med Skrækken.
Vi blev nu indkvarterede i Byen Adserballeskov paa
Als, hvor vi laa fra Julen til langt op i Juli næste Aar.
Det var flinke Folk, vi var hos, og vi havde det i alle
Maader godt, næsten for godt.
Den 15. Juli rykkede vi endelig syd paa hen mod
Isted. Allerede den 24. Juli kom det til flere alvorlige
Træfninger; det var Forspil til den store Kamp ved Isted
Dagen efter, den 25. Juli.
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Natten til den 25. Juli havde æ og mange af mine
Kammerater vor Soveplads i et Fald Ærter; vi borede os
saa godt ned i Ærtemarken, som vi kunde, og fik ogsaa
nogle Timers Søvn. Mer længe før Daggry maatte vi
op og frem mod vore Stillinger; vi var jo lidt stive og
kolde i Lemmerne; men æ fik en god Dram af en Kam
merat, og det varmede da lidt. Ved Daggry, ja før,
begyndte det store Slag, som i mange Timer rasede baade
i Isted By og i Moserne og Skovene udenfor. Det var
den haardeste Kamp, æ var med i; uophørlig lynede og
tordnede Skuddene fra Huse, Grøfter og Gærder rundt
om os, mens Kampen bølgede frem og tilbage; det var
frygteligt. Æ saa nogle af de Soldater, som havde været
med i Kampene ude ved Moserne; de saa helt mærkelige
ud, for de var nemlig helt overtrukne med Dynd, og naar
det blev tørt, blev det helt hvidt af Farve.
Æ var ogsaa med i den haardeste Kamptummel ved
Isted, særlig i Skovene og ved Søerne, Isted Sø og Langsø.
Det var tungt at se Kammeraterne falde den ene efter den
anden, og der faldt mange den Dag. — Den Dag maatte
jo ogsaa de to brave Helte, Schleppegrell og Læssøe, ofre
deres. Liv for Fædrelandet; æ kendte dem godt begge
to og havde saa tidt set dem.
Saarede og døde laa i Grøfter, ved Gærder og paa
Markerne, og alle Vegne lød Jamren og Klagen, medens
Skuddene bragede uafbrudt.
Men inden Aften forfulgte vi Fjenden, som flygtede
mod Syd; Sejren var vunden, men den var dyrekøbt. —
Sønderjylland var genvundet.“
Den gamle Mands Blik faar det fjerne Udtryk,
som et Menneskes Blik kan faa, naar Minderne griber
om Hjertet og fylder Tanke og Sind. Men da hans Tan
ker igen vender tilbage til Nutiden, udtrykker han i varme
Ord sin Glæde over, at han har opnaaet den Lykke at
faa Lov til at opleve, at en Del af det omstridte Land
som har drukket saa mangen brav Helts Blod, nu vender
tilbage til Moderlandet, hvorfra det med Vold blev bort
revet.

180
Efter Hjemkomsten fra Krigen ægtede han sin Fæstemø
Magdalene Nielsdatter, og han blev nu Ejer af Gaarden
i Tovsig, hvor han boede til sin Død. Her levede han
sit arbejdsomme og flittige Liv; altid var han en anset
Mand, der nød Agtelse og Tillid. Han havde et sjældent
godt Helbred, ogsaa helt op i Alderdommen, og han
havde vist aldrig været egentlig syg. Hos sin Datter og
Datterbørn nød han en omhyggelig og kærlig Pleje i sin
Alderdom ; hans Hustru døde for flere Aar tilbage.
Der er fortalt om ham, at han altid særlig mindedes
Slagdagen ved Isted. Den 25. Juli hejsedes Flaget; og
han klædte sig i Festdragt med sølvknappet Vest fra hans
Manddomsdage; det var dog den Kampdag, der havde
gjort det dybeste Indtryk paa ham. Nu er han gaaet ind
til „Ryes Brigade“, den gamle Hædersmand, men Mindet
om hans hjertevarme Fortællen vil leve længe hos dem,
der har kendt ham.
Guds Fred med vore døde
i Danmarks Rosengaard.
Guds Fred med dem, som bløde
af dybe Hjertesaar.
Vor Kærlighed med alle,
de store og de smaa,
som vilde staa og falde
med Løven askegraa.

181

Synsforretning
over Snedsted Præstegaard.
Ved Lærer S. Ditlevsen, Elsted.

Da Provst Bentzon i 1809 overtog Snedsted Præste
embede efter sin Formand Niels Hesselberg, var Præstegaarden i en meget ynkelig Forfatning, hvorfor han ved
Provsten maatte lade foretage en Synsforretning, hvilken
her anføres efter Snedsted Liber daticus.
1. I Storstuen trænger Loftet til at omlægges af nyt og
derfra øster ud at repareres.
2. I Storstuen kunde Gulvet ikke synes formedelst det
meget der var indlagt; imidlertid erklærede Hr. Hessel
berg det daarligt. I østre Gang behøver Gulvet
Reparation.
3. Over Kvisten behøver Taget at omlægges paa begge
Sider, ligesaa fra Storstuen af øster ud paa nordre
Side. Paa søndre Side kan det behøve ubetydelig
Bødning. Over Stalden, som behøver at bygges om,
naar det nedfaldne Fæhus bygges om, er Taget vaagt.
Paa Laden trænger det til Bødning, ligesom og paa
vestre Hus.
4. I Salshuset maa Væggene istandsættes betydelig. I
Laden ligeledes. Overalt behøves Udspækning indog udvendig.
5. I Køkkenet er Skorstenspiben faldefærdig. Gæste
kammer Skorstenen er nedfalden. Den østre saa vel
som den vestre behøver at udspækkes.
6. Den betydelige Sprække, Bagerovnen fik i Fjor, er
tilklinet, men ej forsvarligt.
7. Tømmerværket i Brønden er ubrugeligt, saa mangler
og en Junge.
8. I Storstuen maa 2 Bjælker indsættes. I Gæstekamret
ved søndre Side er Tømmeret sunket, Østre Ende
med Gavl af Salshuset maa af ny indsættes, saa be-
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høver og nyt Tømmer hist og her at sættes ind.
Stalden behøver at ombygges af ny. Syv Fag Fæhus
er nedstyrtet, og Tømmeret borte paa ubetydeligt nær.
Tømmeret i Laden er paa flere Steder skredet paa
nordre Side, og maa en Del indsættes af nyt. Porten
paa nordre Side er meget vaag. En Halvdør mangler
paa søndre Side. Paa vestre Hus er Dørepe maadelige.
9. I søndre Side af Storstuen mangler nye Vinduesrammer
og 8 Ruder, en Ramme og en Rude i Gæstekammeret
ved Storstuen, en Ramme og en Rude i Saltkammeret,
en Ramme og 6 Ruder i nordre Gæstekammer. Til
søndre Gæstekammer var Nøglen borte. Paa Loftet
mangler 3 Ruder i et lidet Vindue. Kviststuen mangler
4 Ruder, Køkkenet et halvt Fag Vindue, hvor og en
Ramme er brøstfældig. I Fadeburet mangler et Vindue.
I Folkestuen 7 Ruder. I Bryggerset 15 Ruder med
Bly.
10. Døren til Storstuen vel brugelig, men ej anstændig.
Døren til Gæstekammeret ved samme mangler. De
øvrige for en Del maadelige saavel i Salshuset som
i Gaardens øvrige Bygninger.
11. Haven har paa tredie Aar lagt i Grønne tilhobe, og
Diger med Laage ren forfaldne.
Af ovennævnte Synsforretning vil det ses, at Snedsted
Præstegaard og Bolig ikke saa meget tiltalende eller ind
bydende ud, og at Provst Bentzon helle ikke var særlig
henrykt over Tilstanden, vil ses af en af ham tilføjet Ud
talelse: „Denne var Gaardens Tilstand før Vinterens
Komme, og da den aldeles ikke fik noget Tilsyn, var det
naturligt, at den endnu mere maatte forværres, hvilket
ogsaa var Tilfældet; thi da jeg ved Maj Maaneds Begyn
delse 1810 endelig modtog den, efter at have faaet Dom
over min Formand for hans Vægring i at bortflytte, saa
den baade indvendig og udvendig snarere ud som en
Bolig for Røvere end som en Præstegaard.“
Manglerne blev dog for en Del afhjulpne i Sommeren
1810. I 1814 blev der bygget et nys Hus i østre Side af
Gaarden. Det var paa 17 Fag, hvoraf de 10 bestod af
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lutter Ege Undertømmer, baade ind- og udvendig, de 7
Fag af Fyrretømmer. Det var indrettet til Staldrum for 6
Heste, Karlekammer, Fæstald til 24 Kreaturer, Faarehus,
Gæstestald til 4 Heste, samt Huggekammer paa 1 Fag.
Bekostningen paa denne Bygnings Opførelse kan i det
mindste regnes til 11,000 Rigsdaler, alle Kørseler og det
af mine egne Folk forrettede Arbejde fraregnet.
Til Forbedring paa Gaarden kan det ogsaa regnes,
at der blev ført omtrent 500 Læs Sand, Ler og Jord i et
stort Møddingehul, som formedelst dets Dybde var ubru
gelig, hvorved der blev gjort en betydelig Begyndelse
med at jevne Gaardsrummet, som tilforn har været af den
Beskaffenhed, at man næppe kunde vende i det med en
Vogn.

Vigs Gods i Thy.
Af P. L. Hald.

I Traps Danmark anføres efter Danske Atlas, under
Vigsø Sogn (Hillerslev Herred), at der i et Dokument af
1406 nævnes „den Gard Wigh og Vigxfang, med alt det
Gods der tilligger og fem Gaarde, som fordum kaldedes
Sætrichs Goths i Thyudh.“
Som bekendt bestræbte Dronning Margrethe sig for
at sikre Kronen Adkomstbreve paa de mange Ejendomme,
som under de urolige Tider under Christoffer d. 2. og
Holstenervælden var gaaede over paa bjergsomme Herremænds Hænder, og blandt disse var ogsaa Vig, som en
Adelsmand ved Navn Torkil Myg samt hans Hustru og
Søster afstod al Ret til og overlod Dronningen. For yder
ligere at sikre Besiddelsen lod hun siden Gaarden til
dømme Kronen til „evig Eje“.

184
Vig udgjorde senere sammen med Øland (i Harring
Sogn) et mindre Len, der en Tid indehavdes af Niels
Kjeldsen Jul og senere af hans Enke Margrethe Sand
bjerg for efter hendes Død at forlenes til Niels Krabbe
til Vesløsgaard mod en Afgift af 40 Daler. I Henhold til
et kongeligt Missive af 12. April 1597 til Lensmanden
over Ørum Len, Johan Rud, overtog denne Vigs Gods
(sammen med Thisted Bispegaard), som siden denne
Tid hørte under Ørum.
Det havde jo imidlertid sin Interesse at faa at vide,
hvor Gaarden har ligget. Under Vigsø, skriver Pontoppidan i Danske Atlas videre, „at Kongen her havde en
Gaard eller Kongsgaard med noget Gods til, som kaldtes
Vigsgaard og Vigs Gods i Thy“, men som det vil fremgaaaf det følgende, er det sikkert nok kun en Navnelig
hed mellem Sognet og Gaarden, som har forledet Pontoppidan til at henlægge den til dette Sogn.
I Niels Krabbes Forleningsbrev nævnes imidlertid de
til Vig Len henhørende Ejendomme, nemlig: 1 Gaard i
Vig. 1 Gaard i Tanderup, Vestergaard, 2 Gaarde i Øster
Vandet, 1 Gaard i Tøfting og 5 Gaarde og 2 Gadehuse
i Torsted. Af de nævnte Ejendomme ligger Tandrup i
Vester Vandet Sogn, umiddelbart ved den nuværende Søes
sydøstlige Hjørne, Tøfting og Vestergaard i Øster Vandet
Sogn, og umiddelbart herop til disse Gaardes Ejendomme
støder Torsted Sogn. Selv om et Lens Ejendomme kunde
ligge vidt spredte, saa vilde det være urimeligt at tænke
sig, at Vig skulde ligge i det længere bortliggende Viksø
Sogn. medens de andre Gaarde ligger som anført. Knud
Aagaard anfører da ogsaa i sin Beskrivelse over Thy
(1802) under Øster Vandet Sogn, at „ved Sandgaardene
skal have staaet en Herregaard, kaldet Viigs Gaard,
beboet af Adel“, og han tilføjer: „dens Sted kand endnu
sees“.
Vester Vandet Sø har tidligere strakt sig længere
mod Øst til tæt op til 0. Vandet, og denne Fortsættelse,
som nu ses som et langstrakt fugtigt Engdrag, der tidt
en stor Del af Aaret staar under Vand, kaldes Skadkær.
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Tøfting (Tøvting) ligger Nord for dette Er.gdrag, og Syd
for dette Vestergaard, der sammen med et Par. andre
Gaarde tidligere benævnedes Sandgaarde; den nuværende
Søndergaard, der ligger Nordvest forØster Vandet, er flyttet
herfra. Det bliver altsaa Syd for Skadkær i Nærheden
af Vestergaard at Stedet maa søges.
Vestergaard ligger ret højt over den gamle Sø, der
her har haft sin Grænse ved nogle temmelig stejle Brinker,

X afmærker Stedet, hvor Gaarden Vig har ligget

men nedenfor den, omtrent i vestlig Retning har Søen
dannet en mindre Bugt eller Vig, og en gammel stedkendt
Mand har fortalt, at han i sin Ungdom havde hørt, at
her skulde der en Gang have ligget en gammel Gaard
kaldet Vigsgaard, og han kunde nærmere paavise Stedet,
der nu viser sig som en lav Banke liggende Vest for den
lille Bugt. En gammel Brønd eller stensat Kilde findes
paa Stedet, men om den kan føres tilbage til den gamle
Gaard er uvist. Efter disse Oplysninger tør man da fastslaa, at den gamle Gaard har ligget her og faaet sit Navn
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efter Beliggenheden ved den lille Vig, og samtlige Ejen
domme, der har hørt til Lenet, har da ligget umiddelbart
ved Siden af hinanden. Hvornaar Gaardens Bygninger
er forsvundne, er det vanskeligt at sige noget om. Blandt
de mange Sagn, som Egnen er saa rig paa, er der da
ogsaa et, der fortæller, at Gaården blev ødelagt og brændt
under Bondeoprøret 1441. Det maa man imidlertid vist
tage, for hvad det er, Gaarden omtales jo langt senere.
Langt sandsynligere er det Sandflugten, der er Skyld i
at Gaarden er forsvundet. Dens Ejendomme maa rime
ligvis have ligget mellem Skadkær Eng og op mod Thor
sted og V. Vandet Sognegrænser, men dette Omraade er
netop en gamnrel Sandflugtsegn, der her strækker sig helt
ind til Skinnerup, Nord for Thisted. Da Sandflugten i
det 16. og 17. Aarhundrede hærgede Vandet Sogne, er
Gaardens Marker bievne ødelagte og ved sidstnævute
Aarhundredes Slutning er den nedlagt; nu plantes der
paa det ovenfor betegnede Omraade. Da den mundtlige
Overlevering om dens Beliggenhed har holdt sig til Nu
tiden, synes Gaardens Forsvinden heller ikke at kunne
ligge alt for langt tilbage i Tiden.
Kilder: Foruden de i Teksten nævnte er benyttet
Erslev : Dronning Margrethe samt Danmark - Norges Len
og Lensmænd. Tak for god Bistand ved Efterforskningen
af den gamle Gaard skyldes Kr. Andersen, Vandetgaard.
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Gamle Minder fra Tilsted Sogn.
Optegn ede af P. P. Smidt.

Tilsted Sogn bestaar af to Byer, den større Kirkeby
Tilsted og den mindre Silstrup. Den sidste talte op
rindelig 6 Gaarde, som endnu 1860 laa samlede i en
Klynge, men siden til Dels er udparcellerede og udflyttede,
hvorved Byens oprindelige Præg er udvisket. Paa den
til Silstrup hørende Del af en mellem Byerne beliggende
Udmark »Fz/« (udtales med langt i), har der været en nu
næsten forsvunden Høj, Kcellinghøj, hvor Heksene „Fils
Kællinger“ i gamle Dage havde deres Tumleplads. Et
lille Vandløb, som gennemstrømmer Fil, løber gennem
Tilsted. Gaardene og Husene har her ligget langs Bæk
ken, som Perler paa en Snor, og Udskiftningen gjorde
ingen Forandring deri. Ingen ønskede at flytte ud, og
saa fik hver en Lod, der var smal til at begynde med og
siden'blev bredere og bredere jo længere man kom fra
Gaardene. I sidste Halvdel af forrige Aarhundrede blev
dog efterhaanden Gaardene delte og tildels flyttede ud
paa Marken, men Byens oprindelige Form er alligevel
tildels bevaret endnu. Bækken har vel nok tidligere
været mere vandførende end nu; thi ved Byens Nordende,
hvor den gennem et lavt Drag flyder Syd om Gaarden
Torp og under Navn af Dragsbæk udmunder i Limfjorden,
ligger en Gaard, der kaldes Tilsted Mølle, formodentlig
fordi der i ældre Tid har været en lille Vandmølle.
t
1.

L au rits K r isten sen .

-Omkring ved Midten af det 18. Aarhundrede boede
Jens Ostergaard Lauritsen paa Gaarden Matr. Nr. 8 i
Tilsted. Han var Fæster til „Søndergaard“ i samme By,
og Herskabet var Niels Edvardsen *) og hans Kone, Ellen
*) Niels Edvardsen (Galtrup) fra Tingstrup
gerskab som Købmand i Thisted. Han
gammel, og blev begravet paa Thisted
Enke Ellen Kristensdatter Ton, boede
Tilsted, hvor hun døde 1805, 66V2 Aar, og

tog 20/2 1770 Bor
døde 1792, 72 Aar
Kirkegaard. Hans
efter hans Død i
blev begravet der
P. L. H.
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Ton; sidstnævnte var nok den styrende.
løvrigt var
vistnok det meste af Tilsted By Fæste til samme Herskab,
der selv var Bønderfolk og kun adskilte sig fra den øv
rige Befolkning ved Magt og Rigdom. Ellen Ton havde
en Søster, der sad i stor Fattigdom paa en af Fæstegaardene i Byen. Det lader til, at Fru Ellen har kørt
sine Fæstere i stramme Tøjler og efter Evne har efter
lignet de „andre Herremænd". Hun havde nu udset en
Kone til Jens Lauritsens Søn, Laurits Kristensen, som var
født 1760, men da hans Ønsker ikke gik i den Retning,
solgte Ellen Ton den unge Karl til de „gevorbne“; det
var jo ikke sjeldent i de Tider, at en Karl blev straffet
ved at skulle „springe Soldat“. Saa flygtede Laurits til
Holsten, hvor han først tjente som Murerhaandlanger,
men senere kom til at trække med Heste for en Heste
handler. Derved lærte han at omgaaes Heste og fik
særlig med Hingste at gøre, ligesom han i det hele trive
des vel og tjente gode Penge
I Tilsted boede den Gang en Husmand ved Navn
Poul Ilder, der lod sig leje til at drive Stude til Holsten.
Naar han rejste hjem til Thy, havde han Brev med fra
Laurits til Faderen, og paa den Maade holdtes Forbin
delsen med Hjemmet vedlige. Siden fik Faderen købt et
Fripas, saa nu kunde Laurits vende hjem, Hjemmet blev
købt af Ellen Ton, og Faderen blev Selvejer. Sønnen
maa vel saa snart have faaet Skøde paa Ejendommen,
thi den 15. Marts 1792 blev han trolovet i „sit eget Hus“
med en Pige fra Sjørring, og de holdt Bryllup d. 30. Marts.
Faa Aar i Forvejen var Stavnsbaandet blevet løst,
og snart kcm Udskiftningen. Laurits fik som de andre
sin Part, men desuden en fraliggende Lod, paa hvilken
der siden er bygget en Gaard. Og Grunden til, at Laurits
efter sit eget Ønske fik denne Udlod var ret mærkelig.
Han havde som før bemærket passet Hingste i sin Ud
lændighed, det ønskede han at vedblive med i Hjemmet,
og da den omtalte noget afsides liggende Udmark efter
hans Mening egnede sig godt til at græsse Hingste paa,
forlangte og fik han den. At hans Hingstehold har været
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paaskønnet fremgaar af, at Regeringen tilstillede ham en
Sølvmedalje som Anerkendelse. Den gemmes paa Gaar
den, er meget stor og vejer 53 Kvint. Laurits maatte
vælge mellem den og 8 Specier, men han var forstandig
og ærekær nok til at vælge Medaljen.
En Sønnesøn af Laurits Kristensen, som i en længere
Aarrække beboede sine Forfædres Gaard i Tilsted, og
som nu er en gammel Mand, er min Hjemmelsmand til
det her meddelte. Han er nu den eneste, der kan for
tælle om gamle Tider. Der kom i hans Barndom mange
Folk i hans Hjem. Bymændene sad da og talte om
gamle Tilstande og Begivenheder, og Drengen sad og
hørte opmærksomt efter.
2.

»M ads K u s k s Hul«

Den sidste Herremand paa Todbøl, Kammerherre
Føns, havde Fæstegods i Silstrup og solgte i 1801 „Oster
gaard“ til Jens Ostergaard, som havde Gaarden i Fæste.
Samme Herremand havde en Kusk ved Navn Mads, som
jævnlig kørte til Thisted i sin Husbonds Ærinde. Ved
en saaden Lejlighed var han en Gang bleven svirende og
Folk var betænkelige ved at lade ham køre hjem ad
Datidens daarlige Veje og i Mørke, men Mads forsikrede,
at han kendte Vejen saa godt, at han kunde køre den
med tilbundne Øjne. Det gik dog galt. Vejen til Todbøl
gik den Gang Østen om Bavnehøj (mellem Tilsted By
ogden nuvterende Landevej) og over Tviskær, hvor Mads
den Aften styrede Skuden ud i et af de vandfyldte Huller.
Vognen blev i Hullet, men Hestene sled sig løs og stod
næste Morgen i min Hjemmelmands Gaard, hvad hans
Fader, Laurits Kristensens Søn, mindedes at have set som
lille Dreng. Mads var bieven paa Valpladsen; han var
druknet, og „Mads Kusks Hul“ bærer endnu Navn efter
ham.
3

S te j le h ø j

Med det Navn benævntes tidligere en nu udjævnet
Gravhøj ved Oddesunds Landevejen, Syd for Tilstedvejen.
Navnet har den nok faaet af en trist Begivenhed, idet en
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Pige fra Dragsbæk, der havde dræbt sit Barn, blev hen
rettet og stejlet paa Højen. Min Hjemmelsmand tog sig
en Gang for med en Karls Hjælp at grave i den; men da
han fandt et Menneskehoved i Højens øverste Del, antog
han det for Pigens og lovede sig selv, at han aldrig mere
skulde grave paa slige Steder.
4.

Et Sagn.

Til Søndergaard i Tilsted knyttes Sagnet om, at den
Velstand, der, saa længe nogen kan mindes, har raadet i
Gaarden, hidrører fra følgende Tildragelse: Da Pigen en
Dag havde travlt med at bage og netop var ved at tage
Brød af Ovnen, kom en Rytter gennem Bryggerset med
en Hund efter sig. Pigen tog da en Kage og kastede
den for Hunden, hvorpaa Rytteren sagde, at der aldrig
skulde blive Fattigdom i Søndergaard, og da han red
bort, lod han sin Hest tabe en Guldsko.

Kæmnervæsen og Kæmnere i Thisted.
Af P. L. Hald.

Hvor langt tilbage i Tiden at Kæmnerinstitutionen
har virket i Thisted er ikke klart; men utvivlsomt maa
den kunne føres tilbage til Midten af 1600erne, da man
ved den Tid i de fleste mindre Købstæder finder en
Kæmner som Byens Regnskabsfører. Det har aldrig været
nogen eftertragtet Post, hvorfor Kæmnerne i tidligere Tider
hyppigt skiftede; hertil bidrog sikkert det ret uvante
Regnskabsarbejde, der krævede Forudsætninger, som kun
Købmænd kunde antages at være i Besiddelse af, hvorfor
disse næsten uden Undtagelse valgtes til dette Hverv,
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paa andre Maader kunde det ogsaa være et besværligt
og brydsomt Arbejde. Kæmnerposten var et Tillidshverv,
der ikke var lønnet ; men man vilde dog ikke, at Manden
skulde have noget direkte Tab ved sit Arbejde for det
almene, hvorfor han fik 2 Rdl. til Skrivematerialer. Han
blev valgt for hvert Aar. 1 Begyndelsen af det nye Aar
gik Trommen gennem Gaderne, og Byfogden indvarslede
„Byens respektive Borgersamfund, Grund- og Husejere
for at afgive Stemmer til Valg af eligerede Mænd, TaxerBorgere, Ansætnings- og Lignings-Mænd med flere til
Byens Bestillinger henhørende Forretningsmænd“. Ved
denne Lejlighed valgtes den nye Kæmner, saafremt den
hidtilværende ikke ønskede at fortsætte; omkring ved 1800
valgtes ogsaa en Underkæmner, og det blev ofte saaledes,
at han indtraadte som Kæmner efter den afgaaede.
Det ser ud, som om man 1768 har indført en Ny
ordning af Kæmnervæsenct, og fra dette Aar kan noteres
en fuldstændig Række af Kæmnere. Der blev anskaffet
en Kæmnerkasse, der nu findes i Museet. 1 den gamle
Kæmnerprotokol finder man følgende om den:
2. Marts: Betalt til Christian Rossenberg for Cæmner
Cassen at. gøre efter Øvrighedens og Ligningsmændenes
Ordre 2 Rdlr. 1 M.
26. Marts: Betalt Anders Sebersen for Cæmner Cassen
at beslaa (samt ogsaa for en Bolt til Bisgaards Bom)
3 Rdlr. 8 Sk.
Endvidere anskaffedes en Kæmnerprotokol, som den
nye Kæmner Mads Thousgaard forsynede med følgende
Fortale:
„Efter Velædle og velb. Her Cancellie Raad Schavenii
Ordre og Befalling bliver herved af mig underskrefne,
Som første Mand annotteret, og indskrefvet i denne Cæm
ner Bog alle Byens Indtægter og udgifter, for hver aar,
saa Ienge som jeg er Cæmner, samt ogsaa med hvad
omstændigheder, og efter hvad Ordre og for anstaltning
samme er sket, tillige Med om qvitteringer haves, for
udgifterne og af hvad dato de ere udgifne, Hvilchen betalling og Pligt, jeg ogsaa Paa staar og beder Mine efter
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Kommere i alle deele Maae fyldestgiøre og efter Komme,
førend dee fra Cæmneriet vorder endtlediget og løsgivet.
Thisted, d. 8. Julij 1768.
M. Thousgaard.
Og bliver da denne Begyndelse nu gjort af mig, Saaledes
som her efter følger.“
Nogen videre Kassebeholdning husede den gamle
Kæmnerkasse sjældent; i mange Aar havde den altid
Underskud, der dækkedes enten af Kæmneren eller
Byfogden, der maatte være velsituerede Mænd. Byfoged
Liitzhøft skriver 31/is 1827 til de eligerede Mænd, at i de
omtrent 17 Aar han har været Byfoged i Thisted, har
Kæmnerkassen altid haft Underballance, saa han har
maattet staa i Forskud undertiden med indtil 6 a 700 Rdlr.
uden at have beregnet Rt., ligesom han ogsaa ved Ind
krævning af Grund- og Næringsskatten har lidt aarlige
Tab; han henstiller derfor at der bliver optaget et Laan
for dermed at faa Underskudet udlignet.
Det hændte kun en enkelt Gang, at det paa Grund
af Ukyndighed ikke lykkedes Kæmneren at klare Regn
skabet. Et enkelt Aar fik det af Amtmanden en Revisionspaategning, der gik ud paa, at det ikke var aflagt i den
befalede Orden. Ved denne Lejlighed noterer Byfogden,
at Kæmneren ikke „paa sædvanlig brugelig Maade har
kunnet forfatte sit Kæmnerregnskab, uagtet han derom af
mig ofte har været erindret“. „Unægtelig har Kæmneren
fortjent alvorlig Revselse for sit sludderagtige og lige
gyldige affattede Regnskab eller Ballance-Regning, og
jeg forventer mig allerunderdanigst af det høje og naadige
Collegium tillagt Ordre til hans Afstraffelse“.
Øjensynlig har Byfogden forberedt sig paa, at Kæm
neren skulde have en forsvarlig Omgang, men Kancelliet
var ikke slet saa blodtørstig, selv om Regnskabet „ej
kunde antages for noget ordentligt Regnskab“. Da Man
den nu ikke længere var Kæmner, og Regnskabet uagtet
Formfejlene var rigtigt, saa indskrænkedes det hele til, at
Byfogden for Fremtiden maatte „alvorlig tilholde de kom
mende Kæmnere at aflægge deres Regnskab i Overens
stemmelse med de derom udgaaede Bestemmelser. løvrigt
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var Kæmneren den ansete Købmand Christen Knakkergaard, der nok kunde affatte et Regnskab; men det fremgaar ogsaa, at Uenigheden mellem ham og Byfogden,
Christian Brøndlund, der af Amtmand Faye fik det Skudsmaal, at han intet andet Formaal havde for sin Virken,
end det, som indbringer personlig Vinding, maatte skyldes
andre Regnskabet uvedkommende Forhold.
Efter Anordningen 24/io 1837, der kom til at danne
Grundlaget for en Ændring af Byernes Styrelse, gik man
over til at have en fast Kæmner med aarlig Løn, og han
blev Regnskabsfører for alle de under Kommunalbestyrel
sen henlagte Institutioner. Denne Ordning varede til
V4 1919, da Udviklingen medførte en Deling af Kæmnervæsenet, saaledes at Bestillingen som Kæmner- forsvandt,
og i Stedet traadte en Kommunebogholder og Kommune
kasserer,
Før 1768 er fundet som Kæmner Monsør Leerhøy. Efter
1768 følgende:
1768—2/8 1771 : Mads Thousgaard. Han tog Borgerskab 3. Maj
1775 som Skipper, men kaldes senere Køb- og Værtshusmand.
Han døde 1792, 64 Aar gi. Se iøvrigt om ham i Historisk
Aarbog 1906, S. 42 og flg.
2/s 1771 —1772: Didrich Edvardsen Galtrup, tog Borgerskab som
Købmand 5. Juli 1766; købte 1778 Højris paa Mors af Amt
mand Fr. Hauch; døde 1799.
1773: Clemen Christensen Randrup, tog Borgerskab som Køb
mand 23. Oktober 1756. Døde 1789 i Thisted Hospital, 61
Aar gi.
1774—1792: Chresten Skaarup; først Skipper, senere Værtshus
mand. I „Danmarks Handelsspejl“ 1780 siges om ham, at
„han handler med Korn og Tømiper, hvoraf det første ud
føres, og det sidste hjembringes med Sand-Skuderne, som
fare paa Norge“. Død 1799.
1793—1798: Jakob Jensen, Købmand, død 1805, 52 Aar.
1799—1800: Bertel Leerhøy, Købmand, død 30/n 1822, 6H/2 Aar.
1801 : Christen Knakkergaard; Borgerskab som Købmand 17/T 1779;
døde ™/9 1825, 67 Aar.
1802: Ole Christian Knakkergaard, Købmand (Broder til foregaaende) Borgerskab 18/7 1778; død
1819, 66V3 Aar.
1803: Lars Grøntoft, Købmand; død 1805, 37 Aar.
1804: Bertel Holst, Købmand.
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1805: Andreas Griishauge, Købmand, født n/2 1751, død 9/10 1824.
18C6—1811: Poul Eerslev, Købmand.
1812-1813: J. C. Schophuus, Købmand, død 25/0 1824.
1814-1824: O. Weje.
1825—1826: Otto Carstensen, Postmester.
1827: Jens L. Møller, Købmand.
1828—1829: J. Schütten, Købmand.
1830: J. C. Frost, Købmand, død 21/s 1869, 69 Aar.
1831 : V. C. Bigum, Købmand.
1832—1833: Gudich Vi!ladsen Momtoft, Købmand, død 2% 1878,
80 Aar.
1834: P. C. Hunddahl, Købmand, Agent, død 12/12 1875, 713/4 Aar.
1835: Terman Klem, Købmand, d. 2°/2 1867, 65l/2 Aar.
1836—1837: Ignatius Vilhelm Werner, Købmand, Agent, d. 7/10 1882,
81 Aar paa Vilhelmsborg.
1838—1859: S. Chr. Sørensen, Købmand; senere Forligsmægler,
d. h/7 -1881, 79 Aar.
1860—27/3 1883: H. B. Sørensen, Købmand, d. 27/3 1883.
27 3 1883—Vn 1900: P C. Bendixsen, Sagfører, senere Bankdirektør.
’/V2 1900—,4/3 1916: J. C. Boesen, Købmand, død sidstn. Dato.
14/3 1916—3O/4 1916: Byraadet ved Direktør Hove.
15 1916—1/4 1919: C. Brandi, Kæmnerassistent.

Sagn fra Thy.
Ved Povl Skadhauge.

R ø ste n i F a d d e r s b ø l b j æ r g e .

Der var en mand, der gik og råbte om aftenen i
bjærgene lidt syd for gården: „Hwor ska æ tå den å hwor
ska æ sæt den? — Hwor ska æ tå den, å hwor ska æ
sæt den?“ — Så var der en karl, der tjente der på Fad
dersbøl, som sagde, at han vilde svare, hvis han kom
igen en anden aften. De bad ham lade være, for hvis
han ikke kunde svare rigtigt, så vilde det gå galt med
ham. — Så var det jo en anden aften, en sommeraften,
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det var godt vejr, og de unge var ude at more sig uden
gården. Så hørte de den samme røst. Så råbte karlen
til ham: „Tå en som de hår sat den, å sæt den som do
hår tåen den i Fandens nawn!“ — Så råber stemmen tilbage
igen til karlen: „De ku do ha såen mæj få manne år
siden, så had min sjæl hat ro.“ Siden hørte de aldrig noget.
Det oplystes saa senere, at der var et skel i bakkerne,
hvor skelstenen var blevet flyttet. Og mand og mand
imellem mente man, at en mand, som havde boet i et
hus der i bakkerne, engang måtte have flyttet stenen og
begået uret derved og derfor ikke havde kunnet få ro.
Hundborg sogn, Hundborg herred.

B a v n e h ø j o g F r e js h ø j.

Da de engang gravede i Bavnehøj i Sønderhå fløj
der en fugl ud og sagde:
Wel do mæj fræ Bawnhyw driw,
så wel æ hæn te Fræjshyw fliw,
å dær ska ingen mæj fradriw.

I Frejshøj gravede nogen samme dag, men de løb
derfra den dag og var så medtagne, at de ikke kunde sige,
hvad de havde set.
Sønderhå sogn, Hassing herred.

K a lleru p v a d e s t e d .

Ved Kallerup vadested løber åen gennem et morads.
Her lå på den ene side åen en gård, som havde jord på
den anden side. Det var et stort besvær for manden på
gården at komme til den jord, for han kunde ikke komme
over åen der, men måtte gøre en stor omvej uden om
mosen. — Så står manden en dag ved åen og tænker på,
hvor rart det kunde være, om der var en bro over, da
de lige skulde høste den næste dag på jorden på den
anden side. Da kommer „den bette mand“ til ham og
tilbyder at bygge Broen mod, at manden skal høre ham
til. Ja, så måtte broen også være færdig klokken tre, for
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klokken fire om morgenen skulde de derover og i marken.
— Om natten hørte folk et forfærdeligt spektakel, så de
troede, Fanden var løs, og det var han jo også. Fanden
blev dog ikke færdig med broen, men den dag i dag
ligger der en masse sorte sten ude i moradset.
Hundborg herred.
Sagnene om „Røsten i Faddersbøl bjærge“ og „Bavnehøj
og Frejshøj" er fortalt af min farbror Peder Chr. Poulsen
Skadhauge. Fuglebjærg. „Kallerup vadested“ er fortalt af min
farbror Jeppe Poulsen Skadhauge, København. De er begge
født og opvokset i Sønderhå

Rettelser og Tilføjelser.
S. 108, nederste Stykke: Uhrmageren hed Søren Nielsen
(Bjerre) og var født 1793. Han døde som Uhrmager og Husmand
i Bjerre, Vigsø Sogn, 17. November 1851.
Det ene af de i
Nørtorp beroende Uhre slaar 4 Slag efter første Kvarter, 8 efter
andet, 12 efter tredie og 16 efter det fjerde Kvarter; umiddelbart
følger saa Timeslag. Det slaar paa to lange Staalfjedre, der er
anbragt i en Kasse inde i Sideværelset. Uhret har Aarstallet 1836
Det andet Uhr slaar paa almindelig Maade, det kan vække
og vise Dag og Dato. men bærer intet Aarstal.
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M EDLEM SLISTE:
Kommunerepræsentant *

P a a L an det i T h y :

Abildhauge, Sagfører, Vestervig
Andersen, Chr., Grdj., Sennels
Andersen, A. N., Lærer, Hunstrup
Andersen, Lærer, Skyum s. Skole
Andersen, J., Landmand, Hunborg
Andersen, Jens, Fabrikant, Uglev
Andersen, Chr, Vandetgaard
Andersen, P., Lærer, Ørum Skole,
Bedsted
Andersen, Chr., Grd., Toppenbjerg,
Vestervig
Arden, Apoteker, Hurup
Ascanius, L., pens. Lærer, Odby
Astrup, H. I., Lærer, Lyngs St.
Bach, Chr., Tingstrup
Bach, Herredsfuldm., Vestervig
Bendixsen, Postmester, Vestervig
Bjerregaard, N. C., Thorsted
Bloch, Postmester, Hurup
Bredahl, Chr., Grdj., Nørgaard, Nørhaa
Brix, A. E., Propr., Landlyst
Bruun, Skovrider, Hurup
Buus, Læge, Hunborg
Carlsen, Mejeriejer, Tvorup
Christensen, A., Lærer, Harring
Christensen, C., Lærer, Villerup
Christensen, Niels Mat., Gaardbestyrer, S. Skjoldborg
Christensen, Liitzhøft-, Sygehuslæge,
Koldby
Christiansen, Lærer, Sundby
Dahl, Sognepræst, Visby-Heltborg
* Dam, Laur., Sognefoged, Boddum

Dam, Fr., Inspektør, Løjtnant, Hurup
Dam, Lærer, Kaastrup
Ditlevsen, Lærer, Elsted
Dithmann, Lærer, Ballerum
Dueholm, Chr., Grdj., Odby
Dueholm, Anton, G rdj, Serup
Fibiger, Proprietær, Øland
Frandsen, Lærer, Faartoft
Frøkjær, Gaardejer, Vestervig
Fuglsang, Propr, Ørum pr. Bedsted
Fugl, Herredsfoged. Vestervig
Gadegaard, N , Gaardejer, Odby
Geliert, Lærer, Skovsted
Gramstrup-Andersen,
Gaardejer,
Vestervig
Gravesen, Købm, Hvidbjerg
Gravesen, Jens, Grdj., Sundby
* Grøn, A., Lærer, Nørhaa
Hammer, Chr, Grdj., Tingstrup
Hansen, Lærerinde, Hillerslev
Hansen, Baneformand, Torp
Hansen, Proprietær, Egebaksande
Harbo, Jens, Sygehuset, Hvidbjerg
Harkjær, Jens, Propr., Todbøl
Harkjær, Ville, Grdj., Snedsted
Havreballe, P., Vognmand, Serup
Hebsgaard, Chr., Elsted
Helligsø, A., Vejmand, Serup
Henriksen, Trafikassistent, Hurup
Henriksen, Enke, Hou
Henriksen, Lærer, 0. Vandet
Hestbech, N., Teglværksejer, Vester
Assels
Hoelgaard, Sparekassedir., Hvidbjerg
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Hoppe, Lærer, Barslev
Hornstrup, P., Gaardejer, Hørdum
Hove, Propr., Teglgaardeu, Vestervig
Hundahl, J. K., Købm., Vestervig
Højberg, Ungkarl, Styvel
Ilsøe, Læge, Hvidbjerg
Iversen, Propr.", Lyngholm, Bedsted
Jacobsen, Bankdirektør, Hvidbjerg
Jacobsen, Plantør, Tovsig
Jacobsen, Jens. Hvidbjerg
Jensen, C. A., Træhandler, Nors
Jensen, Poul, N Skjoldborg
Jensen, P. K., Lærer, Hvidbjerg Th.
Jensen, Alfred, Frøhøjgaard, Th.
Jensen, Lars, Tømrer, Uglev
Jensen, Gæstgiver, Stenbjerg
Jensen, A. C., Lærer, Nors
Jensen, Lars, Gaardejer, Serup
Jensen, L., Hotelejer, Vestervig
Jensen, S., Rentier, Uglev
Jensen, M., Lærer, Hvidbjerg
Jensen, Chr., Sogneraadsformand,
Hassing
Jespersen, Bohn-, Overklitf., Søholt
Jespersen, E. B., Taabbel pr. Vester
vig
Johansen, Forstander, Uglev
Johansen, J. Th., Skomager, Hansted
Jørgensen, Lærer, Lyngs
Jørgensen, Niels Kr, Mejerist, Serup
Kallerup, Hornshøjgaard, Hvidbjerg
Kirk, M., Lærer, Hjardemaal
Kjær, Vilh., Kredslæge, Hurup
Kjærgaard, M. Foged, Nørhaa
Klemmensen, P., Gaardejer, S. Nor
dentoft
Kløjgaard, K, Gaardbest, Stagstrup
Kobbersmed, Niels, Tømrer, Uglev
Korsgaard, L., pens. Portør, Odby
Kortegaard, Kr, Gandberg, Sperring
Krabbe, Chr., Grdj., Skjoldborg
Krabbe, Chr., Grdj., Uglev
Krarup, Sognepræst, Nors
Kristensen, Slagter, Uglev
Kristensen, Orgelfabrikant, Snedsted

Kruckow, Sygehuslæge, Hvidbjerg
Kuhlmann, Sognepræst, Bedsted
Kveiborg, Jens, Tøttrup, Hørdum
Larsen, stud. theol., Hunborg
Larsen, Jens Monn, Dollerup
Lassen, Apoteker, Vestervig
Laursen, Pastor, Vestervig
Lauritzen, Stenhøjg., Hvidbjerg
Lauritzen, Marius. Brunsbjerggaard,
V. Vandet
Leegaard, Peder, Gaardbestyrer,
Fuglsang
Lings, Gaardejer, Heltborg
Lund, Holger, Apoteker, Hvidbjerg
Liitzhøft, Proprietær, Tandrup
Madsen, N. K., Smed, Uglev
Munk, Carl, Tømrer, Hinding
Myrup, Lærer, Tingstrup
Nedergaard, Lærer, Skinnerup
Nielsen-Hviid, Lærer, Vestervig
Nielsen, Plantør, Tved
Nielsen, Sognepræst, Hunborg
Nielsen, K., Elektriker, Uglev
Nielsen, Karetmager, Hunborg
Nielsen, N. M., Gartner, Hvidbjerg
Nikolajsen, N Chr., Grdj., Nørhaa
Nygart, A. J., Landstingsmand, Nygaard, Hvidbjerg
Nørgaard, P., Gaardejer, Todbøl
Nørgaard, Niels, Grønnegaard, Gøttrup
Nørgaard, Svend, Beersted
Overgaard, S., N. Knudsgaard
Overgaard, A., Propr., Hindsels
Overgaard,N.C., Gisselbæk, Hørdum
Overgaard, H., Proprietær, Broager
Nørhaa
Overgaard, Lærer, Næstrup
Overgaard, Anders, Hillerslev
Pedersen, P., Lærer, Brund
Pedersen, Niels, Murer, Uglev
Petersen, Provst, Hillerslev
Petersen, P. Mikkelsen, Gaardejer,
Hillerslev
Petersen, N. K., Grdj., Uglev
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Petersen, Lærer, Vester Vandet
Poulsen, Munk, fhv. Folketingsmand,
Vorupør
Poulsen, Mads Nielsen, Husejer,
Gersbøl
Poulsen, J. P., Fisker, Serup
Rask, Jens Munk, Grdj., 0. Vandet
Rahbek, Apoteker, Hunborg
Ravnsmed, A. Jensen, Uddeler, Has
sing
Riis, M., Lærer, Smerup
Riis, M., Gaardejer, Uglev
* Riis, N., Gaardejer, Lyngs
Roed, Fyrmester, Hansted
* Rune, Plantør, Tvorup
Rysgaard, Lærer, Snedsted
Rysgaard, A., Slagter, Uglev
Schoug, Isenkræmmer, Hvidbjerg
Schoug, Eugen, Overretssagf., Hurup
Sindbjerg, Proprietær, Kallerup
Svendstrup, Lærer, Tved
Skalshøj, Kr., Gaardejer, Odby
Skammelsen, Gaardejer, Doverodde
Sloth, N., Gaardejer, Barslev
Sloth, Sparekassedir. og Gaardejer,
Styvelgaard
Smidt, P. P., Lærer, Silstrup
Sortfeldt, Sev., Lærer, Skjoldborg
Stensgaard, N. N., Hurup
Styvlgaard, A., Odbygaard, Uglev
Sunesen, Skoleinspkt., Hunborg
Svanborg, Chr., Søndergrd., Malle

* Søndergaard, Propr., Madstedg.
Søndergaard, K., Karetmager, Uglev
Søndergaard, M., Postbud, Uglev
Sørensen, P C., Lærer, Aarup
Sørensen, Lærer, Hokser
Sørensen, Propr., Vestervig Overg.
Sørensen, Maler, Østerild
Sørensen, Proprietær, Irup
Sørensen, Fodermester, Rosvang
Thomsen, Kr., Formand for Uglev
Brugsforening
Thomsen, Jens, Automobilejer, Hvid
bjerg St.
Thøgersen, C., Grdj., Ravnsborg,
Bedsted
Thøgersen, Søren, Vandet
Tilly, Lærer, Hørsted
Toft, E., Læge, Vestervig
Tolstrup, Provst, Sjørring
Tousgaard, P. Mikkelsen, Grdj., Hillerslev
Wadmand, Lars, Elsted
Veye, C., Købmand, Bedsted
Vestbjerg, Propr., Bjørndal
Vestergaard, Diggaard, Nors
Vestergaard, Chr., Kjærgaardsholm,
Nors
Vestergaard, P. Madsen, Snedsted
Windel, Pastor, Snedsted
Voetmann,Frue, Skadbjerg,Vestervig
Yde, Lærer, Tilsted
Yde, Kreaturhandler, Skjoldborg

H an

Andersen, Stationsforst., Vesløs
Bach, Ole Svenningsen, Arup
Bertelsen, Skomager, Vesløs
Boll, Bager, Amtoft
Broeng, Plantør, Torup
* Damsgaard, J., Lærer, Klim
Fromholt, Lærer, Kærup, Frøstrup
Guldhammer, Skræder, Vesløs
Hansen, Pastor, Øsløs
Holst, Poul, Søndergaard, Øsløs

Jacobsen, J. C., Lærer, Øsløs
Jacobsen,
Brugsforeningsuddeler,
Øsløs
Jensen, Diderik, Vesløs
Jensen, N., Kollerup
Jensen, Anna, Friskolelærerinde,Arup
Jepsen, Pastor, Kjærup
Jerslev, Aage, Apoteker, Fjerritslev
Kjeldtoft, H., Arup
Kjeldsen, Kjeld, Fisker, Amtoft
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Korsgaard, A., Grdj., Øsløs Mark
Lassen, Sagfører, Fjerritslev
Lauersen, Stationsforst, Østerild
Madsen, Gartner, Fjerritslev
Madsen. Niels, Gaardejer, Klim
Odde
* Marschall, Apoteker, Frøstrup
Mendolah, Frue, Slettestrand
Mortensen, Chr., G rdj, Amtoft
Nielsen. Poul, Landlyst. Vesløs
Nielsen, Lærer, Kæret, Frøstrup
Nørhave, J P., Gaardejer, Vust
Petersen. J. F , Banefmd., Tømmerby

Petersen, Josef Hove, Øsløs
Rasmussen, J. P., Købm., Skaarup,
Øsløs
Rentorff, Frk., Boghandler, Fjerritslev
Rossen, Sognepræst, Thorup
Ryge, Banemester, V Thorup
Schilder, Læge, Tømmerby
Sodborg, Lærer, Vesløs
Sunesen. Lærer, Hovsør
Thorhauge, A., Manufakturhandler,
Frøstrup
Toft, Chr., Gaardejer, Arup
Østergaard, Skræderm , Frøstrup

T h is t e d K ø b s ta d :

Aaberg, M., Redaktør, Borgmester
Achilles, Konservesmester
Agerholm, M., Lærerinde
Agerholm, Edv., Delikatessehandler
Andersen, Chr., Postbud
Andersen, R., Manufakturhandler
Andersen, Kommunebogholder
Antonsen, A. F., Lærer
Bach, A., Partikulier
Bach, Juh., Direktør
Bang, Ole, Partikulier
Bangsgaard, A., Lærer
Bendixsen, C. F , fhv. Bankdirektør
Bendixen, Ludvig C. O., Direktør
Berg, Carl, Isenkræmmer
Bjerregaard, S, Dommerfuldm.
Bjørndahl, Lærerinde
Bredahl, J., Brygger
Bunch, C. K., Kunstdrejer
Busk, S., Installatør
Christensen, C., Bogbinder
Christensen, Snejstrup, Farver
Christensen, Vilh., Dyrlæge
Christensen, V , Brugsforeningsbst.
Christensen, Chr., Depotarbejder
Dahl, Jeppe, Gaardejer
Dam, J. C., Kosmoramaejer
Degner, Guldsmed
Deigaard, N., Læge
Dela, Carl, Uhrmager

Dyrberg, P. C , Manufakturhdlr.
Eiø, Direktør
Espersen, G., Overlæge
Fenger, Jernbaneassistent
Foged, J., Arkitekt
Folkebiblioteket
Galster, J. G., Overretssagfører
Gram, L. H , Fotograf
Guldager, Bankdirektør
Haase, Boghandler
Hald, P L, Lærer
Hansen, Garnæs, Julie, Lærerinde
Hillers, Vald., Købmand
Holm, Postmester
Hove, T., Direktør
Hviid, Amtstuefuldm.
Høyer, Slagteridirektør
Jansen, Billeskov, Overretssagfører
Jacobsen, J., Partikulier
Jefsen, J., Lærerinde
Jensen, Laurits, Maler
Jensen, Chr., Herredsfuldm.
Jensen, J. A., Vognmand
Jensen, C., Billedhugger
Jensen, Sanderhoff, Billedhugger
Jensen, J. K., Sognepræst
Jensen, Andreas, Murermester
Jensen, J. P., Direktør
Jensen, Richardt, Lokomotivfyrbøder
Jensen, Otto, Inspektør
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Jespersen, E., Hotelbestyrer
Jespersen, V., Gartner
Johansen, Glarmester
Jørgensen, A., Havnefoged
Jørgensen, Chr., Forretningsbestyrer
Kamp, L., Trikotagehandler
Kappel, L. C., Kusk
Karner, K., Amtsfuldm.
Kierulff, Apoteker
Kjær, Carl, Isenkræmmer
Kjær, G., Entreprenør
Kjærgaard, A. N„ Sparekassedir.
Knakkergaard, Snedker
Kortegaard, P. C. C., Fabrikant
Larsen, Anton, Gasmester
Larsen, A., Overlærer
Lauesen, Stationsforstander
Leerhøy. F. C., Manufakturhdlr.
Leerskov, M., Rentier
Legind, Rentier
Lehmann, Amtmand
Lindtner, Manufakturhandler
Lund, Andreas, Apoteker
Lunde, Gartner
Lustrup, J. J., Redaktionssekretær
Lyhne, Ivar, Urmager
Møller, Poul, Lærer
Møller, A. M„ Sognepræst
Nielsen, P., Lærer
Nielsen, Axel, Boghandler
Nielsen, Hotelejer
Nielsen, N. P., Købmand
Nielsen, C., Jernbaneassistent
Nordentoft, Bankdirektør
Nørby, N. K. N., pens. Lærer
Nørgaard, Chr., Lærer
Nørgaard, Gr., pens Overlærer
Nørgaard, A. F., Sagfører
Petersen, H., Lærer
Pedersen, P., Sparekasseboghid.

Poulsen, Yde-, Sagfører
Poulsen, Brtl., Ejendomskommission.
Poulsen, G., Møllebygger
Preuss, M . Lærerinde
Prohaska, Manufakturhdlr.
Rasmussen, Hans, Kunstdrejer
Rasmussen, R., Handelsbestyrer
Ravnemose. N., Redaktør
Renberg, A., Dragsbæk
Secher, Partikulier
Selmer, N. C., Skræder
Skaarup, N., Urmager
Smith, Vald., Manufakturhdlr.
Spangberg, N. L., Grosserer
Spanggaard, K. K, Lærer
Spleth, Dommer
Sund, Konsul, Dampskibsekspeditør
Svalgaard, A. C., Portør
Søe, N. Chr., Manufakturhdlr.
Søgaard-Christensen, fhv. Dyrlæge
Søndergaard, Smed, Landinspektør
Sørensen, N. Skov, Lærer
Sørensen, M., Guldsmed
Sørensen, Tømmerhandler
Thomsen, N., Dyrlæge
Thomsen, Overpakmester
Thomsen, Th., Sagfører, Konsul
Thomsen, Hans, Kommis
Toft, Dyrlæge
Tolderlund, Læge
Thykier, N. J., Kalkværksejer
Topp, Wilh., Skomager
Tøttrup, Jens, Maskinist
Undén, Fabrikant
Wang, Rentier
Vöhtz, Konsul, Vinhandler
Wilster, Driftsbestyrer
Yde, Læge
Zacho, Konsul, Grosserer
'
Østerbye, H. P., Maler
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I d e t ø v r ig e L a n d :

Abildstrup, Lærer, Lomborg nordre
Skole, Bonnet
Andersen, Aksel, Assistent ved Red
ningsvæsenet, Skagen
Andersen, S., Overretssagf., Kbhvn.
Bach, J. C., Lærer, Nakskov
Bache, Stiftamtmand, Kammerherre,
Aalborg
Balsby, Postassistent, Holstebro
Bendixsen, Carl, Consul, Fabrikant,
København
Biblioteket for Vejle By og Amt
Bjerregaard, Inkassator, Hallingsgade 12, København 0.
Bloch, Borgmester, Odense
Bluhme-Knudsen, Krdsl., N. Sundby
Breinholdt, Konsul, Esbjerg
Bruse, J. S., St Paulsvej 2, Hellerup
Centralbiblioteket for Viborg Amt
Christensen, Protokolfører, Slagelsegade 10, København 0.
Christiansen, Mejeribestyrer, Erslev
Dahlerup, C. F., Overklitf., Skagen
Det statistiske Departement, Kbhvn.
Det danske Sprog- og Literaturselskab, Kbhvn,
Due, Kunstmaler, Skovby St.
Engelsted, Frue, Storehedinge
Enggaard, M., Lærer, Rind Skole pr.
Skals
Eskesen, pens. Plantør, Birkerød
Foget. Astrid, Frk., København V.
Folkebiblioteket, Nykøbing M.
Frederiksen, J. P., Postmedhjælper,
Vraa
Givskov, Dommer, Skanderborg
Hansen, C. A., Fyrmester, S. Lyng
vig pr. Ringkøbing
Hansen, C. B. V., Etatsr., Hellerup
Hansen, K., Statskonsul., Lyngby
Hansen, Chr. A., Sognepræst, Haraldsted pr. Ringsted
Hansen, Will., Pastor, Klinte pr.
Jullerup

Hansen, Jac, Pastor emer., Odense
Hauen, Reinhard von, GI. Kongevej,
København
Holbeck, Rektor, Rønne
Holdt, Jac., Pastor, Dollerup
Jensen, J. K., Lærer, Silkeborg
Jensen. Joh, Lærer, Frederikshavn
Industriforeningens Bibliotek, Kbhvn.
Kirk, Doktor, Hadsund
Klitgaard, C , Postmester, Vraa
Knudsen, Chr., Grdj., Sundby, Mors
Kragholm, Elektriker, Hammershus,
Struer
Kristensen, J. Krogh, Lærer, Hvils
høj, Brønderslev
Kromann, N. M., kemiske Fabr., Es
bjerg
Landsarkivet for N.Jyll., Viborg
Landsarkivet for Fyn, Odense
Landsarkivet for Sjælland, Køben
havn
Larsen, Chr., Toldbetjent, Karre
bæksminde
Lassen, Apoteker, Svendborg
Lund, Skibsmægler, Skive
Lundby, Jørg., Sognepræst, Sahl,
Vinderup
Lundsgaard, P., Lærer, Højrup St.,
Hedinge
Lykke, Højskoleforstander, Galtrup
Lærerhøjskolen, København
Mikkelsen, Kr., Lærer, Bodstrup St.
Morslands historiske Musæum, Ny
købing
Mose, Overlærer, Gentofte.
Møller, G., Apoteker, Slagelse
Nielsen, Pastor, Skibsted pr. Terndrup
Nielsen, P. K., Lærer, Slagelse
Nielsen, Stationsforstander, Skjern
Nyboe, Lærer, København
Olsen, Boghandler, Holte
Overgaard, Mejeribst, Højmark, Lem
Philipsen, A., Bogholder, Middelfart
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Rigsarkivet, København
Riis, Simon, Fabrikant, Aarhus
Roelsgaard, Læge, Brejninge Læge
bolig, Marstal
Rørsig, Lærer, Hallund, Brønderslev
Salling, Dommer, Hobro
Scavenius, Godsejer, Gjørslev
Skadhauge, Poul, København
Skjoldborg, Johs., Forf., Løgstør
Stadsbiblioteket, Aarhus
Svendsen, L. P., Rentier, Kbhvn.
Søndergaard, Hotelbestyrer, Løkken
Søndergaard, Chr., Lærer, Flade
Termansen, Niels, Maler, Nationalmusæet

Tidemann, cand. polyt, Mosager
Tolbøl, J. B., Købm., Nyborg
Topp, C. V., Grosserer, Hellerup
Tønnesen, Apoteker, Stoholm
Winther, P., Isenkræmmer, Skive
Vogel, Kredslæge, Nykøbing
Worm, Ludv., Grosserer, Hellerupvej 3, Hellerup
Ostergaard, Gaardejer, Sulsted

I U d la n d e t:

Andersen, Vald., Direktør, Stochholm
Sunesen, S. K., Pastor, Argentina

S a m l e t M e d le m sta l 4 6 5 .
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Regnskabsoversigt for 1919.
Historisk Samfund.
In dtæ gt.

Kr.

ø.

1. Kassebeholdning fra forrige A ar......................................
1 51
2 Medlemsbidrag.................................................................. 1321 50
3. Tilskud fra Statentil Aarbogen........................................ 200 00
4. Salg af Aarbøger............................................................... 108 30
5. Andre Indtægter................................................................. 57 66
Ialt Indtæ gt.... 1688 97
Udgift.

1251 50
1. Udgifter ved Aarbogen m. m.....................................
2 Bidrag til Musæet for Thy og V.Hanherred.................. 300 00
3. Kundgørelser, Porto m. m................... •...........................
18 00
4. Andre forskellige Udgifter................................................. 118 45
5. Kassebeholdning ved AaretsUdgang................................
1 02
Ialt Udgift.... 1688 97

Museet.
In d tæ gt.

Kr.

1. Kassebeholdning.................................................................
2. Modtagne Bidrag:
Statstilskud til Erhvervelse.............................................
Historisk Samfund.............................................................
Thisted Amt........................................................................
Thisted Købstad.................................................................
Samme ekstra til Museumsbygningen............................
Sparekassen for Thisted Amt..........................................
3. Indvunden Husleje.............................................................
4. Ekstraordinære Bidrag til Bygningen..............................
5. Andre Indtæ gter................................................................

o.

00 00
500
300
100
100
300
25
300
450
7

00
00
00
00
00
00
00
00
20

Ialt Indtægt.... 2082 20
Udgift.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anskaffelser til Museet m m...........................................
Udgifter vedrørende Bygningen......................................
—
—
M useet............................................
Indfriet Laan i Sparekassen...............................................
— midlertidigt L aa n ..................................................
Andre Udgifter....................................................................
Kassebeholdning til næste Aar........................................

398
424
297
800
71
7
82

02
72
83
00
57
15
91

Ialt U dgift.... 2082 20

