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II.

HUNDBORG HERRED.
1.
(f>/7

T h isted o g T ilste d .

1739, 4/5 43, s/8 46, V8 50, w/4 55,

58.)

Sognepræsten Peder Cortsen (1728—61), der tillige
var Provst i Hundborg Herred1), og hans Kapellan Bent
Curtz (1739—59)2), omtales anerkendende ved samtlige
Visitatser, de var begge flittige til deres Gerning og „op
byggelige Sjælesørgere i Lærdom og Levnet“. Ved Visitatsen 1755 prædikede en candidatus ministerii Claus Ham
mer (Prøveprædiken); han havde gode Gaver og prædi
kede opbyggeligt, ligesom håns Levned var ustraffeligt.
1758 blev der prædiket af Kapellanen i Vestervig Jens
Halse, for at han af B. kunde faa en Attest om sine Gaver
og Levned, hvilket han ogsaa fik, „god efter Fortjeneste“.
1739 nævnes ingen Degn, men en Klokker, der hed
Lars Skive og var en skikkelig og flittig Mand. 1743
>) Svarede 1743 af Formue 6 Rd og af Indkomster 7 Rd. Han
havde i sin Tjeneste en Præceptor (Huslærer), en Karl, en
Dreng, en Amme og 2 Piger.
2) Var tillige Sognepræst for Skinnerup, der i Skattemdt. 1743
kaldes „et lidet, ringe Sogn“. Af Tienden skulde der afgives
aarlig 24 Td. Byg til Rektoren i Aalborg og „hans (Præstens)
Indkomst af denne liden By er og liden og uvis og bestaar
1 Gotfolkes egen Villie, saa det falder ham tungt at subsistere med Kone og smaa Børn“. Han ejede en Cariol med
2 Hjul, men ingen Heste dertil. Af Tjenestefolk havde han
kun en Amme og en Pige. Ogsaa i Visitatsmdl. af 1739 bemærkedes det, at han led Mangel „ved sit lille lave Brød“.
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nævnes Kordegnen Peder Hvid, hvem B. haaber at faa
bragt til mere Flittighed'i hans Embede; ved den følgende
Visitats viste det sig da ogsaa, at han havde forbedret
sig og faaet et godt Vidnesbyrd; 1750 kaldes han en god
Degn ved Sang og Katekisation i Kirken og roses for Flid
med Konfirmationsbørn, ,,naar de ham anvises“, samt for
et ulasteligt Levned. Senere var han ogsaa upaaklagelig,
bortset fra, at B. 1762 bemærker om ham, at han er „no
get flygtig i hans Adfærd“. Degnen i Tilsted, Ote Weye
(1730—ca. 1779) 0 var flittig, levede kristeligt og forvaltede
sit Degne- og Skoleembede upaaklageligt. — Thue Lind,
der nævnes som Skoleholder i Thisted 1743 og ved de
følgende Visitatser, var fattig, men levede et kristeligt Liv
og passede sin Skole upaaklageligt, skønt han efterhaanden
var blevet gammel2).
1) Han sad efter Skattemdt. 1743 „i et meget ringe Brød", saa
han slet intet formaaede at svare i Kopskat. — Jfr. T. A Ab.
1910 S. 81 ff
2) Om Skoleforholdene i Thisted beretter Peder Cortsen 1735
følgende: Udi Thisted Sogn fandtes ved min Ankomst hertil
Stedet hverken Skoleholder eller noget Skolehus, men siden
er derpaa raadet Bod, særdeles, da velædle og velbyrdige
Hr. Cammerraad Claus Caspergaard Anno 1729 til en Skole
og Frihus for en Skoleholder christmildigt bortgav et Hus
i Thisted By beliggende, at Sognets og Byens Ungdom der
kunde undervises i deres Christendom, Skrivning og Regning,
hvorpaa det saa er lavet for Skoleholderens des bedre Sub
sistenses Skyld, at Bedemandstienesten i Thisted By altid
skal følge Skoleholderen, nuværende eller efterkommende,
efter . . . allem. Confirmation, dat. Kbh. 31/3 1735. Derforuden
har Hr Cammerraad Caspergaard paa sin Bekostning fra
benæfnte Skoles Stiftelse til denne Tid ladet 10 fattige Børn
aarlig undervise . . . . og udi Sal. Justitsraad Bierregaards
Testamente er Anno 1732 tillagt Skoleholderen i Thisted
aarlig at nyde af Kiølbygaards Ejere Penge 4 Rxd. for 6
fattige Børns Undervisning, hvilket alt, naar betænkes, til
ligemed den Skoleløn, som Skoleholderen af formuende
Borgere og Bønder kan nyde, menes Skoleholderen ikke at
feile fornøden Underholdning og Sognet dermed at være tient.
„Udi Tilsted Sogn" — meddeles sammesteds — „har for
en Tid siden været et Skolehus ved Kirken beliggende, som
tillige var et Degnebolig, men ved min Ankomst til Kaldet
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dike, men dette udførtes ved Visitatsen af studiosus theologiæ Adrian Brønlund, der talte grundigt og opbyggeligt,
og om hvem det hedder: „Han er den, som der er giort
allerunderdanigst Forestilling om at blive den gamle christelige Præst i hans Embede allernaadigst adjungeret, som
har fortient et p rise lig t V id n esb y rd for hans Flid alle
vegne, hvor han har haft Conditioner“. Ved næste Visi
tais var den gamle Bang død. Brønlund var nu bleven
Sognepræst1) og fik som saadan stadig en lignende rosende
Omtale, som da han var Kapellan.
Om Degnen Daniel Pedersen Mørch (1714—70)2) ind
skrænker B. sig 1740 til at bemærke, at han ikke var be
kvem til at lære fra sig, og 1743, at han havde forbedret
sig. 1747 var han gammel og skrøbelig, hvorfor Provstens
Søn, Claus Bang, havde maattet forestaa Skolen for ham.
1752 staar der, at han forrettede sit Degneembede ulaste
ligt, og at hans Mangel i Skolehold oprettedes ved Præ
stens Studentes Iver Dahis Flittighed, og 1755 hedder det:
„Daniel Mørch giør, hvad han kan, er ustraffelig i hans
Degneembede, holder Skole det bedste han kan i hans
Alderdom, afstedkommer og til Nytte for begge disse smaa
Sogner“. 1758 blev han hjulpet i sit Skolehold ved Præ
stens Tilsyn, men 1762 havde han faaet en Substitut ved
Navn Christen Nielsen, der var ham til god Hjælp baade
i Kirken og Skolen og levede christeligt. Selv levede han
„uden Forargelse“. Andre Skoleholdere omtales ikke, men
det bemærkes 1762, at Bønderne i det lille Sogn Thorup
sender deres Børn til Degneskolen i Hovedsognet3).
i) 1754-1792.
-) Han var 1743 „aldeles forarmet“ og af saa ringe Indkomster,
at han intet formaaede at svare i Skat. — Han er muligvis
Søn af den Peder Danielsen Mørk, der 1688 blev Degn i Rær.
- Jfr. nærmere T. A. Ab. 1910 S. 75 ff.
3) I Aaret 1735 fandtes der efter Hans Bangs Beretning intet
Skolehus hverken i Vang eller Torup, hvorvel tilføjes, at
saalænge den forrige Degn levede og beboede et Sted i
Torup, som han havde i Fæste af Raastrups Ejere, blev den
Degnebolig i Vang, som var opbygget 1692, brugt til Skole
hus, men siden den nuværende Degn kom til at bo deri,
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Menigheden gjorde 1740 „ønskelig Rede for sig“ og
1743 bar den „meget vel underviste Ungdom“ Vidnesbyrd
om Præstens Flid og Omsorg, ligesom Præsten i det hele
roste Menigheden for dens Lyst til Guds Ord, og ved de
øvrige Visitatser omtales saavel Menighed som Ungdom
i ganske lignende rosende Vendinger.
4.
(22/ ;

S k jo ld b o rg o g K allerup.

39, 5/. 43,

2 i/3

47,

5/ s

50, »/4 55, •% 58,

63).

Om den førstnævnte af Sognepræsterne, den bekendte
Hr. Ole Kamp (1728—50)1) hedder det 1739, at han „har
været vidtløftig, men er efter Paamindelse forbedret i Lær
dom og Levnet“. Næste Gang prædikede han opbygge
ligt over Dagens Evangelium, men i hans Levned begyndte
der den Forargelse, at der blev ond Forstaaelse imellem
ham og hans Hustru, „men det er ved Guds Naade fore
kommet“, tilføjes det i Beretningen. 1747 var Ole Kamp
paa Visitatsdagen syg og sengeliggende, hvorfor B. ikke
fik hans Prædiken at høre; Menigheden gav ham imidlertid
et godt Vidnesbyrd.
Den følgende Sognepræst Friderich Vilhelm Kruse
(1750—88) prædikede opbyggeligt og smukt og var selv
en vindskibelig og ustraffelig Mand.
Laurits Holm (1739—43)2) var „en ret christelig Degn
og blev berømmet for sin Flid Hans Efterfølger Christian
Mørk (1743—48)3) levede ustraffeligt og holdt flittigt Skole.
Hans Kaas (1748—1805)’) var „en god Degn og opbyg
havde han om Vinteren fra Kyndelmisse til Paaske næsten
hvert Aar holdt Skole for Sognenes Ungdom. 1742 blev Un
dervisningen for Vang Sogns Vedkommende foretaget i den
nævnte Degneskole, medens der i Torup Sogn fandtes en
Omgangsskolemester.
1) Levede i beskedne Kaar. Han havde ingen Formue og
svarede (1743) kun 3 Rd. af Indkomster. Hans Folkehold
bestod af en Karl og en Pige. Om hans Liv henvises til
Sev. Sortfeldts Afhandling i T. A. Abg. 1914.
2) I Visitationsindberetningen for 1739 siges han „nys“ at være
kommen til Kaldet. Jjr. iøvrigt T. A. Abg. 1919 S. 25.
3) Havde ringe Indkomster og svarede kun halv Kopskat, men
holdt dog en Tjenestepige. — Jfr. T. A. Abg. 1909 S. 26.
4) Jfr. T. A. Abg. 1909 S. 26.
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gelig Skoleholder i Skjoldborg (1750)1) samt førte et ædrue
ligt Levned“ (1755). De øvrige Gange var der ej heller
noget at udsætte paa ham. 1743 var der i Kallerup en
Skolemester, der fortjente Berømmelse for sin Flid. 1747
omtales ogsaa en unavngiven Skolemester i Kallerup paa
rosende Maade, men 1750 siges det om Omgangsskole
holderne i Kallerup, at de „aarlig var mestendel omvexlet“.
1755 holdt Christen Sahl Omgangsskole i Kallerup „til
Fornøjelse“. 1758 var Stillingen ledig, men der skulde an
tages en Mand til Mikkelsdag, og endelig 1763 havde
Kallerup faaet en god Skoleholder i Jacob Jensen; hans
Løn var s A. forbedret med Landgilden af en Gaard i
Hurup (3 Rd. 2 Mrk.), som var skænket til dette Formaal
af en da afdød Niels Sørensen2).
Ungdommen var 1743 „skikkeligen undervist“, og Me
nigheden fik ved samme Lejlighed det Skudsmaal af Præ
sten, at den gerne hørte Guds Ord. Ungdommen beteg
nes de to følgende Gange som „skikkelig“ og „upaaklagelig“, den gjorde 1755 god Rede for sin Børnelærdom,
men de to sidste Gange var den endogsaa „fortræffelig“.
Menigheden fik ogsaa 1747 et godt Vidnesbyrd af Ole
Kamp, og heller ikke den følgende Sognepræst havde
noget at klage paa den.
I Indberetningen af 1755 omtales Hospitalet ved Skjold
borg Kirke som værende i god Stand. Det beboedes af
„4 fattige Lemmer“, der fik deres Pension rigtig.
9 Han var „flittig i Skolen fra Mortensdag til vor Frue Dag i
Fasten“ (1755).
2) Efter Ole Kamps Indberetning af 1735 var der da ikke noget
Skolehus i Skjoldborg Sogn og havde ej heller været, men
Sognefolkene havde selv i deres egne Huse undertiden holdt
en Skolemester for deres Børns Undervisning en Tid om
Vinteren. Ole Kamp foreslog imidlertid, at Degnen (Michel
Lauritzen) paa Grund af sin Alderdom burde holde en Sub
stitut, som i Degnehuset, hvilket Degnen ikke selv beboede,
men bortlejede, kunde holde Skole for begge Sognes unge,
der var mange i Tal. — 1739 var der i Skjoldborg By af
Kammerraad Caspergaard opbygget „en meget god Skole“,
der var Degneskole for Skjoldborg Sogn. — Jfr. iøvrigt T.
A. Abg. 1919 S. 21 f.
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5.
2S/U

1740,

H undborg o g dannerup.
2 5 /„

43, 2/., 47, 24/s 58 og «/# 63).

Sognepræsten Christen Degneboel (1731—57)1) fik Ros
for sine opbyggelige Prædikener, der var i Overensstem
melse med hans Livsførelse. Ved Visitatsen 1754 blev der
dog prædiket af en candidatus ministerii fohs. Thorsen
Hildebrandt2}, der ved denne Lejlighed holdt en opbygge
lig Prøveprædiken, hvorhos han havde gode Testamonia
om hans Flittighed og ustraffelige Forhold: „et fromt Ge
myt er han og af fattige Vilkaar“.
Den følgende Sognepræst Jens Hansen (1756—86) om
tales paa lignende Maade som sin Formand og var „meget
stræbsom og opbyggelig“. Ved Visitatsen 1763 var han
syg og prædikede ikke.
Om Degnen Mads Laursen3), — der var Degn her
1688—1745 — siges det 1740 at han var „gammel, men
dog efter hans Alder flittig, medens det næste Gang kun
bemærkes, at han var „en udlevet og skikkelig Mand“.
Peder Freistrup*), der ved hans Afskedigelse 1745 fik Em
bedet efter ham, omtales som en Mand, der passede baade
Skole- og Degnetjeneste tilfredsstillende.
Af Skoleholdere omtales Christen Clemmensen, der
nævnes 1743 og de følgende Gange. Han passede flittigt
sin Skole i Jannerup, hvor han lærte og levede vel. 1743
nævnes en Niels Romdahl, der vistnok, ligesom Jens Chri
stensen (1747), var Omgangsskolemester; begge var flittige
og skikkelige Folk. Disse Omgangslærere var vistnok
hyppigt vekslende; det omtales nemlig 1754, at der „aarligen efter Provstens foregaaende Examen og Samtykke“
antages 2 Omgangsskolemestre. Endelig nævnes 1758 fep
Frøstrup i Vrodrup befandtes værdig til et godt Vidnes
byrd4).
1) Kaldes hos Viberg Christen Deinbøll. Hans Indtægter var
smaa, men han kunde dog holde 2 Karle, 1 Dreng og 2 Piger,
hvorimod han ikke holdt Luksuskøretøj.
2) Blev i 1758 Sognepræst til Torrild og Vedslet i Hads Herred.
3) Jfr. T. A. Aarb. 1910 S. 59 f.
4) Jfr. T. A. Aarb. 1910 S. 60 f.
5) Om Skolevæsenet beretter Chr. Deinbøll følgende: „Udi Jan
nerup Sogn er et østen for Kirken af Kirkens Midler opbygt

213
Ungdommen var 1740 vel undervist og 1743 ganske
skikkeligt, men den var „meget blye og undseelig i at
sige det frem, som den vidste“. De to følgende Gange
siges der ikke noget særligt om dens Standpunkt, men den
var 1758 „fortræffelig“ og 1763 „mere end fortræffelig i
Sandheds Bekiendelse“.
I Chr. Degnboels Tid var der et godt Forhold mellem
Præst og Sognebørn, af hvilke de fleste fulgte hans gode
Eksempel. Der fandtes (1754) ikke aabenbare Forargelser
i Menighederne; og Præsten forsikrede med Glæde, at der
holdtes god Skik i dem begge. 1758 fandt B. ogsaa Til
standen god og ventede sig meget af den nye Præst,
men bemærker dog næste Gang, at der var Forskel paa
Tilhørerne: „Nogle ere Jesu sande Fiskere, andre er der
Bevægelse hos, og Kraften ej saa kendelig, men offentlig
Forargelse findes der ikke“.
6.

S jø r rin g o g T h o r ste d

(2J/n 43, 22/3 47, 22/7 54, «/n 59 og ’«/» 63).

Sognepræsten, Johannes Vogelius Steenstrup (1735—
74)’) var stadig Genstand for Biskoppens Lovtaler; han
Skolehus, som Kirken og vedligeholder, og nyder Skole
holderen ved samme Skole efter den høje Øvrigheds Dis
pensation af Kirken aarlig til Løn 10 Rd., som synes at være
for lidet til Subsistance for en Karl, thi det, han kan faa af
Sognefolkene i dette lidet Sogn for deres unge (hvis Tal er
lidet) at undervise, er ikke synderligt at regne for noget —
Udi Hundborg Sogn er ingen Skolehus, og ved jeg ikke heller,
om der nogentid har været Skolehus opbygt, men de Folk,
der have været omhyggelige for deres Børns Undervisning
og dertil nogenledes have Evne, haver i deres egne Huse
holdet en Skolemester for deres Børn paa en Tid af Vinte
ren.“ — 1742 var der en Degneskole for Hundborg By med
omliggende Gaarde, og i Jannerup By en Skole for hele dette
Sogn.
!) Han omtales hos Viberg som „myndig, men begavet“. Hver
ken hans Formue eller Indtægter var efter hans Skatteansæt
telse 1743 ret store. Han havde da sin Formand Hr. Jens
Langballes Enke, Md. Dorethe Kristine Stampe, logerende i
Præstegaarden. Hans Tjenestefolk bestod af 2 Karle, 1 Dreng
og 2 Piger.
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prædikede „med stor Flid og med gode Gaver“, „grundigt,
opbyggeligt og med stor Nidkjærhed“, ligesom han i sit
Levned var exemplarisk. Degnen Søren Bech (1727—61)1)
var ogsaa „en god og flittig Mand i hans Embede, Lev
ned og Skolehold, men i hans Gemøtte noget nedslagen“.
Han havde dog 1747 faaet en Substitut, nemlig Isak Pretzman, der ved hans Død 1761 blev hans Efterfølger. —
Pretzman-), der allerede 1764 afgik ved Døden, roses som
Substitut for sin utrættelige Flid ved Undervisningen (1754)
og omtales senere som „saa god en Degn og Skolemester,
som der ønskes kan“. — 1743 var der i Pastoratet 5 „Løbeskoleholdere“ (□: Omgangsskoleholdere), men de følgende
Aar nævnes kun 4 saadanne, der virkede om Vinteren,
henholdsvis i Byerne Nestrup, Sperring, Skaarup og Thor
sted. dog at Skoleholderen i Skaarup ikke omtales 1759.
De fik alle en velvillig Omtale, men nævnes ikke ved Navn,
undtagen Michel Henriksen, der 1763 var Skolemester i
Torsted3).
Ungdommen roses fra først til sidst; den var „vel
1) Jfr. T. A. Aarb. 1909 S. 36 f. og 1910 S. 57 f.
2) Isac Caspersen P. jfr. T. A. Aarb. 1909 S. 37.
3) „Udi Siørring Sogn“, meddeler Hr. Jens Langballe 1735, „hafver der været ungefær for 47 Aar et Skolehus lidet norden
for Kirken, som Skoleholderen beboede og hafde sin Subsistents af Sognefolkene, ligesom han haide Børn af enhver
at informere, men hafde ikke noget vist til aarlig Salarium,
uden en Toft norden for Kirken, som kaldes endnu Skoletoft.
Denne Toft er videre bleven solgt af Ørum Slots Ejer . . . .
Endeligen er omsider ermeldte Skolehus forfløttet paa den
nordøstre Hjørne af Kirkegaardens Dige Aar 1688 og beskik
ket til en Degnebolig . . og haver Degnen hidindtil beboet
og beboer samme jordløse Hus og om Vinteren holder Skole
for Ungdommen, men som Sognet er vidt adspredt, er det
ikke Degnen muligt at informere alle Sognets Børn, hvorfor
enhverTorp og By haver hidindtil ladetderes Ungdom hjemmeundervise“. — Om Torsted Sogn meddeler Hr. Jens Lang
balle videre, al der aldrig havde været bygt noget Skolehus,
men da Byen var lille og „nær sammenliggende“, havde Bymændene i hele hans Tid i Forening holdt en Skolemester
til deres Børn hver Vinter. Jfr. nærmere T. A. Aarb. 1909
S. 30 f. f.
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2 . S k in n eru p .

(6/n 1740, 23/3 1747, 2i/7 1754, 28/6 1750).

Sognepræsten var den nys omtalte Bent Curtz (1734
—59), der tillige var Kapellan i Thisted, prædikede ved
Visitatserne til B.s Tilfredshed („evangelisk“, „opbygge
ligt“ og „vel“) og forrettede sit Embede med megen Nid
kærhed. 1754 blev han dog syg i Kirken, forinden Tje
nesten var begyndt, og faldt i Besvimelse foran Alteret;
„hæftig syg var han“, bemærker B., og maatte straks
hjælpes hjem til Thisted, hvorefter B. selv forrettede Kirke
tjenesten for ham. Om hans Liv anføres, at det var kri
steligt og opbyggeligt.
Degnen Anders Tilsted (1740—74)1) var 1747 og senere
var ganske i Grund øde, og Stedet hvor det paa stod, til
Kornland oppløjet og brugt. En Discipel i Thisted Skole
havde derefter i mange Aar som Løbedegn betient Kirken,
men som hans Tieneste ikke befandtes at være til Menig
hedens Nytte, formedelst at Ungdommen ofte blev forsømt
og ej undervist, som ske burde, har hans højædle Højær
værdighed Mag. Frands Thestrup efter Andragende behaget
1730 at ændre sligt og beskikket Menigheden en vis Degn,
som stændig kunde være i Sognet, og at samme Degn ikke
skulde finde nødtørftig Underholdning, er han tillige antaget
at være Skoleholder . . . . Menigheden har efter Evne med
mig contribueret et nyt Degne- og Skolehus at bygge og
indrette paa samme Sted som forrige haver staaet, og hvor
Sognets Ungdom nu paa 4de Aar har Undervisning, fornem
melig om Vinteren.“
Ungdommen var 1739 vel undervist i sin Børnelærdom
og faar, hvor den senere omtales, overalt samme Ros.
Om Menigheden meddeles 1743, at den berømmede sine
Lærere, og at disse med Sagtmodighed søgte at overbevise
dem, som syndede med Drukkenskab og Underfundighed.
1746 forelaa der ingen grovere Forargelser. 1750 var der ej
heller „særdeles Forargelser og aabenbare herskende Laster,
uden Lov, Spil og Nattésæde, naar nogen fra Landet kom
mer ind til Thisted at drive nogen Handel“. Ved de to se
neste Visitatser var der ikke noget særligt i Vejen, men
Sognebørnene var modtagelige for Forestillinger, og det
anføres udtrykkeligt 1758, at der nu i Thisted By ikke mere
var saa „vidtløftige Compagnier“, som der havde været.
9 Boede 1743 i Thisted ligesom Sognepræsten. Jfr. nærmere
T. A. Abg. 1912 S. 26 f.
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„ustraffelig i Embede og Forhold“, men blev 1758 anklaget
af Menigheden for Forsømmelse, „blev derfor straffet og
lovede Forbedring“1).
Menigheden var 1740 med stor Flid undervist af
Sognepræsten, men 1747 var Ungdommen ikke saa god og
forfremmet, som B. havde haabet, det var nemlig gaaet
forsømmeligt til med Skoleholdet. Næste Gang var Ung
dommen „nogenledes“ tilfredsstillende og 1758 „upaaklagelig“. Menigheden iøvrigt omtales kun 1754, hvor det
siges, at den var andægtig ved B.s „Forretning“ (af Kirke
tjenesten) og at Præstens Medhjælpere forsikrede, at der
ingen Forargelser var i Menigheden.
3.

V ang o g Tvotm p.

CVn 40, 3/iä 43, 28/2 47, 2o/w 52, ?/4 55, 25/6 58, 25/. 62).

Af Sognepræsterne kaldes Hans Bang (1708—54)2) i
Beretningen af 1740 „en gammel trofast og flittig Mand“,
der lærte evangelisk og levede eksemplarisk. Ved Visitatsen 1743 var han svag „og kunde derfor ej prædike
denne Sinde“. 1747 kunde han, skønt han var „en be
daget og skrøbelig Mand“, endnu med Flid forestaa sit
Embede, men „Vinterens mægtige Strænghed og hans Skrø
belighed“ hindrede ham dog i at komme til Kirken ved
den da afholdte Visitats. 1752 havde den da „højt be
dagede, men christelige Præst“ ikke selv Styrke til at præJ) I Skinnerup Sogn havde der efter Bent Curtz’ Indberetning
af 1735 ikke i Mands Minde været nogen Degnebolig eller
noget almindeligt Skolehus indrettet, men Degneembedet „opvartedes“ da af en Discipel i Thisted latinske Skole „Sogne
folkene“, hedder det nærmere, „antager her fra Jul til Paaske
en Skolemester for deres Børn, hvilken ugevis gaar fra een
Bonde til en anden, nyder Kost, Husrum og ugentlig 2 Sk.
af hver Barn“. — 1742 var der en Degneskole for hele Sognet.
2) Født 1682 i Middelfart, + 1754 i Vang, kaldes i Visilatsindb.
„præpositus emeritus“ (1743) og „præpositus honorarius“ (1747).
Efter Viberg var han Provst 1736—39. Han var velhavende
og svarede (1743) 14 Dr. i Formueskat. Han havde efter
Mandtallet dog kun en Pige i sin Tjeneste og hans Køretøj
var kun en tohjulet Cariol. Jfr. Hundrup: Oluf Bangs Efter
kommere S. 22 f.
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grundet og færdig til at svare til alle Ting“ (1743), frem
for andre Steder „dejlig Undervist“ (1747) og „som den
plejer, fortræffelig“ (1759). — 1743 gav Præst og Menig
hed gensidig hinanden et godt Skudsmaal, og Menigheden
gav ej heller senere Anledning til Klage, dens Medlemmer
rettede sig efter Præstens Formaninger og „elskede Guds
Ord og Bord“ (1763).
7. N ørhaa.
0°/n 40, 2/)s 43, 1/3 47, ®/10 52 s,4 55, 2% 58 og w/9 63).

Om Hr. Truels Kongeslef (1735—46)‘) hedder det 1740,
at han afvigte Aar „var fra sig selv“, men nu kommen til
sin Forstand igen, lærte og levede til Opbyggelse, men
led stor Mangel i sit lille, fattige Kald. Ved den følgende
Visitats holdt han vel en opbyggelig Prædiken, og der var
gensidig Tilfredshed mellem Præst og Menighed indbyrdes,
men Biskoppen „var ilde tilfreds og hjertelig bedrøvet over
dem begge, fordi Ungdommen blev befunden vankundig“.
Dette havde da til Følge, at de alle, saavelsom Degnen
„med Graad og Bedrøvelse over dem og deres Forsøm
melse ved Guds Bistand lovede Forbedring“. Næste Gang
gik det bedre, og Præstens Flid var da „kiendelig i Ung
dommens mærkelige Forbedring“. Senere paa Aaret døde
han og blev efterfulgt af Thomas Svanekjær (1747—79),
som tidligere havde været Præst i Viborg Stift (Næsborg,
Salling og Outrup), hvorfra han medførte gode Attester.
Ogsaa i dette Embede faar han en god Omtale, han præ
dikede opbyggeligt og var „en from, sagtmodig og opbygge
lig Mand“. Om Degnen Johan Schiærsling (1730—65)2)
meddeles der intet 1740, udover, at han om Aftnerne kate
kiserede i Sognet. Efter det bedrøvelige Optrin 1743 gik
det bedre med ham; Biskoppen fandt ikke Anledning til
>) Var f. i Kongerslev i Helium Herred og S. a. „en kunstig
Smed“ ved Navn Christen Pedersen. Hans økonomiske For
hold var 1743 stadig slette, og han forklarede „sine ringe
Indkomster ej at være 100 Rixdr. til sin nødtørftige Under
hold med Kone og smaa uopføde Børn“.
2) Jfr. T. A. Aarh. 1910 S. 69 f.
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Klage i nogen Maade, og siger 1755 om ham, at han „er
en kiøn og flittig Mand med Skolebørnene og lever der
hos ædruelig og skikkelig“. 1763 var han „ved Alder dog
flittig og beqvem til hans Degne- og Skolemesterembede“.
— Andre Skoleholdere nævnes først 1747, hvor der næv
nes en fens Christensen, der ,.med Nytte“ virkede som
Skoleholder i Klitten (Stenbjerg). 1752 havde den davæ
rende Skoleholder kun 7 à 8 Børn åt undervise, som han
gjorde sit bedste med; han var kun ringe, men der var
ingen bedre at faa for den Løn, der blev budt. 1755 var
Peder Simonsen „Løbeskolemester“ i Stenbjerg og erklæ
redes for ulastelig; om hans nærmeste Efterfølger ogsaa
har været dette i faglig Henseende, turde drages i Tvivl,
thi 1758 hedder det: „Ved Stenberg, som ligger hos Havet,
holdes aarlig (til Undervisning) en liden Dreng, som bli
ver examineret af Præsten, førend han antages“. Men 1763
var der en Reform i Vente. Da byggede Ejeren af Nørhaagaard, Mons. Jens Wehn, en ny Skole til Børnene i Sten
bjerg. Han vilde aarlig bidrage 4 Rd. til Skoleholderens
Løn, medens Bønderne skulde betale Resten. Den davæ
rende Skolemester Christen Christensen havde et godt Lov
paa sig.
Ungdommen havde, siden Thomas Svankiær var kom
men til Kaldet, „herlig forbedret sig“ (1752) og faar efter
den Tid stadig Ros1).
De gamle i Menigheden befandtes 1740 „noget van
kundige“, men næste Gang, Menigheden omtales (1752),
fik den et godt Vidnesbyrd. Dens moralske Vandel klages
der ikke paa; den var „Gud ske Lov nogenledes fri for
>) Om Skolevæsnet i Sognet meddeles 1735 følgende af Sogne
præsten C. Lund: „Udi Nørhaa Sogn har ingen Skolehus
været opbygget, men Degnen, som bor udi et jordløst Hus
nært op til Kirken, der blev paa Kirkens Bekostning opbygt
til et Degnebolig efter hans højædle Højærværdighed Dr.
Henrich Bornemanns Foranstaltning, holder Skole om Vinte
ren for de i Byen værende unge Børn, men udi Klitten, hvor
der ere mange unge Folk og langt fra boendes, behøves nok
et Skolehus og Skoleholdere, men kan ej formedelst Sognets
Fattigdom bekostes“. — Jfr. nærmere T. A. Aarb. 1910 S. 73 f.
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Forargelser“ (1755); der var „ingen grove Forargelser“
(1758), og fandtes der Fejl, rettede Sognepræsten det ved
Formaning og Undervisning, „og Tilhørerne gav hans For
maning Rum i Herrens Frygt“.

HASSING HERRED.
1. H arrin g o g S ta g s tr u p .

(13/n 1730, 6/5 43, w/3 47, 27/7 54,

58 og 22/9 63).

Sognepræsten Mag. Frideric Thestrup (1708—58)1) var
tillige Provst i Hassing Herred, omtales i 1740 som „en
gammel, flittig og sagtmodig Mand“, der lærte og levede
vel. Ved Visitatsen 1743 var han for svag til at holde
Prædiken, men prædikede 1747 opbyggeligt over Dagens
Evangelium og roses da baade for Aarvaagenhed og Flid.
Han var endnu 1754 trods sin Alder „saa flittig og vindskibelig som i Ungdommen“, men havde dog paa dette
Tidspunkt faaet sig en Kapellan, nemlig Peder Winther,
der senere blev hans Efterfølger. Den 15/s 1758 meddeler
B., „holdt jeg der (0: i Stagstrup) Ligprædiken over Prov
sten, sal. Mag. Frideric Thestrup, som havde været Præst
i 50 Aar og Provst i 40 Aar“. Hr. Peder Winther (1758
—1766), der efterfulgte Thestrup, baade som Sognepræst
og Provst, skildres som en brav Mand og god Lærer. Han
var 1763 „skrøbelig, men vel intentioneret og begavet til
hans Provste- og Præsteembede“.
Degnen Christen Didrichsen Schytte (1725—64)'J) var
skikkelig og flittig; han kunde endnu 1747 trods sin frem
rykkede Alder passe baade sin Skole- og Degnetjeneste
tilfredstillende, men 1754 havde han, der da betegnes som
„ældgammel“, maattet tage sin Søn Mads Christensen
Schytte3) at sørge for Skoleholdet, hvortil Sønnen var
„duelig og beqvem, saa at Skolen var med hannem vel
forsynet“. Næste Gang var den gamle Degn saa aflægs,
r) Var Ejer af Herregaarden Øland, men boede i Præstegaarden
(Rosholm). Han var en velstaaende Mand og holdt til sin
Befordring en Chaise. Jfr. nærmere J. S. 3 — III — S. 251.
2) Jfr. T. A. Aarb. 1915 S. 46.
3) Degn her fra 1764—81.
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at han ikke kom udenfor sit Hus, og forrettede heller ikke
siden noget af sine Embeder, der begge blev forestaaede
af Sønnen med Flid og Paapasselighed. 1743 holdt Deg
nen Skole for begge Sogne, men havde dog allerede 1747
sin Søn til Hjælp derved. 1758 var der imidlertid ansat
en særlig Skolemester i Harring, nemlig Jens Madsen, der
1763 var bleven afløst af Christen Pedersen, hvilke to
Mænd begge fik et godt Skudsmaal1). Biskoppen klager
1743 over, at nogle der i Sognene lod deres Børn forsømme
Skoleundervisningen, men fandt iøvrigt Ungdommen vel
undervist, hvilket sidste ogsaa gjaldt ved de senere Visitatser, dog at han 1763 bemærker, at han havde ventet sig
noget mere af den, selvom den nok maatte kaldes „ula
stelig“.
Menigheden var, efter hvad de to Præster erklærede
1754, uden aabenbare Forargelser, og den følgende Gang
var det paa samme Maade, men 1763 klagede Sognepræ
sten over, at der havde været Drukkenskab og Slagsmaal
i Menigheden, „hvilket han havde andraget for deres Hus
bonder til Straf, og selv havde han med Guds Ord for
klaret dem deres daarlige Forhold og venter deres Om
vendelse og Forbedring“. Sluttelig bemærker B.: „Jeg saa
ikke Mangel paa Andagt hos de nærværende, men de fleste
blev borte. Mit Raad og Formaning til Provsten, hvilket
han og selv forstod, var, at han behøvede nøje Tilsyn med
disse uordentlige Mennesker“.
!) Efter Provst Thestrups Indberetning om disse Sognes Skole
væsen 1735 var der da ingen Skole i nogen af dem, dog saaledes
at forstaa, at Degnen i Stagstrup underviste om Vinteren, saa
længe Bønderne sammesteds ikke havde Anvendelse for deres
Børn til Markgærning. ForUndervisningen fik Degnen ugent
lig 2 Sk. for hvert Barn, der lærte at læse, og for hvert af
dem, der tillige lærte at skrive og regne, 3 eller 4 Sk. I de
andre Byer i Sognet holdt Bønderne undertiden „en ung
Person“ — enten fra Thisted eller andetsteds fra — til at
læse med deres Børn, for hvilket han nød Kost og Husly
rundtom i de forskellige Hjem.
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2.

S n e d ste d .

(24/n 1740, 28/n 43, 2i/3 47, 25/. 54, 2% 58 Og 2% 63).

Sognepræsten Willum Schmidt (1734—1769)1) holdt
ved den første Visitats en Prædiken, der aabenbart ikke
i særlig Grad har virket opbyggeligt paa Biskop Brorson,
og han blev da heller ikke overvældet med Smiger af
denne, der i al Korthed indberetter følgende: „Præsten Hr.
Willum Schmidt prædikede legalisk2), lever skikkeligt.
Hans Menighed var kun maadelig. Men undskyldede sig
med hans Benbrud, som han har været elendig af i IV2
Aar3). Lovede tilligemed Degnen, Hans Holgersen Schandorff Forbedring“. — Næste Gang prædikede han „bedre
end i sidste Visitats og opbyggeligere, og, skønt han var
en svag Mand, forrettede han dog „efter sine skrøbelige
Kræfter“ Embedet ulasteligt. løvrigt var der gensidig Til
fredshed mellem ham og Menigheden. 1754 var der intet
at bemærke, men 1768 hedder det, at han „er af de skrøbe
lige paa Legemet“, hvorved tilføjes: „1 hans Levned er han
og noget skrøbelig, dog uden Forargelse lever han og uden
Forsømmelse forvalter sit Embede“. 1763 var han „gam
mel og sengeliggende“ ; hans „Adjunctus“4) Hr. Anders
Erichsen Hvass5) prædikede opbyggeligt og var en ustraffelig Mand.
Degnen, Hans Holgersen Schandorf (1704—1767)°),
fik ikke Lejlighed til at vise B. sin Forbedring, da han med
sin Familie „laa i en haard Sygdom“, men han omtales
9 Efter Mandt. 1743 var han en fattig og vanfør Mand og sad
i et meget ringe Kald. Hans Formands Enke, Md. Schandorph, nød da Pension af Kaldet; hun boede der i Sognet i
et Hus, som hun ejede, og til hvilket der. var et Jordtilliggende paa 1 Sk. 1 Alb. HK., foruden hvilket hun havde nogle
Sognes Kvægtiende i Forpagtning. Foruden en blind Søn
havde hun mange umyndige Børnebørn at forsørge og var
uden Formue.
2) Lovmæssigt.
8) Han skal være blevet sparket af sin Hest.
4) o: Kapellan.
5) Senere Sognepræst til Nors og Tved.
6) Jfr. T. A. Aarb. 1915 S. 42 f.
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dog som ustraffelig i Embede og Levned, hvilken Ros
ogsaa i det følgende tillægges ham. 1747 og følgende Aar
blev han ved Skoleholdet hjulpet af Niels Jensen Røesholm1), der lærte vel og levede vel, og 1758 bestred baade
Degne- og Skoleembedet „til Fornøjelse“ 1763 var den
gamle Degn bleven 80 Aar, og der nævnes nu en anden
Mand som hans Stedfortræder, nemlig fens KiærJ, der
var en kristelig Mand og forestod baade Degne- og Skole
embedet vel3). Ungdommen viste ved Visitatsen 1743 en
kendelig Forbedring, og blev efterhaanden bedre og bedre
omtalt („ulastelig“, „ret god“ og „meget god“). Menig
heden frembød ikke aabenbare Forargelser og fik 1763
det Skudsmaal af Præsten, at den flittigt søgte Kirken og
gerne hørte Ordet. Forefaldt der Fejl og Brøst, modtog
de paagældende med Sagtmodighed Paamindelser til For
bedring.
3.

S k yu m o g H ørdum .

(15/'n 1740, -‘i-a 43, i"/3 47, 28/7 54,

58 og *>i3 63).

Sognepræsten Niels Hager (1736—58)4) omtales ved
den 1ste Visitats noget køligt; han prædikede kun „legalisk“
og levede kun „skikkeligt“. Men de senere Gange kaldes
hans Prædikener opbyggelige og hans Liv og Lærdom
ustraffelig. Menigheden var ogsaa vel tilfreds med ham
og j,takkede ham godt“. Hans Efterfølger Christen Høyer
(1758—1805) var en kristelig og flittig Præst og en op
byggelig Prædikant.
Degnen fens Nielsen Aars (1721 —1770)5), der 1740
tilligemed Præsten fik en Tilrettevisning paa Grund af
Ungdommens mangelfulde Undervisning, lovede i den An9 Se Skyum-Hørdum.
2) Var Hjælpedegn 1760—67, men blev fast ansat ved Schandorphs Død. — Jfr. T. A. Aarb. 1915 S. 43.
3) Der var 1742 kun 1 Skole i Sognet, nemlig Degneskolen.
4) Var uden Formue og betalte 1743 4 Rd. i Skat af Indtægter.
Han havde i sin Tjeneste 2 Karle, 1 Dreng og 2 Piger og
havde til sin Befordring en Cariol.
5) Jfr. T. A. Aarb. 1915 S. 45 f. Sønnen Morten Aars var først
Hjælpedegn og senere Degn her indtil 1795, da han blev
Degn i Villerslev.
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ledning Forbedring, hvilket han ogsaa synes at have holdt,
da han senere omtales som en nyttig Skoleholder og meget
god Degn. 1758 havde han paa Grund af Alder faaet sin
Søn Morten Aars „adjungeret“, men synes dog endnu
1763 at have betjent Degneembedet personlig, han frem
hæves her som „en gammel, dog meget god Degn“ lige
som hans Søn „ogsaa fortjente Berømmelse“.
Medens det var Degnen — eller hans Adjunctus —,
der holdt Skole i Hørdum, besørgedes Undervisningen i
Skyum af en Skoleholder. Skoleholderne her skiftede tidt;
den første, der nævnes, var fens Kielsgaard (1743), og
derefter træffer vi ved hver Visitats stadig en ny. 1747
var det Ludvig Muldorph, 1754 Chresten Pedersen, 1758
Mads Bedsted og 1763 Niels Røesholm, der vel var iden
tisk med den overfor omtalte Hjælpedegn i Snedsted. 1747
omtales det, at den største Lodsejer Løjtnant Klingenberg
til Tannerup havde vist en anerkendelsesværdig Gavmild
hed ved at fremskaffe gudelige Bøger i Skolen og
Sognet1).
Ungdommen, der 1740 var „meget ringe“, omtales
ikke 1743, men havde 1747 „særdeles tiltaget i Undervis
ning“ og var 1754 endog „ræt deylig“, 1758 „rætgod“ og
gjorde ogsaa 1763 meget god Rede og Regnskab for Børne
lærdommen.
1740 var der blandt de gamle i Menigheden nogle,
der — i Modsætning til Ungdommen —, ikke var van
kundige. Der blev ellers ikke klaget paa Menighedens
Forhold; den var flittig til at høre Ordet og levede der
efter.

i) 1735 var der i Hørdum Sogn ikke noget Skolehus, men et
saadant var mange Aar forud af de Skyum Sognefolk blcven
oprettet paa deres egen Bekostntng „næst ved Kirken“- De
sørgede ogsaa for Vedligeholdelsen og lønnede en Lærer
om Vinteren. 1742 var der ogsaa oprettet en Skole i
Skyum.
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4.

H a ssin g o g V illerslev .

(2’/„ 1743, 5/8 47, ®»/10 52,

58, og «/„ 63).

Hr. Johan Hegelahr (1740—53)1) var „en særdeles
vindskibelig og omhyggelig Mand i hans Embede for sine
Tilhøreres Forfremmelse i Sandhed til Qudfrygtighed“.
Hans Menighed gav ham et saare godt Vidnesbyrd, og
han „kendte fremfor andre specialissime sine Tilhøreres
Tilstand unge og gamle, saa at jeg særdeles maatte glædes
over hans Flid, som han i ingen Maade sparer“. I sin
Indberetning om Visitatsen 1752 anbefaler B. ham til et
bedre Kald, „thi han lider daglig Mangel med en christelig Hustru og mange uhiyndige Børn, men er en andægtig
og exemplarisk Mand i hans Embede og sukker efter Her
rens og hans salvedes Hjælp og Trøst“. Hans Prædike
ner var meget grundige og opbyggelige. — Johan Hegelahr
blev 1753 forflyttet til Karleby, Horreby og N. Ørslev,
hvorefter Henrik Henriksen Biitzov blev Sognepr. til Has
sing og V., men allerede forflyttet herfra 1756. Efter ham
kom Peder Olsen Pynning (1756—60), som B. ikke var
rigtig tilfreds med; hans Prædiken var kun „nogenledes“,
og hans Levned var om end ikke aabenbar forargeligt
saa dog „ey heller anstændig og sædelig“, hvorfor han
fik tildelt Formaninger om at forbedre sig. Han lovede
da ogsaa Bod og Bedring, men om han holdt Ord, oplyses
ikke, da han døde (1760) inden B. næste Gang kom paa
Visitats. — Hans Eftermand Jens Jespersen (1760—65) var
ustraffelig og prædikede opbyggeligt.
Degnen Christen Ludvigsen Muldorph (1714—62)2)
fik Præsten med Lempe og Kærlighed til flittigt Skolehold
(1743), og han omtales senere som „en ustraffelig Mand i Kir>) Han ejede ingen Formue, og hans Indkomster var meget
ringe, saa at han i 1743 kun skulde betale 2 Rd. 64 Sk. i
Indkomstskat. Hans Folkehold bestod dog i 2 Karle, 1 Dreng
og 2 Piger.
2) Svarede 1743 kun halv Kopskat, da hans Indtægter var ringe
og hans Tilstand slet, idet han intet ejede, „uden noget
gammelt og snart ubrugeligt Husgeraad“. Jfr. iøvrigt T. A.
Aarb. 1915 S. 48.
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ken, Skolen og i hans Levned“ (1752). 1758 assisteredes
han af sin Søn Ludvig Muldorph „til Nytte i Villerslev
Sogn“. Ved Visitatsen 1763 var hans Eftermand Peder
Westergaard (1762—91)1) nylig kommen til Embedet, men
der næredes det bedste Haab om, at han vilde blive en
opbyggelig og duelig Degn og Skoleholder i Villerslev Skole.
Af andre Skoleholdere nævnes 1743 Niels Corporal, der
havde et godt Ord paa sig; han var maaske identisk med
den ved de to paafølgende Visitatser omtalte Niels An
dersen, der var Omgangsskoleholder i Hassing, og som
faar et lignende Skudsmaal ligesom den næste Skolemester
i Hassing, Terkild Nielsen Haae (1758 og 1763)2).
Ungdommen var 1743 „fortræffelig og allerbedst for
fremmet“. Bortset fra 1747, da den ganske vist var vel
undervist, men dog ringere end den plejede, fik den ogsaa
de følgende Gange et meget godt Vidnesbyrd. Hr. Johan
Hegelahr var paa sin Side kun maadelig tilfreds med
Menigheden, skønt han indrømmede, at den gerne hørte
Ordet og hans Prædiken (1743). Ved Visitatsen 1752
kunde han dog ikke paapege grove Forargelser imellem
Sognebørnene, og „de faa uordentlige“ var ved hans flit
tige Tilsyn overbevist om deres Fejl, og mentes ved gude
lige Formaaninger at kunne bringes paa den rette Vej.
De to sidste befandtes Menigheden andægtig; den søgte
flittigt Kirken og brugte Sakramenterne med Andagt. 1763
>) Jfr. T. A. Aarb. 1915 S. 49.
2) „1 disse Sogne“, meddeler Sognepræsten 1735, „har hid til
Dags ingen Skolehus været. Degnen, som bor i Anexet
Villerslev, som er det største Sogn, har undertiden om Vin
teren holdt nogen Skole og derfor nydt 1 Sk., 2 à 3 Sk.
om Ugen efter sin Protect, den Tid, det har kunnet
paastaa. saasom de fattige. Beboere, der ere Trællebønder,
har selv en Træls Avling, ej kan slippe Børnene, saa snart
de kan kiøre Ploven, som næsten varer fra St. Pedersdag
(29/4) af, indtil Vinteren ligger til, undtagen fra Korn er saaet,
til Høsten er forbi, da de maa vogte Kvæg. I Hassing Sogn
har de, som have Børn, om Vinteren en kort Tid fæstet en
Bues (Knøs, Bursch), som kunde lære Børnene at læse, da
han er gaaet omkring i Kost hos dem og faaet Løn, som de
kunde have accorderet“.
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meddeler B. følgende: „Der er en Pige, 18 Aar gl., Anne
Sørensdatter, som er maalløs; hun har god Forstand til
at giøre alle Slags Gierninger i Huset og i Marken. Hen
des Attraa er efter at komme til Herrens Bord. Jeg kunde
ey tale anderledes med hende end ved at vise hende
nogle Billeder, som forestillede Gud, Christus, hans Værd
skyld og Naade Derved viste hun sig glad og andægtig.
Naar man leverede hende en Salmebog bagvendt i Haan
den, vendte hun den strax ræt, og naar hun fandt Jesu
Navn, pegede hun derpaa med glad Ansigt, som hun
vendte til Himlen, og knælede. Jeg haaber ved Præsten,
som jeg bad derom, og Barnets Forældre kan bringe det
saa vidt med hende, at hun kan vise at have nogen Be
greb om Guds Naade og Jesu Værdskyld etc., saa vist
som jeg tror, at den værdige Helligaand vil helliggiøre og
har helliggiort hende derfor og til at blive en værdig Giæst
ved Herrens Bord. Hvad for Giærning hun skal forrætte,
viser hun Lydighed, Flittighed og Troskab, og hendes For
hold er uskyldig“.
5.

S ø n d e r h a a o g H orsted .

(nZii 1740, i/12 43, % 47, m/w52, 2i/0 58 og «/9 63).

Hr. Niels Nieman, der var Sognepræst her 1715—
17441), prædikede „ikke ilde“ og levede uforargelig, lige
som Menigheden ikke heller havde noget at klage paa
ham. — Den følgende Sognepræst Laurits Vakker2) (1744
—1754) var en opbyggelig og kristelig Mand saa vel som
en god Prædikant. Hans Efterfølger Frideric Calundan
(1754—1770) fik ganske tilsvarende Vidnesbyrd. Ved Vi-

1) 1743 havde han i sit Hus foruden sin Familie og sine Folk
(2 Karle og 3 Piger) 2 Drenge, af hvilke den ene var fattig,
men hvem han gav Føde og Klæder og holdt i Skole. Han
gav kun 2 Rd. i Indtægtsskat og maa saaledes have siddet
i smaa Kaar. Han døde 1744.
2) Laurits Christensen Wacher + 1754.
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sitatsen 1758 var han med Orlov paa Rejse, idet han var
ovre i København hos sin Svoger Biskop Tideman1).
Degnen Jørgen Andersen Als (1715—59)2), der 1740
— ligesom Præsten — lovede Forbedring i Anledning af,
at baade unge og gamle i Menigheden blev befundne
meget vankundige — var ikke heldigere næste Gang;
Ungdommen i hans Skole var da stadig vankundig; og
de lovede endrægtig efter B.s Formaning, at det skulde
med tilbørlig Flid blive oprettet og forbedret. Jørgen Als
var imidlertid, som det siges 1747, gammel og skrøbelig
og uduelig til Skolehold, hvorfor det blev ham paalagt at
skaffe en duelig Person til Skolen, hvilket da ogsaa kort
derefter blev bragt i Orden. 1752 havde han som Substitut
Poul Resen, der da synes at have betjent baade Degneog Skoleembedet, i hvilket han senere fik fast Ansættelse.
Poul Resen (1759—81)3) passede baade som Substitut og
Sognedegn sin Gerning godt baade i Kirken og Skolen.
1747 og derefter var der i Hørsted en Omgangsskolelærer,
der stadig omtales vel, men kun 1752 angives ved Navn
(Poul Christensen)4).
Som foran omtalt stod det til at begynde med daarligt til med Ungdommens Kundskaber, men siden Hr.
Laurits Wacher kom til Kaldet, skete der en stor Frem
gang i saa Henseende, hvorefter det gik jævnt godt, saa
]) C. var (iflg. Viberg) bekendt for sin ualmindelige Styrke,
og han turde saaledes ikke tage Folk i Haanden af Frygt
for at klemme for haardt til; var korpulent og blev tilsidst
apoplektisk og sad paa en Bænk naar han prædikede. Han
skal være død i en lille Gaard ved Siden af Præstegaarden 1783.
2) T. A. Aarb. 1915 S. 51 f.
3) T. A. Aarb. 1915 S. 52 f.
•*) I disse 2 smaa Sogne fandtes der elter Præsteindberetningen
af 1735 da ikke noget Skolehus, „dog holdes der Skole af
Degnen i Sønderhaa om Vinteren, naar Ploven hviler. Hans
Salarium derfor er ugentlig enten, ligesom Herredsprovsten
har skrevet om (se Stagstrup), eller ogsaa Arbejde i Steden
for Penge. Men udi Annexet holder Forældrene, som har
Børn, om Vinteren et ungt Menneske for en vis Penge. Fø
den faar samme Person een Uge paa et Sted, en anden Uge
paa et andet Sted“.
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at Ungdommen 1758 bliver betegnet som „god“, ligesom
den ogsaa 1763 var i Stand til at gøre godt Regnskab
for Børnelærdommen. Menigheden, der 1740 selv udviste
stor Vankundighed, faar den følgende Gang Bebrejdelse
for, at Børnene forsømte Skolen; om grove Forargelser
var der ikke Tale og det manglede heller ikke paa Andagt
i Kirken. Pastor Calundan ytrede dog 1763, at nogle af
Menighedens Medlemmer var fromme, men at der var
andre, som kunde forbittres af Guds Ord. B. bemærker
ved samme Lejlighed, at Skolegangen der i Sognene var
noget kortvarig, men at Menigheden lovede ham, at deres
Børn nok skulde blive sendt i Skole, naar Mikkelsdag
var ovre.
6.

V isb y o g H eltborg.

(,#/n 1740, s/5 43, i«/3 47, ao/. 54) I8/0 æ og >«/„ 63.)

Sognepræsten, Laurids Damstrøm (1720—1760)1), præ
dikede opbyggeligt og levede eksemplarisk. Han var alle
rede 1754 blevet noget skrøbelig, dog uden at han for
sømte sit Embede hverken da eller senere. Hans Efter
mand Jens Halse (1760—75 fik samme gode Skudsmaal.
Degnen Peder Lang (1732—76) omtales lige indtil 1763
som en flittig og ustraffelig Skoleholder og Degn, men
han blev da irettesat af B., fordi han var bleven forfalden
til Drukkenskab, og maatte love Bod og Bedring.
Medens Degnen forestod Skoleundervisningen i Visby,
blev der i Heltborg holdt Skole af forskellige Skoleholdere.
Af disse nævnes Peder Pedersen Lehmann, der 1747 om
tales som en god og flittig Skoleholder, men 1754 som
„ikke vel skikket til at holde Skole“, hvorfor han holdt
„et tienligt Menneske“ hertil. De to følgende Gange kal
des han — mærkeligt nok — „en meget duelig Skole
mester“ og „en god Skolemester“, hvorved det dog 1763
tilføjes, at han til Medhjælper har en Mand ved Navn
Erik Holm, „som og har et godt Navn for Flittighed og
9 Svarede 1743 6 Rd. i Skat af Formue og 3 Rd. af sine Ind
komster. Hans Tyende bestod af 2 Karle 1 Dreng og 1 Pige.
Han døde 1760.
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Duelighed“. I Henseende til hans moralske Vandel be
mærkes det, at han førte et anstændigt Liv.
Ungdommen var 1740, — hvad der jo paa dette Tids
punkt ikke just var Reglen —, „saare vel undervist“ og
viste sig endnu 1754 „ret fornøyelig og rede til at gøre
Rede for deres Børnelærdom“, men 1758 var den kun
„maadelig“, hvorimod den 1763 igen var tilfredsstillende.
Der var dog paa sidstnævnte Tidspunkt sket en Del For
sømmelse med Hensyn til Skolegangen, idet Forældrene
holdt deres Børn fra Undervisningen, hvilket de vedkom
mende dog lovede at bringe i Orden1).
Hr. Laurids Damstrøm berømmede ved Visitatsen 1743
sine Tilhøreres „Lyst og Lydighed imod Guds Ord“, og
Tilhørerne „takkede Gud for ham“. 1754 var Præsten
ogsaa fornøjet med sin Menighed — men med følgende
Indskrænkning i Tilfredsheden : „Dog havde der været
en forfængelig Samling af unge og gamle ved et Bierg
en hellig Aften for at tænde Ild og Blus an, de havde og
holdet Julestue i hans Sogn, men han havde fåaet dette
Onde dæmpet og afværget2)“. — Men siden var der ikke
aabenbare Forargelser i Menigheden, der holdt sig „skik
keligt“, saa at man ikke „sporede dem i grove Excesser“,
idet Medlemmerne lod sig sige af deres Sognepræst og
tog hans Formaning og Undervisning til Følge.

’) 1735 var der i Visby Sogn intet Skolehus, men Degnen holdt
dog i nogen Tid Skole om Vinteren, hvorfor han fik 2 Sk.
om Ugen af dem, som lærte at læse, og 3 eller 4 Sk. af
dem, som tillige lærte at skrive. — I Heltborg Sogn var der
heller intet Skolehus, men en Tid om Vinteren holdtes der
Skole „af nu een, nu en anden Sognemand, nu een, nu en
anden ung Person, som lærer Børnene det de kan“. 1743
var der i Visby en Degneskole for hele Sognet, i Heltborg
Sogn en Skole i Heltborg By foruden en Omgangsskole for
de 3 mindste Byer i Sognet
2) I en Indberetning af 2a/12 1739 vedr. hele Stiftet skriver B :
„I Stiftet gik i Svang her og der den daarlige Blusbrænden
paa St. Hans Aften, hvorved begikkes grove Synder, Druk
kenskab og Horeri, som jeg har . . . . søgt at hindre“.
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7.

B ed sted -G ru ru p .

(i3/„ 1740, » /„ 43, % 47, 21/,0 52 og 20/g 58).

Om Sognepræsten Hr. Ole Falck (1733—62)1) bemær
ker B. i Indberetningen af 1740 at han „lærer og lever
upaaklagelig efter given Paamindelse“, ved de øvrige Visitatser faar han kun rosende Omtale; han prædikede op
byggeligt, Menigheden berømmede ham for hans Flid, og
paa hans Levned var der intet at sige andet end godt.
Degnen Jeppe Højt (1740—49)2) var „velmenendes og
flittig“ og levede et ustraffeligt Liv, dog at B. ved Visitatsen 1743 syntes, at han „behøvede Opmuntring“ til
mere Flid ved Skoleholdet — Den følgende Degn
Lorentz Mathias Hviid (1749—72)3) var der intet at klage
paa, han var en skikkelig Mand, der levede uden For
argelse og var til Opbyggelse ved sit Skolehold om Vin
teren, han var flink til Katekisation. Skoleholdere i Grurup omtales forste Gang 1747, da denne Stilling beklædes
af Anders Pedersen, der baade i Lærdom og Levned var
ulastelig. Ved Visitatsen d. 2l/io 1752 var Skoleholdet
der endnu ikke begyndt, men Provsten lovede, at det nok
skulde komme i Orden, hvilket ogsaa skete. 1758 var der
en Omgangsskolemester, der fik et godt Skudsmaal4).
Ungdommen var stadig ulastelig i Henseende til at gøre
Rede for Børnelærdommen. Menigheden var der heller
!) Svarede 1743 i Formueskat 2 Dr. 20 Sk. og i Indtægtsskat
3 Dr. 40 Sk. Han holdt Køretøj (1 Kariol med 4 Hjul), og
hans Tjenestefolk bestod af 1 Karl, 1 Dreng og 2 Piger.
Der hvilede da Enkepension paa Kaldet, nemlig til Md.
Kiercheterp (Kirketerp), der boede i et jordløst Hus, som
hun ejede der i Sognet.
2) Jfr. T. A. Aarb. 1918 S. 58.
3) Blev senere Degn i Kjettrup og Gjøttrup, jfr. T. A. Aarb.
1914 S. 35.
4) Der var 1735 intet Skolehus i dette Pastorat. „Degnen hol
der vel om Vinteren Skole i Bedsted“, hedder det i Præstens
Indberetning, „men der kommer snart ingen til harn“. I
Grurup holder de Forældre, som haver Børn, en eller anden
ung Person, der kan undervise dem i Læsen og Skriven, og
faar samme Person baade til Kost og Løn, hos hvem han
saaledes er . . .“
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ikke noget i Vejen med, bortset fra, at nogle Forældre
(1743) ikke holdt deres Børn til Skolen, men dens Med
lemmer saavel i Grurup som i Bedsted fik (1758) det
Vidnesbyrd, at de overhovedet var skikkelige Mennesker.
8 . H vidbjerg V e ste n A a, Ørum o g L odbjerg.

(!2/n 1740,

25/ n

43,

8/a

47,

2 i/,„

52 og n/6 58).

Sognepræsten Ole Hald (1733—62)') havde kun maadelige Gaver til at prædike, men havde 1740 undervist
sin Menighed vel, levede ustraffeligt og forrettede i det
hele sit Embede „efter det Pund og de Gaver, han havde,
det bedste han kunde“. Han var imidlertid „en meget
fattig og elendig Mand, hvortil navnlig bidrog, at hans
Hustru — som det omtales 1752 — til Tider var fra For
standen, hvilket snart forværredes, saa at hun i 1758 alle
rede i mange Aar havde været „fra Vid og Samling2)“.
Degnen Peder Bedsted (1734—83)3) fik 1743 en Paamindelse i Anledning af, at Ungdommen ved denne Lej
lighed klarede sig mindre godt, men bortset herfra roses
han baade for sin Embedsførelse og sit Levned, og der
bruges 1652 endogsaa saa smigrende en Vending som
at han havde „Berømmelse“ for sit Degne- og Skoleem
bede. Andre Skoleholdere omtales først 1758, nemlig
Jens Sørensen i Ørum og Niels Christensen i Lodbjerg,
af hvilke ingen gav Anledning til Klage4).
9 Han forklarer om sig selv 1743, at han sad „i et meget be
sværligt og ringe Brød, der er halv øde af Sandflugt“. Det
omtales allerede da (i Skattemandtallet), at han foruden sin
Armod havde et stort Huskors i en Kone, som var „skrøbe
lig i Hovedet“. Han havde i sin Tjeneste kun en Karl og 2
Piger.
2) Hustruens Navn var efter Viberg: Anna Sophie Hald.
3) Jfr. T. A. Aarb. 1918 S. 54 ff.
■•) I Hvidbjerg vesten Aa fandtes der — ifølge Præsteindb. 1735
— et Skolehus ved Kirken, hvilket i Aaret 1722 var indrettet
af en tidligere Sognepræst, Hans Ramløse, Skolehuset ved
ligeholdtes af Sognefolkene, og til Lønning af Skolemesteren
for Undervisning af de fattige Børn i Pastoratet havde samme
Præst skænket et Bol i Tolbøl By Lodbjerg Sogn (Hk. 1—2
—2—0), hvoraf der svaredes en aarlig Afgift af 5 Rdlr.

230
Medens Menigheden ved Visitatsen 1740 var vel un
dervist, klagede Sognepræsten ved næste Visitats over
„Menighedens Uvillighed til at lære Ordet“, hvilket — som
B. tilføjer — ogsaa kunde mærkes paa Ungdommens
Vankundighed. Menigheden vidnede dog med Præsten,
at han var flittig i sit Embede og lovede „med Væmodighed Forbedring“, idet den tilligemed Præsten og Degnen
blev formanet til at „bruge Naadens Tid bedre“. Næste
Gang var Ungdommen vel undervist og gav heller ikke
senere Anledning til Klage, ligesom Menigheden i det hele
derefter fik gode Vidnesbyrd saavel fra Sognepræsten som
fra Herredsprovsten.
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En Foregangsmand i Thy.
Ved Lærer Â. Christensen, Harring.

Man har kaldt Studehandelen for „Danmarks Guld
grube", og det er et udmærket Navn, ikke mindst for Thylands Vedkommende.
Allerede i det 9. Aarh. var dette Erhverv meget be
tydeligt, omend Hestehandelen indtil Aar 1300 var den
vigtigste Indtægtskilde for Landbruget
Studehandelen har ikke til enhver Tid været lige ind
bringende; der er særlig 3 gode Perioder, nemlig fra Aar
1200—1590, fra 1507—1718 og fra 1820-1895.
I den 1ste Periode er Hansestæderne, med Lübech
som mest betydende Markedsplads, særlig Aftager af Stu
dene; men fra 1507 sker der et Omslag. Hollænderne
møder paa Markederne i Ribe og køber op. Desuden
rejser de fra Gaard til Gaard og køber hos Adelsmændene,
der jo den Gang sad inde med de privilegerede Staldgaarde. Bonden kunde nok opdrætte Stude; men kun
Adelen og enkelte Borgere havde Eneret til at fede. 1650
naar Udførselen sit Højdepunkt, og da solgtes der op mod
100,000 Stk. eller et lignende Antal, som i 1881—95 ud
førtes aarlig.
Etatsraad Tang paa Nørre Vosborg holdt 1849 et Fore
drag i København, i hvilket han anbefalede Eksport pr.
Dampskib, og han oplyste ved den Lejlighed, at Hollæn
derne udførte Studene fra Ringkøbing, Hjerting og særlig
Ribe pr. Sejlskib. Studene blev pakkede ned i Lasten og
stuvede tæt sammen med Bjælker under Bugen, og Røg
teren maatte saa krybe hen under dem, naar de skulde
have deres Æg. De fik nemlig Æg, der blev stukne ned
i Halsen paa dem, og det var deres eneste Føde. — Det
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var dog sjældent, at et Dyr omkom. Tangs Bedstefader
havde selv været med og aldrig beklaget sig over Tab
paa den Maade.
Herregaardene havde altsaa „Staldret“, som det hed,
og det har nok ikke altid været morsomt for de fine Herremænd at beværte de hollandske Opkøbere; men de maatte
jo vise sig fra den elskværdigste Side, hvis de ikke vilde
risikere, at Studehandlerne drog forbi deres Gaarde i Frem
tiden.
At Hollænderne fik Smag paa det jydske Studekød,
var ikke mærkeligt Datidens kortbenede, sortbrogede,
glatte Race havde den Egenskab, at Fedtet ligesom dan
nede tynde Lag mellem Muskellagene, hvad der gjorde
Kødet ualmindelig lækkert i Modsætning til de Racer, der
udmærkede sig ved et tykt Lag Spæk uden over et tørt
og sejgt Muskellag.
De hollandske Landmænd havde længe været kede
af Konkurrencen; der blev lagt Indførselstold paa Studene,
og 1770 blev Indførselen helt forbudt. Det var vel atter
en Følge af, at Udførselstolden allerede 1718 var bleven
betydelig forhøjet herhjemme.
Hundrede Aar senere gentog Hollændernes „A grar
politik sig; men da var det Tyskland, der forbød Indfør
selen af dansk Fedekvæg.
Bonden fik 1701 Tilladelse til at udføre magre Stude.
Tolden var den samme som for fede, og Smugleri ved
Landgrænsen fandt derfor meget ofte Sted; men en Mager
handel af ret stor Betydning kom dog i Gang, men den tabte
sig omkring 1780.
Staldgaardenes Eneret ophævedes 1788; men da man
i 1818 begyndte saa smaat med Vandmejerier, gik Stude
handelen meget tilbage.
Oprindelig var der 400 Staldgaarde. Ved det 19de
Aarhundredes Begyndelse var der kun Halvdelen, og efter
Statsbankerotten 1813 varede det hele 7 Aar, før man kom
paa ret Køl igen.
Mange Staldgaarde vedblev dog at være Studegaarde,
og de Studehandlere, der handlede med disse Gaardes
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hele Besætninger fra 1820 til hen i 80erne, er det netop,
vi her skal beskæftige os med; thi en af Kongerne blandt
dem er nemlig vor Foregangsmand her i Thy. Hans Navn
er vel kendt; han hed nemlig:
Poul Breinholt.
Mænd af Slægten Breinholt er i det hele taget Fore
gangsmænd med Hensyn til Kvæghandelen, og en Mængde
af dem fortjener paa dette Omraade Kongenavn; der bli
ver endda Plads til en hel Del Prinser af samme Slægt.
Landstingsmand, Etatsraad Breinholt til Rysensten
skriver:
„Næsten alle Slægtens Medlemmer er inkarnerede Stude
handlere. Ligesom Landbruget i Nutiden er optaget af
Ko- og Svinehold, af Andelsmejerier og Andelsslagterier,
saaledes drejede alt sig for et Par Menneskealdre siden
næsten kun om Stude; de var Hovedgenstand for alle
Samtaler; det var dem, der bar Landbruget, og selv By
folk og Embedsmænd maatte følge Strømmen, om de end
i deres Hjerte foragtede denne „Studesnak“.
Studene udførtes dels som magre, dels som halvfede
— de saakaldte Staldstude — til Hertugdømmerne, hvor
de Foraar og Efteraar solgtes paa Markederne i Husum.
og Itzehoe. — Husummarkederne i April—Maj og i Okto
ber bestemte nærmest Priserne, der gjaldt det følgende
Halvaar. Studene købtes altid paa langt'Hold, ofte et
halvt og ikke sjældent et helt Aar forud for Leveringep.
— Det var en Handel, der var baseret paa en ganske
mærkelig gensidig Tillid. Køberen maatte stole paa Sæl
gerens Ærlighed med Hensyn til Fodring og Behandling
af Dyrene, og Sælgeren maatte i samme Grad stole paa
Køberens Ærlighed, idet Sælgeren leverede sine Stude paa
Kredit til efter Husummarkedernes Tilendebringelse og som
Regel ikke modtog en eneste Skilling for de af ham leve
rede Stude, der dog ofte for et Parti Staldstude kunde
løbe op til baade 5 og 10,000 Kr. Denne tillidsfulde
Kreditgivning var saa almindelig, at der under Handelen,
hvor man tingede og pruttede om hver en Daler, aldrig
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nævnte noget om Betalingstiden, idet denne paa Forhaand
stiltiende betragtedes først at indtræde, naar Køberen havde
solgt Studene, og saa meget mærkeligere var denne Kre
ditgivning, som det ikke sjældent var Sælgeren bekendt,
at Køberen langt fra var saa formuende, at han kunde
dække et ved Markedet opstaaet større Tab, men man
stolede blindt paa, at han i hvert Fald vilde aflevere hver
Skilling, han havde faaet i Behold paa Salget og trøstede
sig med, at han ad Aare vilde have bedre Held med sig.
Tilliden blev sjælden, ja, vistnok aldrig skuffet i Vest
jylland, hvad der forøvrigt turde være ret betegnende for
den saa ofte haanede „Studeprangermoral“. Benævnelsen
„Pranger“ hører for Resien slet ikke hjemme i den Forbin
delse. En Mand, der handlede med Stude i Flokkevis,
kaldte man altid en Studehandler, og han hørte og hører
endnu til de mest velkomne Gæster, baade hos Bonde og
Herremand. Man bød ham med Glæde det bedste, Huset
formaaede, ja, selv det, som Landmanden er mest nænsom
over, nemlig sin Befordring, har man, naar mine egne He
ste var udasede og trængte til Hvile, utallige Gange til
budt og ydet mig“.
Handelen med Stude skete altid pr. Par og altid i
„Courant“ Dalere. Betalingen i Sølv! P. Breinholdt veks
lede i Regelen i Flensborg.
Gamle P. Ingwersen i Wiuf delte det 19. Aarhundrede
i 3 Handelsperioder. For 1840 var Handelen nedadgaaende,
og Studenes Antal svandt ind til 30—40,000, og saa var
de endda 4—5 Aar gamle. I Begyndelsen kom Marskbøn
derne selv og købte Studene, men senere blev de helt
borte. En ret betydelig Del købtes paa de store Marke
der, hvoraf Holstebro var langt det største og varede i
flere Dage. Viborg Marked var ogsaa stort, og særlig kom
der mange Plovstude fra Himmerland. Ogsaa i Horsens,
Varde og særlig Pibe var der betydelige Markeder. Paa
Markedet i Itzehoe var der ikke sjældent 15,000 Stude til
Marked, og i Husum kunde Tallet naa 14,000, og Marke
det varede i 2 Maaneder, April—Maj hver Torsdag. 2. og
3. Torsdag i Oktober var dog Hovedmarkederne, men
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stod dog langt tilbage for Foraarsmarkederne. Den
anden Periode varer fra 1840 til omkr. 1855. Han
delen var stærk stigende, men de tørre Somre 57—59
gav Handelen et Sæt. Kær Herred leverede disse Aar en
fortrinlig Stud. Den var graa af Lød med hvidt Hoved
og en hvid Stribe ned over Ryggen. Himmerlands Studegaarde leverede Dyr, der var store, uden Fedt og i Rege
len Plovstude; men ingen kunde maale sig med Studene
i Thy og paa Mors. Af Studegaarde paa denne 0 skal
nævnes Ullerup, Nandrup, Damsgaard og Blidstrup, i Thy
Ullerupgaard, Vestervigkloster og Boddum Bisgaard.
De bedste Studegaarde paa Salling var: Jungetgaard,
Gunderslevkloster, Hegnet og Spøttrup og i Harsyssel:
Ryssensten, Sdr. Vinkel, Kabbel, Landting og Rydhave i
Ginding Herred; Handbjerg-Hougaard og Volstrup i Hjerm
Herred; Nørre Vosborg, Pallesbjerg og Ebbensgaard i Ulf
borg Herred.
Hver af de 3 Perioder har sine udprægede Stude
handlere; men her skal vi særlig beskæftige os med foran
nævnte P. Breinholt til Boddum Bisgaard i Thy.
Hans Slægt stammer fra Gaarden Breinholt i Humlum
Sogn Nord for Struer. Det var en gammel Studegaard,
og den ejedes af Slægten i halvandet Hundrede Aar.
Stamfaderen hed Christen Jensen, men blev kaldt
Breinholt efter Gaarden, og han havde en Dattersøn, Jens
Breinholt, der blev Ejer af Gaarden og giftede sig med
Karen Stockholm. Deres ældste Søn hed Christen Brein
holt og kom i en Alder af kun 18 Aar til Damsgaard paa
Mors som Ejer. Han fik den ved Auktion 1813, og den kostede
68,000 Rdl., som ifølge Forordning af 2-. Maj s. Aar blev
omskreven til 16,000 Rdl. Han var gift med Mette Kir
stine Strandbygaard fra Dejbjerg, og de havde 6 Børn, af
hvilke den yngste, Jørgen, arvede Damsgaard ; den ældste,
Jens Breinholt, kom til Vestervigkloster, som han købte
i Fælling med Niels Juelsby Stockholm, der var gift med
hans ældste Søster. En yngre Søster blev gift med Pro
prietær Ingwersen til Hegnet, og en tredie Søn, Niels, fik
Spøttrup paa Salling.
3
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J. Breinholt og N. Stokholm fik Vestervigkloster 1835;
den første var da 20, den anden c. 27 Aar gammel. Klo
steret var grundlagt c. 1110 og indviet til St. Thøger,
Vendsyssels Skytshelgen. I mange Aar var det et konge
ligt Len og ejedes fra 1731—98 af den adelige Familie
Moldrup. De to Svogre gav 30,000 Rdl. for hele Herlig
heden, og Ejendommen deltes i to Gaarde: Vestervig Nederog Vestervig Overgaard. J. Breinholt fik den første og blev
siden gift med et Søskendebarn til N. Stokholm. Hun hed
Karen Stokholm og var fra Kabbel ved Lemvig. N. J.
Stokholm fik Vestervig Overgaard.
Christen Breinholt til Damsgaard havde endnu en Søn;
det næstyngste Barn i Rækken. Det var netop
Poul Stokholm Breinholt.
Født 23. August 1825 fik han sin Skolegang hos den
gamle Degn i Outrup, der aabenbart ikke har været nogen
Regnemester; thi naar hans Elever kom til Tal over 1000,
sagde han altid til dem: „Ja, Tal over 1000 kaldes jo en
Million; men det skal I ikke bryde Jer om, lille Børn, for
det er noget I aldrig faar Brug for“.
P. Breinholt blev da ikke heller stærk i at regne paa
Tavle eller Papir, men han regnede desto bedre i Hovedet,
og han fik endda med adskilligt højere Tal at gøre end
Tusinde. Læsning var ikke heller hans stærke Side. Der
er kun en Bog, han vides at have læst helt ud, nemlig
„Robinson Crusoe“ ; men han kom tidlig ud at se sig om,
og 14 Aar gammel var han med at drive store Flokke af
magre Stude til Markedet i Husum, og Faderen lod ham
blive der et Aars Tid, for at han kunde lære at forstaa
og udtrykke sig paa Tysk. Han boede hos en rig Marsk
bonde ved Navn Harring, der ejede en Gaard lige uden
for Husum, og Harrings Efterkommere var ogsaa mindst
i 2 Generationer i Danmark at lære Dansk. Husum hørte
den Gang til Danmark, men der var mange tysksindede
Mænd i Byen, og Drengene i den Skole, han søgte, raabte
tidt „Hannemann“ efter ham; det var den Gang et yndet
Skældsord mod de Danske.
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Efter Hjemkomsten som 15aarig Ungersvend begyndte
Poul Breinholt straks Handelen. Først handlede han
med Gæs. De købtes i Thy, paa Mors og i Salling og
dreves i store Flokke Syd paa fra Sogn til Sogn. I Slut
ningen af August eller Begyndelsen af September samle
des de. 1 Ydby, hvortil Flokkene stævnede fra alle Sider,
kunde der være flere Hundrede paa én Gang, og Flokken
forøgedes stadig gennem Thyholm. Naar de først havde
tilbagelagt en halv Mils Vej, gik de meget adstadige; men
det tog Tid at faa dem over Oddesund; de maatte svømme
over, og Baade med Mandskab passede paa til begge
Sider. Fra „Pinen“ gik saa Turen ned gennem Jylland.
Undervejs solgtes, hvad der kunde sælges med Fordel
til Stubbegræsning og senere til fuld Fedning. En Mængde
gik til Aarhus- og Horsensegnen, nogle til Vejle og Fyn og
andre til Sønderjylland. Opkøberne var gerne med, i alle
Tilfælde en Del af Vejen, hvis de da ikke havde solgt
til bestemte Modtagere. Engang var Poul Breinholt med
til Vejle, saa blev han ked deraf og lod Driverne sælge
Resten. Han maa have drevet denne Handel længe;
thi 1853 ønsker Proprietær Ingwersen, Wiuf, pr. Brev,
dateret 9. August, 300 Stk. gode Gæs af ham. Blev en
Gaas træt, maatte den bæres; kom de saa forbi tøjrede
Gæs, tog de uden videre en af dem og satte den trætte i
Stedet. P. B. fik en mager Gaas, der kunde holde ud at
gaa, og Bondemanden en større og federe i Stedet, saa
ingen havde noget imod et saadant Bytte. Ogsaa Svin
opkøbtes, dog særlig paa Mors, og det var ingen let Op
gave at drive disse Dyr til Markederne i Tønder, Læk
eller Husum. Der skulde baade Forstand og Taalmodighed til denne Handel, der for Resten hørte op omkring
50erne. Fra 1870—1887 udførtes mange Fedesvin til
Tyskland; men da lukkede Tyskerne for Indførselen. løvrigt
tog Bygningen af Svineslagterier i disse Aar vældig Fart.
Det første Andelsslagteri byggedes i Horsens 1886;
det andet i Esbjerg 1888.
Det var dog særlig Studehandelen, der blev Poul
Breinholts vigtigste Gerning, og som tog det meste af
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hans Interesse, skønt han passede sin store Gaard ganske
fortrinlig. Boddum Bisgaard betyder Boddum Bispegaard;
den havde tidligere tilhørt de Børglum Bisper og bestod
af en Strimmel Land langs med Limfjorden paa c.
Mils Længde. Den havde 26 Tdr. Hartkorn og et Tillig
gende af 290 Tdr. Land ganske fortrinlig Jord, saa man
ser, der var nok at gøre. Handelen med Stude medførte
idelige Rejser, ikke blot i Thy, men ogsaa paa Mors, hvor
han købte flere Gaardes Stude, ofte mange Aar i Træk
fra den samme Gaard. Han maatte desuden holde sig a
jour med alle forefaldende Handeler, og hvert Aar maatte
han 4, 6 a 8 Uger om Foraaret og 2 a 3 Uger om Efteraaret til Husum, Itzehoe o. s. v.; men hans udmærkede
Hustru klarede Sagerne stolt derhjemme.
Ved Købet af Gaarden blev han nemlig Nabo til
Sognepræsten for Boddum-Ydby Christian Brandt Car
stensen (1782—1852), der var Søn af den Provst Carstensen i Thisted, der er kendt fra Koids Historie. Denne
Præstemand drev selv sin Avling, paa 9 Tdr. Hartkorn,
saa godt, at det var bleven anbefalet B. at tage ham til
Mønster. Hans Datter, Birgitte Gjø Carstensen, blev 19
Aar gl. P. Breinholts Hustru, og det blev et saare lykke
ligt Ægtepar, til hvilket baade de 11 Børn og de mange
Tjenestefolk var knyttet med inderligt Venskabsbaand. En
Avlskarl havde de i 10 Aar, en Kokkepige i 14 Aar,
Røgteren endnu længere. En Barnepige tjente 7 Aar hos
dem i Thy og 'kom senere til dem i Esbjerg, hvor hun
døde. Fru B. vilde have sine Børn godt oplært, og der
for søgte de Realskolen i Thisted.
Det er interessant at læse et Telegram, indleveret i
Thisted 1. Novb. 1859 og adresseret til P. Breinholt, boende
hos H. Bendzen, Husum. Det lyder saaledes:
„Ingen Liebhavere til Doverodde, købt Bor
bergs og Nørbos Stude; Christian købt Vestervigkloster, Andre Folk urimelige Priser. Husk Ingwersen paa Østkanten. Alt vel hjemme".
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Afsenderen var i mange Aar P. Breinholts Compagnon.
Det var Proprietær, senere Kammerraad Neergaard til
Dovergaard. Han har sikkert maattet sende ridende Stafet
de 4 Mil til nærmeste Telegraf station i Thisted. Stude
handlere, ja, ogsaa deres Drivere, der fra de afsides lig
gende Egne saaledes kom til de store Handelsbyer, fik af
Venner og Bekendte ofte Anmodning om at købe et eller
andet, som Ure, Piber, Klæde, Tobak el. lign. til dem,
og faldt det godt ud, udviklede der sig en hel lille Handel
dermed. I en Lommebog af P. B.s er der et Regnskab
paa 5 Piber til 19 Rbdl. 5 Mk. 14 Sk.
Til Aar 1865 maatte Studene jo gaa den lange Vej..
Poul Breinholt kørte eller red. I lang Tid havde de en
broget Hest, der trak ham til Husum mange Gange. Da
„den brogede“ blev for gammel, lod han den skyde og
begrave lige udenfor Gaarden; den skulde ikke slagtes.
Han var i det hele taget god mod Dyrene. Man sagde,
at der kun var én i hele Thy, der kørte langsommere end
ham, og det var hans Karl.
Om Foraaret, naar Studene skulde af Sted, blev de
slupne løse ude i Gaarden nogle Gange for at vænne sig
til Turen. Da var der Fest, særlig for Børnene, der blev
sat til at møde Studene i Portene. Studene var helt
vilde og „spillede“ ordentlig rundt mellem hinanden. En
af hans Drivere fortæller, at hele Flokken eller en Del
af den undertiden blev trukket det første Stykke Vej. En
Dag efter endt Lufttur blev de drevne ud af Gaarden,
fulgte paa Vej den første halve eller hele Mil af flere af
Karlene. Säa snart de var faldne til Ro, drog de egent
lige Drivere af Sted med dem.
De dreves i løsgaaende Flokke paa 30—50 Stk. af
2—3 Drivere. Naturligvis led de meget paa den lange
Vandring, der ofte blev 30—40 Mil og medtog 8—12 Dage.
C. Nicolajseti, Helligsø, fortæller:
„Da jeg var 9 Aar (1860), kom jeg til Boddum Bisgaard og skulde vogte („vutte“) Stude. De gik løse det
meste af Sommeren og kom ind i et Lukke om Natten,
men vi maatte ikke gaa fra dem, inden de laa ned alle-
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sammen. Det var en Forsmag paa Driverlivet. Der var
jeg saa i 3 Somre. Der var 44 Stk. og det var en al
mindelig Drifts Størrelse til 2 Mand De kom til Husum
i Oktober og Vinterholdet i April. De kom af Sted om
Eftermiddagen og laa saa ved Thybjerg første Nat. De
to Drivere skiftedes til at vaage ved dem hveranden Nat.
Vi Drenge var med til Thybjerg“.
Særlig om Foraaret var den bratte Overgang fra Maaneders Stillestaaen i den varme Stald til lange Marcher
og Ophold ude i al Slags Vejr baade Dag og Nat næsten
barbarisk. Desuden var Ernæringen som oftest meget
tarvelig; den indskrænkede sig som oftest til 8 Pd. simpelt
Hø til hver Stud pr. Døgn Som Følge deraf var de ved
Afmarchen næsten fede Stude ved Ankomsten til Husum
næsten ikke til at genkende; men Køberne vidste af lang
Erfaring, at de medtagne Dyr i forbavsende kort Tid vilde
genvinde deres tabte Huld paa de kraftige Marskenge, og
til Efteraaret kunde de fuldt fede sendes til Hamborg
markedet.
Hr. Konsul Breinholt, R. af D. p. p , Esbjerg, hvem disse
Oplysninger i detallervæsentligste skyldes, meddeler ogsaa,
at der var 3 Drivveje: En vestlig, udgaaende fra Holstebro,
en mellemste, udgaaende fra Viborg og en østlig, der
havde Aalborg til Udgangspunkt. Kun den vestlige og
den midterste anføres her, da de begge delvis benyttedes
af P. Breinholts Drivere.
Den vestlige betegnes ved Navnene: Holstebro, Agerfeld Kro, Hanning Hedegaard, der ogsaa havde Kro,
Brosbøl Kro, Blaksmark, Øllufvad, Kikkenborg, det nuvæ
rende Bramminge, Gredstedbro, Vesterbæk, Ulvemølle,
Sølsted, S. Løgum, Glasse Kro, Læk, Soholmbro, Drelsdorf el. Harrested Kro, Husum.
Den midterste udgik fra Skive el. Viborg og førte
gennem Hagebro, Snejbjerg v. Herning, Juliingsholm v.
Sønder Omme, Foldingbro, Lintrup, Arild Skov, Løgum
kloster og Glasse Kro, hvor den forener sig med den
vestre Drivvej, altsaa over Læk til Husum. C. Nicolajsen
skriver: „Da jeg kom med som Driver, laa vi første Nat
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ved Thybjerg, og drog saa næste Dag til Oddesund, hvor
det undertiden var slemt at komme over. Jeg har engang
ligget der 4 Dage for Storm. Der var 12 Stude i den
ene Færge og 16 i den anden. Fra Oddefeund kom vi
til Tagaard i Humlum, Overgaard i Naur og saa gennem
Holstebro til Agerfeld Kro. Herfra tog nogle med Hede
vejen mod Sydøst og nogle med Landevejen. Med Hede
vejen kom jeg de første Gange. Fra Agerfeld gik det
gennem Sønder Felding til Sønder Omme o. s. v.“
Her er de altsaa komne ud paa den midterste Drivvej
og har fulgt den til Glasse Kro, hvor de, som han skriver,
mødtes med dem, der var gaaede ad Landevejen, og netop
havde fulgt den omtalte vestlige Vej. Fra Glasse Kro
følges hele Flokken ad til Husum.
Skulde Studene til Itzehoe, fulgtes de samme Veje;
men der fortsættes saa over Oversø, Helligbæk, Lille
Dannevirke og Hohenwedstedt ned til denne By.
Marchens Hastighed var i Regelen 3 Mil daglig om
Foraaret, 4—5 Mil om Efteraaret. I Foldingbro kunde der
ikke saa sjældent være 7—800 Stude paa en Gang. I
godt Vejr lagde de sig gerne tæt sammen; men i daarligt
Vejr var de tidt urolige og blandedes ofte sammen, saa
det var vanskeligt for Driverne at faa dem skilt ad. Selv
følgelig var Studene tydeligt mærkede: Ullerupgaards med
et stort U, Nørhaagaards med NH o. s. fr. Meget sjældent
blev Kreaturer borte, og naar Flokkene dreves sammen,
kendte Dyrene hinanden, og blev én borte fra Flokken,
skulde den nok se at komme tilbage til sit eget Parti igen.
Af et Regnskab blandt P. Breinholts efterladte Papirer
ses det, at for 54 Stude fra Ørum, som skal leveres
Phenningsmeister Hønch i Tønning, er Udgiften pr. Nat
baade for de 2 Drivere og Studene 1 Rdl. 2 Mk., der er det
almindelige, op til 2 Rdl. 4 Mk. 2 Sk., som C. Lorentzen
i Kronenbourg har taget for 2 „Manne“ a 3 Mk. og 54
Stude a 3 Sk. Samme Regnskab viser udmærket, hvilken
Vej man er taget med Studene, og endelig ses det, at
hele Turen har varet 14 Dage, nemlig fra 27/9—lo/io. En
Morsomhed findes i Regnskabet, idet der er betalt Skades-
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erstatning til H. Sørensen i Houborg, fordi Studene har
„grættet“ paa hans Boghvedemark; det blev 6 Sk. pr. Stud,
ialt 3 Rdl. 2 Mk. 4 Sk. Ved Sundet fik Karlene 1 Mk. i
Drikkepenge. I Regnskabsbogen kvitteredes i hver Kro
for den udlagte Betaling, og saa vel Nord som Syd for
den senere Grænse brugtes dansk Mønt den Gang.
„Fra Ydby og til Husum er der jo c. 40 Mil — skri
ver C. N. — det har jeg drevet i 12 Dage; men jeg har
ogsaa haft 26; saa kunde vi jo ligge over, hvor dei var
godt at være. Med Hensyn til Dagløn fik vi 4 Mk., og
da der kom Møntforandring, havde vi 1 Kr. 50 Øre for
uden Kosten, som Købmanden gav 2 Mk. 4 Sk. og siden
1 Kr. for. Syd for Grænsen gav vi 1 Rm. 50 Pf. og siden
2 Rm. for Kosten. For Studene betaltes 4 Sk. pr. Stk.
og siden 10—12 Øre; i Slesvig var det 20 a 30 Pf. Der
var jo megen Forskel paa Kosten de forskellige Steder.
Vi fik Kaffe og Smørrebrød om Morgenen, 2 „Melmader“
med og en Flaske med Brændevin; den var af forskellig
Størrelse; jeg havde en „Bramaflaske“ med 3 Snapse;
men nogle havde dem 4 Gange saa store. — Naar vi saa
kom til Logi igen, fik vi Kaffe om Eftermiddagen og Mid
dagsmad om Aftenen. At vi havde mange gode Dage
kan ikke nægtes ; men at staa ude en Nat i Regn var ikke
morsomt. Jeg har engang — det var ved Sølsted —
staaet ude fra Aften til Morgen, og da sneede det hele
Tiden. Vi maatte saa binde Studene ind. Der var %
Al. Sne paa jævn Mark; men om Foraaret, naar Studene
var solgt, og vi leverede dem ude i Eiderstedt, da var
det fornøjeligt at drive dem de 3—4 Mil derud. Ogsaa
naar Studene ik k e blev solgt, fordi Markedet gik daarligt, og vi af den Grund maatte ligge over i Husum en
8—14 Dage, havde vi det godt. Studene gik enten i
„Fenner“, og vi behøvede ikke at vaage med dem, eller
ogsaa kom de i Stald, hvad der jo altid var Tilfældet om
Foraaret, og vi var 2 Mand om at passe ca. 40 Stude
Det var jo et sandt „Driverliv“. Vi levede desuden ud
mærket i Husum.
Jeg har ogsaa været med at drive Nord paa. Stokholm
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og Buch, Vestervig Overgaard, købte undertiden 50—60
Kvier i Tønder, som vi drev til Ribe. Derfra kom de med
Tog til Struer og Damper til Doverodde. Det var store
Dyr, der kunde veje fra 12—1400 Pund, naar de blev fede“.
1865 hørte Drivningen op; thi da kom Jernbanerne.
P. Breinholt var klar over, at Fragten med Jernbane blev
billigere, og han blev nu Lederen af Handelen med næsten
alle Kreaturer fra Thy, Mors og Salling. Han sørgede
nemlig for hele Transporten. Han fragtede Brødrene Pe
dersens Dampskibe til at samle Stude fra Thisted, Dover
odde og Nykøbing til Struer; derfra med Bane til Aarhus
og med Damper til Flensborg. Det varede dog kun 1
Aar. 1866 blev der Bane fra Fredericia til Flensborg, og
saa var Kreaturerne kun med Damper mellem Aarhus og
Fredericia. Endelig 1868 kom Banen helt igennem, og nu
kunde P. Breinholts Ekstratog køre helt fra Struer til
Husum.
I Husum stod Markedet paa „Kampen“, en stor ind
diget Plads Nord for Byen med Rum til c. 11—12,000
Stude. Den var 14 Tdr. Land stor og stødte op til Hu
sums nordligste Gade, Neustadt, der næsten kun bestod
af store Gæstgivergaarde med vældig Staldplads til Krea
turer. P. B. boede altid hos en Gæstgiver H. Bendzen,
hvor Fortouget var saa bredt, at der kunde staa en Række
Stude uden at genere Gadens Færdsel.
Disse Jernbanetransporter var et besværligt Arbejde
for P. Breinholt; men han klarede det udmærket. De
mange Gaardes Kreaturer samledes i rette Tid og paa
rette Sted, og det var derfor ikke underligt, at han senere,
da »Det forenede Dampskibsselskab“ begyndte Englands
farten fra Esbjerg, blev dette Selskabs Repræsentant i
denne By og fik Tilsyn med baade Stalde og Skibe samt
i det Hele at varetage Selskabets Interesser. Ingen pas
sede bedre til denne Stilling end P. Breinholt. Han pas
sede Arbejdet godt. Ikke alene sørgede han for Studene
i Esbjerg paa udmærket Maade, men han rejste ogsaa
rundt for at faa Folk til at fede, hvad det jo nu gjaldt
om. 24. Juni 1875 gik „Riberhus“ første Gang fra Esbjerg
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til England med Fedekvæg. Mandag Morgen rejste han
saa hjemmefra, ekspederede Kreaturerne Tirsdag og Ons
dag, var om Torsdagen paa Færde rundt til de store Gaarde
for at faa dem til at gaa over til Fedning; de store Gaardes Ejere maatte jo i dette Stykke være Foregangsmænd,
og kom saa Lørdag Aften hjem til Boddum Bisgaard igen.
Han var desuden Sogneraadsformand.
Han kunde anbefale Fedning som ingen anden; thi
foruden at passe sin Magerhandel havde han allerede i
mange Aar fedet hjemme paa sin egen Gaard. Det ærg
rede ham, at Marskbønderne fik mere i Græspenge for V2
Aars Græsning end Danskerne for at have Studene i 4—5
Aar, og han havde allerede flere Aar forud prøvet at sende
Fedekvæg med en lejet Damper „Jylland“ gennem Agger
Kanalen til England og senere en anden Damper med 84
Kreaturer over Aalborg til samme Bestemmelsested. For
Resten gik Fedekvæget fra Thy og Mors vistnok viaTønning til England. I al Fald foreligger der en Regning fra
J. Hønch & Co. i London over en Ladning Faar ankomne
fra Tønning.
For at forbedre Besætningen indførte P Breinholt
Korthornskvæget fra England. En 6 - 8 Medlemmer af Fami
lien Breinholt rejste baade 1£69 og 1872 el. 74 til England
og købte baade Køer og Tyre. I Boddum Bisgaard hold
tes indbyrdes Auktion over dem, og da P. B. 1876, den
27. August, flyttede til Esbjerg havde han et Par mægtige,
store, fede Køer af denne Race med sig. De vakte al
mindelig Beundring. Naar Breinholt og hans Slægt ind
førte denne Race, var det sikkert, fordi de havde set saa
gode Resultater af at fede den Slags Dyr nede i Eiderstedt og Ditmarsken, hvor man allerede den Gang havde
begyndt; idet der i 50erne var etableret en Dampskibsrute
mellem Tønning og England. Denne Import af Korthorns
kvæg blev Begyndelsen til den Indførsel, Udbredelse og
Udvikling af Korthornsracen, der fik en saa kolossal heldbringende og indtægtsgivende Betydning for Kreaturbesæt
ningerne i Danmark, særligt i Jylland. Det er maaske P.
Breinholts og hans Slægts største Daad.
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Det var ikke sært, at P. Breinholt blev „Det forenede
Dampskibsselskab'^ Repræsentant i Esbjerg. Skibsrheder
Paul Pedersen, der den Gang havde sine egne Skibe, men
senere gik ind i „De forenede", gav ham den Anbefaling,
at der i hele Jylland ingen var, der egnede sig bedre til
denne Stilling end P. Breinholt. Rejse derned ugentlig
kunde han dog ikke holde ud til, og derfor maatte han
forlade Thy, hvilket som nævnt skete 1876. Han havde
da boet 30 Aar i Boddum, og det var ingen lystelig For
andring, han gik ind til. Hans Familie talte 9 Personer,
og han maatte i Esbjerg nøjes med en Lejlighed paa 3
Værelser samt Kvistkamre paa Loftet og Pigekammer i
Kælderen. Det var noget andet end det rummelige Stue
hus i Boddum Bisgaard. 1878 byggede han eget Hus og
boede der til sin Død. Den Gang havde Esbjerg vel c.
1500 Indvaanere. Han var imidlertid vant til at leve tarve
ligt; han var ked af det, naar en Tændstik ikke kunde
slaa til til at tænde 2 Lamper med, og naar han skulde
give mere end 5 Øre pr. Pund Fisk; men det forhindrede
ikke, at han jo godt kunde laane en Mand, som det kneb
for, 100 Kr. uden Udsigt for at faa dem tilbage, og han
anvendte Tusinder, naar det gjaldt Esbjergs Vel. Tab
havde han ikke sjældent; det største havde han ved en
Nabo, som han havde laant meget. Han blev derfor al
drig nogen særlig rig Mand. I Esbjerg tog hari sig af
Fiskeri, Bankvæsen, 1892 blev han Fmd. i Bankraadet,
og Kirkebygningeo. Der var jo ingen Kirke, da han kom
til Esbjerg; men Pastor Kemp, Skibsbygger Dahl og P. B.
fik en Kirke bygget, og 1887 blev den indviet. Da lyste
P. Breinholts Ansigt af Glæde, den Gang han og hans
velsignede Hustru saa den Kristusfigur rejst paa Alteret,
som de havde skænket. Den 27. Januar 1888 hædredes
han med Ridderkorset. Fire Aar før solgte han Boddum
Bisgaard til den ogsaa som Handelsmand bekendte Niels
Buch; men da denne fortrød Købet, overtog P. B. igen
Gaarden 1892. Endelig solgte han den til L. Bruhn for
80,000 Kr. uden Besætning 1895.
1889 havde han den store Sorg at miste sin kære
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Hustru. Selv døde han 22. Juli 1897. Ved hans Jorde
færd udtalte Pastor Kemp:
„Han var en Mand med et trofast Hjerte, den samme
overfor Fattigfolk som mellem rige og højbaarne, en yd
myg Mand overfor sin Gud“.
KUder: Konsul C. Breinholtz’ Manuskript. Den Breinholtske
Stamtavle. Gustav Madsen: Studehandelen i Danmark. C. Nicolajsens Brev.

Thisted og Thy for 100 Aar siden.
Ved C. Behrend.
I nedenstaaende Brev, der er skrevet for
netop 100 Aar siden, fortæller Prof. Engelstoft,
der selv var født i Nærheden (i Gislum, hvor
hans Fader var Præst), Biskop Mynster om sine
Indtryk paa en Rejse til Thisted. Engelstoft var
foruden Professor i Historie ogsaa i Bestyrelsen
for Universitetet og de lærde Skoler, hvorfor
han i Brevet giver Skolevæsenet en udførligere
Behandling.
Thisted, d. 10. Aug. 1821.

Højstærede Hr. Ven (□: Biskop Mynster).
Endnu er jeg i de Thyboers Land, hvor Familie1) og
Venner stedse holde paa mig og hvor Jeg finder meget,
som er skikket til at interessere mig. Imidlertid vil om
faa Dage Reisen gaa for sig herfra til Aalborg, og siden
paa Hjemveien Touren blive lagt over Randers. . . . I
i) Professor Engelstofts Ophold i Thisted gjaldt sikkert e t Be
søg hos Svogeren Cancelliraad Toft, idet de var gifte med
to Søstre, Døttre af Pastor P. Estrup i Randers. Peter Georg
Nicolaj Toft var Byskriver i Thisted og Herredsskriver i
Hillerslev-Hundborg Herred fra 22/n 1815 til sin Død 30/9 1832.
Hans Hustru Judithe Petrine Estrup var f. ]2/7 1788 og døde
8/i 1833; de er begravede paa Thisted gamle Kirkegaard,
hvor der findes et ualmindeligt smukt Monument paa deres
Grav.
Anm. v. P. L. H.
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denne Afkrog af Jylland, som dog er meget befolket, er
en lærd Skoles Afsavn ingen ringe Ulempe. Da Forældre,
som ville lade deres Børn studere, maae sende dem langt
bort til Aalborg eller Viborg, saa studere overhoved kun
faa Ynglinge fra denne Egn, og jeg har intetsteds seet
saa mange voxne unge Mennesker gaae hiemme hos For
ældre udenfor Bondestanden. Thisted vilde være meget
skikket til Sæde for en lærd Skole, naar dertil havdes
Midler, men herpaa er ikke at tænke. Det er ellers Skade,
da Thyboniterne ere et opvakt Folk.
Det er utroligt, i hvilken Grad Culturen har tiltaget
i disse Egne siden min Barndom [E. var født 2/is> 1775].
Da var Landet fuldt af Herregaarde og fattige vankundige
Bønder; nu er det som oversaaet af velhavende og op
lyste Beboere, der eie vel bygte tildeels smukke Gaarde,
dyrke deres Marker med ligesaa megen Vindskibelighed
som Forstand og aarlig indtage hvad der endnu kan ligge
ubenyttet; deres Heste, Kiøer, Vogne, Paaklædning etc.
bære et fælles Præg af Velstand og landlig Lykke, og
Moraliteten har i det Hele vundet, i det mindste forsaavidt
de Laster, der gierne følge med Armod, ere bievne meget
sieldnere. Det var ilde, om Tidernes Vanskelighed skulde
forvolde nogen Tilbagegang. En saadan er vel endnu
ikke synlig, men det siges dog, at de fleeste, som eiede
Capitaler, større eller mindre, i rede Penge, have i den
senere Tid tilsat dem.
Jeg har giott tvende Excursioner til Havsiden paa
forskiellige Steder, og med særdeles Fornøjelse seet, hvor
ledes de Sandbanker, der i min Barndom føg som Snee,
nu ligge fængslede med et tykt og tæt Dække af Klittag,
et Slags langt Græs, som holder meest af Sand; ja man
dyrker Haver, Kartøfler etc. der hvor for 30 Aar siden
Sandet bølgede som et Hav. Sandflugten er saaledes
fuldkommen dæmpet, og der behøves kun et vedvarende
Tilsyn for at den ikke mere kan vinde nogen Magt. Paa
lave Steder, hvor Havet kunde svømme over, tilveiebringes
kunstige Klitter, der efterhaanden ville danne et sikkert Værn.
Kun er den menneskelige Kraft for svag, hvor det gielder

249
om, ved hæftige Storme at hindre Havet i at underminere
Bakkerne og saaledes at borttage noget af Landet. I
Agger Sogn fiskes nu paa de Steder, hvor Personer ere
fødte, som ikke have naaet deres 60de Aar. Kystbeboerne
ere et særdeles haardført Folk; det fører en evindelig
Krig med det brusende Ocean, som det befarer med smaa
Baade indtil en Afstand af 5—6 Mile fra Kysten. Skib
brudne Folk reddes næsten altid; men naar de ere bragte
i Sikkerhed og overladte til den huuslige Pleies Qvægelse,
da visiteres Skib og Ladning af Mænd og Qvinder, og
Havet faaer Skyld for at have spiist, hvad Jøder og andre
siden finde i god Behold under Aggerboernes Tag. Med
nogle smaa Tingester, som ere bygte til at sætte ind paa
den flade Sand (thi her gives ikke Spor af Havn), fare
de ogsaa over til Norge, og selv til Bergen. Jeg traf just
en Skude, som i 12 Timer var seilet herover fra Mandal,
og stod nu paa den tørre Strand omtrent som den, Mol
boerne fortælles at have sat paa Græs, med den Forskiel,
at denne stod i Sand.
Jeg har besøgt Skolelærer-Seminariet i Snedsted, som
bestyres afen Provst Bendtsen1), Søn af ham i Gladsaxe.
Manden og hans Seminarium og hans Seminarister beha
gede mig saare vel. Et saadant Seminarium er langt
nyttigere end det paa Blaagaard (nu Joenstrup) og koster
ikke ‘/.o Deel. Alligevel har Cancelliet just nu afskaffet
den eene af de 2 Hielpelærere, Provsten havde, og som
han aldeles ikke kan undvære, naar Underviisningen skal
gaae som hidtil; thi han maatte da selv læse 8 Timer
daglig, hvilket ikke er at forlange af Nogen, mindst af
den, som har desuden et Embede at varetage___ Om
alle de Opmuntringer, der uddeles, komme paa rette Sted,
vil jeg lade staae derhen; men stor Synd er det at sætte
en redelig, virksom og beskeden Mand ud afStand til at
udrette det Gode, han ønskede og kunde ved, for en
i) Niels Ludvig Chr. Bentzon var 1809—30 Præst i Snedsted og
tillige Forstander for Seminariet der, som han havde oprettet
1812.og som 1848 flyttedes til Ranum. Bentzon døde 1846
som Præst i Ringsted.
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ringe Besparelses Skyld, at berøve ham de Midler, hvis
Uundværlighed man dog selv hidtil havde erkiendt. Men
naar Biskop J.1) kun kan faae sørget for sin og sin Fa
milies Interesse, saa er det Øvrige sagtens af mindre Vig
tighed.
Man politiserer meget — de Jyder ville saa gierne til
Tinge gaae — her i Egnen, og de tydske Aviser (hvor
iblandt Børsenhalle) læser jeg næsten ligesaa tidlig her
som i Kiøbenhavn.
Grækernes2) Sag møder ogsaa her megen Deeltagelse,
og man har glædet sig til at R.3) skulde række dem en
kraftig Haand (den hellige Alliance har ingen Lyst). Hele
Landet er derfor ogsaa fuld af Historien om en Scene ved
sidste Viborg Landemode, hvor den bekiendte Amtsprovst
Stockholm*) eene imod alle sine Colleger forfægtede de
græske Oprøreres ubetingede Strafværdighed og Retfær
digheden af den Medfart de lide. Biskopen (Bloch5))
efter at have hørt noget derpaa, og da ogsaa han blev
bidt af, sagde da halvt i Spøg og halvt i Alvor: Da vilde
jeg ønske at D. Høiærv. kunde hos den tyrkiske Storvizir
faae en Plads, der svarede til Deres Iver for den tyrkiske
Sag; men Amtsprovsten var ikke seen til at svare: Ja
har D. Høiærv. nogen saadan Plads at give bort, saa
skal jeg bede om den strax. Dette dog ikke at fortælle
igien efter mig. . . .
Deres hengivneste

E ngelstoft.
S. T. Hr. Dr. Mynster, R. af D.

0 Rasmus Jansen var Biskop i Aalborg 1806—1827.
2) Grækernes Frihedskrig mod Tyrkerne, der i de fleste Lande,
særlig i frisindede Kredse, fremkaldte Sympatitilkendegivelser
for Grækerne.
8) Rusland?
4)Jens Stockholm (1771—1833) var Amtsprovst for Nørlyng m.
fl. Herreder; han døde som Stiftsprovst og fungerende Bi
skop i Aalborg.
B)Jens Bloch (1761—1830) var Biskop i Viborg 1805—30.
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Spøgeri i Mellem Mølle,
Tømmerby Sogn.
Ved Anton Jakobsen, Sæby.

Blandt en Del gamle Regnskaber, Dokumenter og
Familiebreve fra St. Grønhede i Volstrup Sogn tilstillet
„Østvendsyssel Museum“ findes i et Brev følgende Afskrift
af „Thisted Amtsavis“ for 6. August 1846:
I Aaret 18.. gav en besynderlig Tildragelse i Tøm
merby i Hanherred Stof til almindelig Omtale og satte
især Overtroen og dens Haandlangere i travleste Virksom
hed, og vist er det, taget ligefrem efter de synlige Virk
ninger kunde Sagen endog for den mest fordomsfri synes
højst forunderlig, og vil stedse synes det, indtil Aarsagens
fine Traade er opdaget, hvortil Indsenderen ønsker, at
disse Linier kunde give Anledning.
I en Mølle, kaldet „Mellem Mølle“, begyndte det en
Gang hen ad Vinteren at fudsle og knage i alle Husene,
og denne Uro steg omsider til den Grad, at en Vagt af
Sognets mest behjærtede Mandskab ordentligtvis tilsagdes
at møde, indtil disse ogsaa blev betaget af Forfærdelse,
og tilsidst stod Møllen tom for Mennesker. I denne Tid
herskede en usynlig Haand, en forbausende Kraft over
alt, hvad der var i Huset, og i vore opklarede Tider vilde
jeg undset mig ved at fortælle sligt, der mere ligner
Ammestuehistorier end en virkelig Tildragelse, hvis ikke
de troværdigste Vidnesbyrd af endnu levende Mænd i
Forening med en agtet Gejstlig havde bekræftet ' dette
Faktum. Sækkene blev af en usynlig Haand kastet imel
lem hverandre og indad Døren, et stort Bord, som flere
stærke Karle holdt paa, blev med alt, hvad der var paa
det, kastet langt bort, alt løst blev kastet hulter til bulter
og dansede omkring; der var et Spektakkel og Rumsteren
uden Mage, uden at nogen synlig Kraft kunde opdages.
4
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Forfædelse udbredte sig rundt omkring, og Overtroen fik
en Tilvækst, som ej i Hundrede Aar forsvinder.
Der blev nu søgt Raad hos omkring boende klogere
Folk, men ingen havde Lyst til at indlade dem med „ham
selv“. Stedets Præst mødte nu i fuld Ornat, men da han
fik en Overhaling af nogle Tønder Mel og blev klemt
mellem de omvæltende Sække, saa gjorde han ingen flere
Forsøg. Da henvendte Ejeren sig til Præsten i Vust, Dr.
phil. Weise, der stod i Ry for „at kende mere end sit
Fadervor“, og han viste, at han forstod at opdage de
skjulte Fjedre, der drev Værket; thi efter at han et Par
Gange havde besøgt Stedet, hørte Spektaklet op og har
siden aldrig vist sig.
Nu er den egentlige Historie ej længere. Ti Aar efter
denne Tildragelse kom Indsenderen til at bo i Egnen og
hørte Historien der Hundrede Gange af Mænd, som selv
var nærværende, at modsige kunde jo ej nytte og at for
klare Aarsagen stod ej i min Magt; men fem Aar senere
kom jeg i Berørelse med omtalte Dr. Weise1) da Præst
til Volstrup ved Sæby, og enhver kan nok tænke, at det
første, jeg bragte paa Bane, da jeg lærte Manden at kende,
var „Spøgeriet i Møllen". Alt hvad jeg havde hørt om
Sagen bekræftede han aldeles, men med Hensyn til For
klaringen gav han, der med det ædleste Hjerte altid var
but og ordknap, stedse undvigende Svar. En Gang, da
jeg ret bad ham tilfredsstille min Videlyst, svarede han:
„Jeg har gjort det Løfte ikke åt omtale Sagen saalænge,
jeg lever; efter min Død vil der findes en forseglet Pakke
til vedkommende, hvori jeg omstændelig har forklaret
Sagen. Kun dette kan jeg sige dem, det var det groveste
og skændigste Bedrag, som jeg aldrig havde troet kunde
opstaa i et Menneskes Hoved“.
!) Johan Henrich Weise var Præst i Vust fra 1805 til 1813, fra
1813 til 1817 i Skagen og fra 1817 i Volstrup-Hørby. Han
døde 6. Juli 1833 og en Ligsten dækker hans Grav paa Vol
strup Kirkegaard. Han blev 8. Januar 1830 i Skagen gift med
Maren Sophie Houmann. Han efterlod sig ingen Børn. Dr.
phil. blev han 1804 fra Universitetet i Kiel.

253
Doktoren døde 1834. Men hvem fik den forseglede
Pakke, som indeholdt Afsløringen af hin Begivenhed?
Thi at et saadant Manuskript existerer derom er jeg paa
Grund af hans Karakter overbevist. Fik Skifteretten den,
maa den være afleveret til Vedkommende, hvis Pligt det
var at bekendtgøre dens Indhold, og hviler den endnu hos
hans Enke, maatte hun vist kunde overtales til at udlevere
den. At faa den mørke Gaade oplyst er Indsenderens og
mange fleres Ønske.
Efter at denne Opfordring var offentliggjort i „Thisted
Amtsavis“ blev den optaget i flere Blade og gik paa den
Vis Landet rundt, og en ung Mand fra St. Grønhede i
Volstrup, der opholdt sig i København, sendte en Afskrift
deraf hjem til sin Broder i Volstrup Sogn, hvor den i
Manuskriptet nævnte Pastor Weise var Sognepræst, og
her vakte Historien fornyet Sensation og gav Overtroen
Næring og Præstens Navn større „Anseelse“, og naar
Pastor Weises Navn den Dag i Dag blandt gamle Folk
i Sognet undertiden nævnes med en vis Mystik i Tonen,
saa skyldes dette temmelig sikkert ovennævnte Tildragelse.
Jeg har fra Statens Avissamling i Aarhus konsta
teret Afskriftens Rigtighed og kan tilføje, at en „Indsen
der“ i „Fyns Stifts Avis“ Nr. 183 under Mærket „H.“ har
givet følgende Forklaring af Spøgeriet:
Spøgeriet i Møllen.
Den Historie, som her er fortalt, har Indsenderen af
dette for ca. 30 Aar siden oftere hørt fortælle 'af paalidelige Folk i Øster Hanherred, Hjørring Amt, saa at den
var ham vel bekjendt, og han ingen Aarsag har til at
bære Sandheden heraf i Tvivl. Ikkuns vil jeg, fordi Ind
senderen til Thisted Avis synes at befrygte, at det af af
døde Pastor Dr. Weise bebudede Manuskript skulde være
forkommet, og om dette var Tilfældet „Gaaden“ da aldrig
vilde blive løst, ikke undlade at nedskrive, hvad jeg, hver
Gang jeg hørte Historien omtale, hørte tilføje: at Hemme
ligheden, Weise ved sin personlige Nærværelse og ved at
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udspionere andre om Forholdene i Møllen, opdagede,
hverken bestaar i mer eller mindre, end at en Karl, husker
jeg vel, der som Soldat havde i Garnisonen lagt sig efter
de saakaldte Taskenspillerkunster, ved Hjælp af Snore,
Trisser etc. paa Loftet og under Gulvet etc. oftere til et
vist Klokkeslet om Natten fik Stole, Borde etc., Møbler,
Møllesække etc. til at bevæge sig eller omvælte, idet han
samtidig hermed, ved Hjælp af et Instrument (Rumlepotte
e. 1.) foraarsagede en høist ubehagelig Lyd, alt for at
gjøre nogle gamle og overtroiske Folk i Møllen kjede af
dens Besiddelse og selv tilvinde sig samme, fejler jeg ikke,
ved at ville gifte en dem paarørende Pige; men da „Hexemesteren“ saa sine Meriter gjennemskuede af Weise, og
denne truede ham med Justitien, om han ikke vilde lade
sin bedrageriske Færd fare, lovede han dette og Præsten
ham igen Taushed, hvilket vistnok er Aarsag til, at Ju
stitsprotokollen intet vil indeholde herom. Forresten var
der hos den Fordomsfri, selv endog paa den Tid, ikke
to Meninger om, at den saakaldte „mørke Gaade“ maatte
lade sig løse paa anførte naturlige Maade, saa at ingen,
som ikke var hildet i Troldomsideer, troede herpaa.
Odense, den 28. August 1846.

H .. .

En Ligsten fra Thisted Kirke.
Af //. Billeskov-Jansen.

Den 29. April 1715 blev Borger og Konsumptions
forpagter Ulrich Zitscher i Thisted Tolder (o: Toldforvalter)
sammesteds efter afdøde Christian Jensen Kiærup. Han
var født 1674, vistnok Søn af Herold Ulrich Zitscher, som
24. August 1666 fik Gods i Nim Herred, og han døde
her i Thisted den 7. September 1736; hans Hustru, født
Kierstienersdatter, var da alt død i August 1727. Ulrich
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Zitscher ejede ved sin Død Bispegaarden i Thisted og
var en ret velstaaende Mand. Ægteparret havde blandt
flere Børn en Datter, Margrethe Sophie Zitscher, der var
født 1702, og blev gift med Claus Ursin, født 1692, som var
Præst i Aasted Skærum, senere i Tødsø paa Mors og døde
— som det hedder i Wibergs Præstehistorie — „meget
uformodentlig“ i Thisted 23. Dcbr. 1742. I dette Ægte
skab var kun een Søn, Claus Kaspergaard Ursin, født
1737, døbt 27. Decbr. s. A. i Aasted Skærum, der blev
theologisk Magister 1761 og derefter opholdt sig i 4 Aar
som Lærer i Thisted, hvor han døde 27. Juni 1765
I Sidegangen i Thisted Kirke hænger en ottearmet
Messing-Lysekrone, hvorpaa staar:
„Herunder hviler Tolder Zitscher Min Fader, Moder og
Søn. Margrethe Sophie sal. Herrn Ursins Anno 1769.

Paa en Tavle i samme Sidegang, opsat af nævnte
Ursins Enke er anført:
„Forkrænkeligheds Billede til Eftertanke for Forkrænke
lige opsatt hos de Jordiske Levninger, som herunder hviler
i Haab om uforkrænkelighed af i Livet Hæderlige og Vel
lærde nu hos Gud salige Claus Kaspergaard Ursin. Hans
Fader Velærværdige og Høylerde Herr Claus Ursin Sogne
præst til Thøese i Mors kalte Gud fra ham i Hans første
Barndom, da Hans Moder Margrethe Sophia Zitscher Siden
i sit enlige Enke-Sæde med megen Omsorg befordrede Hans
opdragelse ved at holde ham til Studeringer, Hvoraf hun
ogsaa hafde den glæde som af en eniste Søn, at han derudi Forfremmedes. Da Hand i sit 24 Aar havde overstaaet
de Academiske Examina, opholdte han sig siden hos sin
Moder, hvor Hand tilligemed at være hende til Opmuntring
anvendte Tiden paa at informere og at fortsætte sine Stu
deringer og som Hand hafde udvalgt sig det Theologiske
Studium søgte hand ved at øve sig derudi at være baade
sig selv og andre til opbyggelse udi Guds Kundskab. Indtil
det behagede Gud, som han her havde beskuet i Ordet som
i et Spejl, efter Hand i Troen havde aabenbaret sig selv
9 Enke Ursin sad saaledes i sit 63de Aar tilbage som den
eneste af Slægten. Hun boede her i Thisted til sin Død
den 23. Decbr. 1780.
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for Ham, ved en salig Død den 27. Juni 1765 at sætte Hans
Siæl i sin Herligheds Beskuelse i Hans alders 28de aar
Til hvilken Salighed ogsaa Legemet, som her er saaed i
Forkrænkelighed, i Jesu aabenbarelse skal samles og ævindelig nyde. Hvilket Uforkrænkeligheds Haab vi opnaar om
vi i Tide flyer den Forkrænkelighed, der er i verden ved
Begiærlighed."

Aaret efter Enke Ursins Død, altsaa i 1781, hensættes
— formodentlig ifølge testamentarisk Bestemmelse — paa
Alteret i Thisted Kirke de 2 prægtige Sølvlysestager, som
siden har prydet Alteret og hvorpaa staar:
„Givet og Bekostet af Madame Margrethe Sophie Zitscher
slig Claus Ursins i Thisted Aar 1781.“

Hele dette Stykke Thisted Personalhistorie bragtes i
Erindring ved mit Fund den 2. Juni 1917 af en Ligsten i
Hr. Grosserer Spangbergs (fh. Consul Andersens) Have
ved Thingstrupvej. Man vil erindre, at der tidligere og i
mangfoldige Aar i den stod et gammelt Lysthus, synligt
fra Vejen. Dette var meget forfaldent og blev nedrevet
af den daværende Lejer af Haven, Hr. Isenkræmmer Rasch
Friis, hvorefter der anlagdes en Plæne med Rabatter paa
Lysthusets Plads. Ved disse Jordarbejder kom Stenen,
der havde dannet Gulv i Lysthuset, tilsyne.
Gravstenen, der er af gullig Sandsten, er 1 M. 75 Cent.
lang og 1 M 14 Cent. bred og er helt bevaret. Dens
Vægt er betydelig, ca. 1500 Kg. Inskriptionen er følgende:
„Fil Ære for Forældrene
afg. Hr. Ulrich Zitscher
Ford. Tolder udi Thisted
Og hans kiere Hustru
afg. Mad. Kierstienersdatter
som døde Hun i Aug. 1727
og han 7. Sept. 1736 æt. 62
Er denne Sten bekostet
Af deres Datter
Mad. Marg. Soph. Zitscher
afg. Hr. Claus Ursins
hvis eneste Søn Cand. S. S. Min.

257
Ms. Claus Casperg. Ursin
døde i Jun. 1765 æt. 28
Moderen D. E. C. 1780 æt. 78
Hvilken alle 4 norden dene Sten
ligge begraune.

Efter Enke Ursins Død maa altsaa de 3 sidste Linier,
hvortil var efterladt Plads, være bievne indhuggede, thi
„Moderen“ er selvfølgelig hende. Ogsaa denne kostbare
Sten1) er altsaa lagt af hende over det murede Gravsted
i Sidegangen, hvorfra den flyttedes i 1863, da Kirken om
byggedes, og den tilligemed talrige andre Grave bleve
forstyrrede og Benene udflyttede paa Kirkegaarden Vest
for Kirketaarnet, hvor en pragtfuld gammel — men udslidt
— Gravsten dækker over dem. Tager man i Betragtning
alt hvad denne Kvinde har gjort for at pryde Kirken og
minde om sin Slægt, turde det være indlysende, at Grav
stenens Plads ikke var, hvor jeg fandt den, men i eller
ved den Kirke, som hun omfattede med saa megen Inter
esse og .paa hvis Alter Lysene i hendes skønne Stager
have været tændte i 140 Aar. Saavel Havens Ejer, Hr.
Grosserer Spangberg, som dens daværende Lejer, Hr. Isen
kræmmer Rasch Friis, gav mig med stor og paaskønnelsesværdig Beredvillighed deres Samtykke til at Stenen førtes
bort fra Haven, hvorefter jeg — efter Conference med Kirke
inspektionen — flyttede den tilbage til Kirken, hvor jeg lod
den opstille mellem Kirketaarnets vestlige Stræbepiller og
hvor den stadig har sin - dog maaske foreløbige — Plads.

9 I Thisted Kirkebog staar bl. a. efter Indførelsen af hendes Be
gravelse følgende vedrørende denne Sten: „Ligesom det og
iblandt andet skal have været hendes sidste Villie, at der af
hendes overblevne Midler skulle bekostes 2de Liig-Stene,
og ligger i bemeldte Norregang (o: Sideskibet), den ene
over hendes SI. Forælder, og den anden over hende og hen
des Søn“. Imidlertid maa dette være skrevet før Stenen
blev lagt; der blev i alt Fald ikke Raad til to selvstændige
Sten, men kun til en, der blev delt ved en indhugget Fure.
Anm. v. P. L. H.
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Minder fra Barndoms- og Ungdomsaarene i min Fødeby Thisted.
Af Anthon Larsen, Gasmester.

Efterfølgende spredte Erindringer, der begynder i
1855, da jeg var 7 Aar, har jeg nedskreven efter Hukom
melsen. Der er sikkert udeladt adskillige Ting, som be
rettiget burde have været medtagne, hvorfor det Hele nær
mest former sig som en lille Oversigt, der maaske kan
have lidt Interesse, især for den yngre Slægt
Ved den første Folketælling, jeg kan huske, var der
3035 Indbyggere i Thisted. Den Gang kendte vi ikke til
Kloaker; alt Spildevand løb i aabne Rendestene baade i
Gaderne og i Gaardene og udbredte undertiden, især om
Sommeren, en slem Stank, ligesom alle Møddinger var
aabne og gerne laa paa den flade Jord inde i Gaardene.
En Tid i min første Barndom var det paabudt, at der
i Hundedagene uden for hvert Hus skulde stilles et Kar
Vand, og de, der skulde holde Vandtønder paa Slæder,
skulde ligeledes stille dem i fyldt Tilstand paa Fortovet
for Ildebrands Tilfælde, men dette Paabud blev senere
ophævet. Vestergade var dengang kun brolagt til Dyrlæge
Møllers (nuværende Vestergades Brugsforening); derfra og
Vest ud af Byen var der Landevej med enkelte spredte
Huse paa begge Sider. Hundahls Toft, fra Dams nye
Bygning til Møllevej, var ubebygget, og paa denne Side
langs med Vestergade var der et ca. 2 Alen højt Flinte
stensdige; paa det Jordstykke hvilede der den Servitut, at
det halve af Pladsen ikke maatte dyrkes, det skulde bru
ges til Markedsplads; men saa fik Byen sin nuværende
Plads paa Frederikstorv, og Servitut’en blev slettet.
Den gamle Præstegaard var en stor Ejendom med
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Avlsbygninger; den strakte sig fra nuværende F. Chr.
Leerhøy’s østre Gavl op til Storetorv, Lilletorv og endte
ved det nuværende Apoteks Port i Lillegade. Præ
stens Beboelse var, hvoi Leerhøys Butik nu er, og
Resten var nærmest Avlsbygninger; paa Lilletorv laa den
gang en straatækket Lade med Storkerede, og der boede
ogsaa Storke.
Dengang var der mange tyskfødte næringsdrivende
i Thisted; jeg antager, de er kommen hertil som om
rejsende Kræmmere og Haandværkssvende og har saa
taget fast Ophold her, og i flere Tilfælde bievne gift med
en Pige her fra Egnen; det var nemlig ikke ret ofte Til
fælde, at baade Mand og Kone var tyske. Jeg nævner
her nogle, jeg kan huske og har kendt:
Heinrich og Georg Brinkmann, Grundlæggere af Brink
manns Forretning, Kristoffer Schütten, Isenkræmmer (nu
værende Hotel Thy), Rudolf Schütten, Isenkræmmer (nuv.
Købm. Kabell), Blikkenslager Melohn (Schaltz’s Ejendom,
Skovgade), Slagterne Balhausen, Beyer, Møbius, Bagerne
Rose og Habersaat, Tømrerne Pløtze og Bilenberg, Karet
magerne Hamann og Preuss, Murer Spigelberg, Handels
agent Hesseken, Nagelsmed Tofote, Barbererne Bahnstedt
og Øhring; Tømrerne Wiehl og Julius Heinemejer, kom her
til Byen i Begyndelsen af 50erne, hvor de arbejdede paa
Opførelsen af et nyt Kirkespir.
Der var flere store Købmandsgaarde dengang, og de
fleste af den havde tillige foruden Handelen et temmeligt
stort Landeri, saa der var stort Kohold i Byen, ligesom
en Del Haandværkere og andre næringsdrivende ogsaa
havde Landeri. Af de større Landerier fra 2 til 4 à 5
Heste og 10 til 15 Køer kan nævnes: Agent Gjørup, Agent
Hundahl, Købm. Nordentoft, Arend Lund, Skomager Lund,
Dyrlæge Møller, Hilligsøe, Grosserer Chr. Jacobsen, Po
litibetjent Søren Agerholm, Prokurator Lykke. Naar hertil
kommer flere næringsdrivende, som havde 2—3 til 4 Køer,
saa var Byen temmelig godt forsynet med Mælk, men der
kørte ingen Mælkevogne; Folk maatte selv hente den. Det
bidrog ikke just til Renlighed i Gaderne om Sommeren,
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naar saa mange Køer skulde trækkes til og fra Marken
fiere Gange daglig, og der kun blev fejet Gade 2 Gange
ugentlig, og alle Afløb var aabne Rendestene.
Tjenestedrengene (Kodrengene) havde dengang en
lille Ekstrafortjeneste; de fik nemlig Lov til af deres Hus
bond at laane en Ko St. Hansaften; den pyntede de saa
med Blomster og Grønt. Køerne var altid smukt pyntede,
der var jo stor Konkurrence mellem dem om, hvem der
havde den pæneste Ko; saa trak de rundt i Gaderne med
dem St. Hansaften og holdt stille med korte Mellemrum
og ringede med en Klokke, til der kom Folk ud og gav
dem en Skilling, og paa den Maade kunde de samle ikke
saa faa Pengesummer; det var i Grunden virkelig en pæn
gammel Skik, vi Børn var glade for; der skulde ikke saa
meget til at glæde Børn dengang. For Resten gav det
Anledning til et Mundheld, man ofte hørte dengang, naar
en Kone eller Pige var pyntet rigtig godt op med stærke
Farver, sagde Folk undertiden, at hun var pyntet som
nogen St. Hans-Ko. En anden pæn Skik, som ogsaa for
længst er gaaet af Moden eller forbudt, var den at gaa
med Stjerne om Julen, hvilket ogsaa glædede Børnene
meget. Stjernen var lavet af et Træstel, ca. 1 Al. til IV2
Al., hvorpaa var klistret hvidt Papir med bibelske Billeder,
og et tændt Lys indeni, og saa kunde Stjernen drejes
rundt; det var gerne en fattig Mand tillige med hans
Datter (en lille Pige), der kom; saa sang de en gudelig
Sang og fik 1 Skilling eller 2, hvorefter de gik til næste
Hus. Jeg mindes især en Mand og hans Datter, der tit
kom, de kaldte ham den faldne Kriger, hvorfor ved jeg
ikke, de sang saa udmærket; naar de saa havde faaet en
lille Gave og maaske en Kop Kaffe i Tilgift, sang de et
lille Vers, hvori de ønskede glædeligt Nytaar; jeg husker
Slutningen af Verset, der lød saaledes:
„Nu siger vi Godnat, for Gaven mange Tak,
Og han, som er i Himlen, eder lønne.“

Vi Børn glædede os derover længe, baade før og
efter; der blev især blandt Smaafolk ikke gjort meget for
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Fornøjelser dengang, ikke engang Juletræ. Børn kom
dengang ikke til 4—5 eller 6 Børneballer med Juletræ
foruden Juletræ i Hjemmet. Mine Forældre var Smaafolk,
og jeg havde været Soldat, inden jeg saa det første Jule
træ, det var forøvrigt i et privat Hjem.
Flere af vore Købmænd drev stor Kornhandel. Kornet
opkøbte de hos Landboerne, som leverede det om Efteraaret og hele Vinteren igennem. Alt Kornet blev jo den
gang aftærsket med Plejl, saa Gaardmændene sjældent fik
optærsket før Foraaret, og Leveringen af Korn foregik hele
Vinteren, efterhaanden som det blev aftærsket. Der var
4—5 Tørreovne her i Byen i umiddelbar Nærhed af Køb
mandens Pakhus med Kornlofte. Her blev Kornet tørret,
men det meste skulde oplagres hele Vinteren, da der ikke
var videre Sejlads paa denne Aarstid, og mange Vintre
var Fjorden tillagt med Is. Ved Tørreovnene havde mange
Arbejdsmænd Arbejde hele Vinteren; der var vistnok 8
Mand ved hver Ovn, og de arbejdede i 2 Hold, Dag og
Nat, saa der blev store Partier Korn til Udskibning, saasnart Foraaret begyndte. Det var vældig Sjov for os
Drenge, naar der blev indladet Korn, og vi ikke var i
Skole, eller ogsaa om Aftenen; Arbejdstiden var jo altid
dengang til Kl. 8, for Søfolkene vilde gerne have saa
mange som muligt af os i Lasten til at tumle i Kornet
og træde det sammen, da det kom løs i Lasten. Nu er
det mange Aar siden Drengene havde den Fornøjelse,
men nu vilde de vel først spørge, hvormeget de kunde
faa i Timen derfor, vi andre gjorde det med Glæde gratis.
Der var dengang mange større Sejlskibe, der hørte
hjemme her i Thisted; de ejedes for det meste af Køb
mændene i Forening med en Del af Byens Borgere, som
havde Skibsparter. Af de mange Skonnerter og andre
Skibe, der hørte hjemme her og tildels sejlede paa Thisted,
mindes jeg mange, enkelte var for store til at seile paa
Thisted, saa dem saa vi sjældent Af dem, som mest
sejlede paa Thisted—England, var: „Skjold“, „Benedicte“,
„Familiens Haab“, „Maren Gjørup“, „Abba“, „Jens Nor
dentofts Minde“, „Harmonien“, „Den lille Skonnert“, „Den
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gamle Tj'alk“, „Sabroes Jagt“ m. fl. Af de større, som
sjeldent kom hjem, kan nævnes: „Danebrog“, „Dagmar“,
„Slejpner“, „Christian“, „Ida“, „Vilhelmine“, „Ora & Labora“, Briggen „Anna“ m. fl. Der var ogsaa en Tid ikke
saalidt Skibsbyggeri her i Byen. Skibsbygger P. Hald
har bygget mange, baade „Skjold“, „Dagmar“, „Slejpner“,
„Christian“ og Briggen „Anna“. Sidstnævnte var vist
den sidste, han byggede; den blev bygget paa søndre
Havneplads, ellers var Skibsbygningspladsen lige ud for
nuværende Købmand Th. Christensens Ejendom i Strand
gade; „Danebrog“ blev bygget af Jens Thomsen. P. Hald
var af alle bekendt som en meget dygtig Mand, han var
af den gamle Skole, der ikke gik og saa til, men arbejdede
sammen med sine Folk fra tidlig Morgen til sildig Aften;
han udførte ogsaa store Arbejder ved Havet med Udsæt
ning af strandede Skibe, og det var ikke faa, han satte
ud til stor Forundring for Svitzer, der ikke troede det
muligt.
Der er i Aarenes Løb forsvundet adskillige Fag. Da
Thisted havde godt 3000 Indbyggere, kunde der paa en
Qang eksistere 6 à 7 Klejnsmede, nemlig Hans Christen
sen, Jens Strand, Hedegaard, Peter Skaarup, Niels Peter
Skaarup og Anders Simonsen Skaarup. De fleste af dem
arbejdede alene, men nogle af dem havde en Dreng i
Lære. Dengang bestilte Folk, der skulde bygge, Laase
og Vinduesbeslag hos Klejnsmeden, desuden var der
Nagelsmed Tofote (smedede Søm og Spiger), han havde
undertiden 2—3—4 Svende, naar Klejnsmedene havde for
lidt at bestille, lavede de undertiden almindelige Skaale.
En Institution, der ogsaa for længst er forsvunden,
er det gamle Vægtervæsen. Der var 4 Vægtere om Vintaren, og kun 3 om Sommeren. Vægterne skulde raabe
hver Time om Natten, hvad Klokken var slaaet, og saa
synge de bekendte Vægtervers. Da det var strengt for
Brystet at gaa og raabe og synge hele Natten, saa fik de
Lov til at udelade Versene, men de skulde raabe, hvad
Klokken var slaaet, og hver Gang de havde raabt det,
skulde de synge: „Lovet være Gud, Vorherre, ham ske
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Lov. Pris og Ære“. De ældste Vægtere, jeg kan huske,
var Christian Nors, Peter Justen, Lars Krog og P. Tranum.
Da en Tid var gaaet, blev de fritagne baade for Raaben
og Syngen, hvad vel ogsaa var klogt, for vilde vi Drenge
og unge Mennesker lave Sjov i Qaden, vidste vi jo altid,
hvor Vægteren var. Ved Siden af Bestillingen som Væg
ter havde de Gadelygterne at passe, og de fordrede me
gen Pasning. Det var Tranlygter med en stor buet Mes
singskærm foroven, og de skulde vist baade paafyldes
Tran og pudses hver Dag, hvordan saa Vejret var, men
de osede undertiden slemt Blikkenslager Halse lavede
nogle Petroleumslygter, de lyste bedre, men fordrede me
gen Pasning og var besværligere at tænde og slukke, men
saa kom Gassen, og saa var vi jo inde i en ny Tid.
Vægterne havde dengang Tilladelse til at gaa rundt til
alle Beboerne ved Hellig Trekongerstid og samle Lys;
Folk støbte jo selv deres Lys. Denne Dag mødte han
i hans Vægter-Uniform med en forsvarlig Stok i Haanden
og en lille langagtig Kasse under Armen til Lysene; men
han fik ofte Penge i Stedet og vistnok altid noget hvert
Sted; det var en Ret han havde.
Byen havde i den Tid mange særdeles dygtige Haandværkere, som jeg ofte hørte omtale og ogsaa har kendt;
jeg kan jo ikke huske dem alle, men der var foruden
Skibsbygger P. Hald, Skomager Sund, Gørtler Bunch,
Guldsmed Sund, Drejer Schuster, Kobbersmed Vigh, Bøsse
mager Wilson m. fl. Der var ogsaa flere store Vogn
mandsforretninger i Byen. Den største havde P. Kjær i
Nørregade; han havde 10—12 Heste; Vognmændene dan
nede iøvrigt et Slags Laug. Køretøjet skulde nemlig be
stilles hos Kollektør Nielsen, Østergade, og han rekvire
rede saa den Vognmand, der stod for Tur; De øvrige
Vognmænd havde sjælden mere end 2 à 4 Heste.
En Ting, som Byen trængte haardt til, blev først afhjulpen i 1868 eller 69, og det var et Ligkapel, som da
blev bygget paa Søndre Kirkegaard. Naar en var død
af smitsom Syge og skulde ud af Huset, blev vedkom
mende baaret hen i Sygehusets Ligstue, men ellers be-
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holdt man Liget hjemme. Dengang skulde en Ligkiste
først bestilles hos Snedkeren, og det varede gerne et Par
Dage, inden den var færdig. Skulde Liget ud af Huset
straks, laante man en lukket Bærebør (Portechaise) paa
Sygehuset og bar det derop i den; jeg har selv været
med dertil. Man fortalte, at den ogsaa blev brugt til at
bære syge Folk i, men jeg ved ikke, om det passer.
En af Borgerskabets store Dage, som forlængst er
ophørt, var den aarlige Fugleskydning, som det broder
lige Skyttelaug lod afholde paa nuværende gamle Dyrskue
plads, Knakkerne kaldte vi det dengang. Der stod en
meget høj Mast, hvoraf del øverste var Jern, hvorpaa
Fuglen anbragtes. Det var en temmelig stor Træfugl
(ca. 2 Al.) beslaaet med Jern, og Fugleskydningen varede
gerne to Dage. Fuglen havde en Ring i Næbet, og i Rin
gen var anbragt en Citron. Citronen var altid det første,
der blev skudt ned, og Gevinsten var en Bolle Punch,
som man straks fik i et Restaurationstelt paa Pladsen.
Men de øvrige Gevinster var vistnok allesammen af Sølv
og temmelig værdifulde. Der var mange Gevinster, naar
Fuglen efterhaanden blev skudt ned, baade Citronen, Rin
gen, Hals, Hale, højre Vinge, venstre Vinge og tilsidst
Brystpladen, som gav den største Gevinst. Den, der skød
Brystpladen ned, var Fuglekonge og blev hædret med et
bredt grønt Silkebaand, hvorpaa der var en Sølvfugl, og
naar Festen hørte op, blev han fulgt hjem af hele Skyde
selskabet med Musik i Spidsen. Der var altid mange
Folk paa Pladsen, enhver havde jo Adgang dertil; selv
følgelig skulde alle jo rette sig efter de Anordninger, Be
styrelsen bestemte. Det gik gerne lystigt til, baade blandt
Skydebrodrene og Publikum, men altid anstændigt og med
god Orden.
Politikoret er ligeledes ophørt, det afløste i sin Tid
Borgerkoret. Korpset bestod af Byens Borgere og havde
baade Uniform og Gevær. De holdt undertiden Øvelse,
hvilket var Fest for vi Drenge. Løjtnant var i mange
Aar den populære Snedkermester J. R. Schou, og han tog
sig godt ud i sin Løjtnans-Uniform, da han var en høj
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og godt bygget Mand. Korpsets største Opgave var vel
nærmest at møde, naar der var Ildløs, for at gøre Ordens
tjeneste. Naar Musiken paa Kongens Fødselsdag gik
gennem Gaderne, var der altid en Afdeling af Politikoret
med. Vi havde kun to Politibetjente, hvoraf den ene
ogsaa var Arrestforvarer. En meget mærkelig Tilladelse
havde Arrestforvareren dengang, idet han paa Sessions
dagene, der gerne varede 3 Dage i Træk, maatte holde
Beværtning i sin private Lejlighed paa Raadhuset for de
Karle, der mødte paa Sessionen. Naar de saa var tilsagt
til at møde Kl. 9, og maaske ikke skulde fremstille sig
før Kl. 12 eller 1, fulgte de med Arrestforvareren ind. Jeg
tror ikke, han serverede andet end Rompunser; men det
var maaske ikke altid let for Sessionsherrerne at faa det
rigtige Højdemaal af dem. Dette Uvæsen ophørte, da
gamle Andersen gik af som Arrestforvarer.
Naar der var Ildløs, gik det ikke saa stille af som nu.
De fleste Ildebrande opstod jo gerne om Natten. Saa
klemtede Stormklokken, og den, der først kom til Storm
klokken, fik en Dusør, naar det ikke varVægteren. Tromme
slageren gik omkring i alle Gaderne og alarmerede, Væg
terne peb i deres Fløjter og raabte Brand, Vandslufferne
kørte i stærk Fart med Vandtønderne, og de skulde have
Klokker paa Hesten, Sprøjtemandskabet løb med Sprøj
terne. Der var et vist Antal ansat ved hver Sprøjte.
Desforuden var der Redningskorpset, Nedbrydningskorpset,
der mødte med store Økser og Jærnstænger m. m. Kommandoraab lød næsten overalt. Man hentede Vand mange
Steder i Byen, og hele Byens Befolkning var paa Benene,
baade de, der skulde møde, og de, der ikke skulde, saa
det hele blev næsten at betragte som en ekstra Folke
forlystelse.
Hvem der imponerede meget dengang var Amtmand,
Kammerherre, Baron v. Rosenkrantz, for han havde næsten
som et helt lille Hof paa Amtsgaarden. Amtmanden var
formuende, han ejede Sofiendal og en Ejendom paa Møen;
han holdt som Regel 8 Heste; der var 4 brune Køreheste,
2 blaa Rideheste og 2 smaa Heste, som Børnene havde,
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saa der var ikke saa lidt Arbejde for Haandværkere paa
Amtsgaarden; naar der saa var Kusk, Staldkarl, Tjener,
Husjomfru, Piger, blev det en Husholdning paa over 20
Personer. Amtmanden ejede selv Markjord her i Byen,
den strakte sig fra Tingstrupvej til Møllevej paa den ene
Kant og fra Rosenkrantzgade til Dyrskuepladsen foruden
et Stykke Eng fra Valhalla og ud efter. Amtmanden var
en stadselig Herre, og naar dertil kommer, at han var en
nobel Mand overfor hans Haandværkere og alle, han kom
1 Forbindelse med, var det et ikke saa lille økonomisk
Tab for Byen, da han blev forflyttet til Viborg som Stift
amtmand.
En af de aller driftigste Borgere var vistnok Agent
Werner. Han byggede først nuværende Hotel „Royal“
som det staar endnu, drev stor Manufakturhandel, købte
Jord sammen til Gaarden Vilhelmsborg, anlagde og drev
Brænderiet (den nuværende Dampmølle), forpagtede Kron
borg og drev den og byggede derude, solgte senere Gaar
den her i Thisted, „Royal“, men beholdt Markjorderne og
byggede Vilhelmsborg, og d-en Bedrift var ikke paa Aktier,
den var altsammen Enkeltmands Værk.
Det første jeg kan huske, var der kun en Barber i
Thisted, og han gik meget af Tiden ud i Byen og bar
berede bedrestillede Folk; saa lukkede han Døren, naar
han gik, og den blev først lukket op igen, naar han kom
tilbage.
Der var kun et Postbud, nemlig gamle Hattemager
Lomborg. Landpostbude kendte vi ikke til, de var alle
sammen private; men en Tid var der ridende Postbud til
Vildsund.
Da jeg i 1870 kom i Arbejde paa Bonnes Støberi var
Arbejdstiden fra Kl. 6 Morgen til Kl. 7 Aften med 1 Times
Middag, l/» Time Frokost og V» Time Aftensmad, i alt 11
Arbejdstimer. Naar vi kom til 1. Maj vilde vi helst have
2 Timer Middag, saa begyndte vi Kl. 5, men som Regel
varede det ikke en Uge før Bonne ønskede, vi skulde ar
bejde over, hvad vi dengang var meget villige til; saa
blev Arbejdstiden fra Kl. 5 Morgen til Kl. 8 Aften, Spise-
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tiden fraregnet 13 Arbejdstimer, og saa arbejdede vi altid
Søndag Form., det blev 5'^ Time, Lørdag Aften arbej
dede vi ikke over, saa det blev ialt 821/» Time ugentlig.
Det var jo lidt mere end nu, men i min Læretid paa Lan
det var Arbejdstiden meget længere. Daglønnen var ikke
stor den Gang. Jeg havde været Svend i 3 l/2 Aar, da jeg
i 1870 kom i Arbejde paa Støberiet, og fik om Dagen
(det var jo altid Dagløn) for 11 Arbejdstimer 1 Kr. 50 Øre,
det blev en Ugeløn paa 9 Kroner paa egen Kost og Logi.
Midt i Halvfjerserne gik Lønnen noget op, og der blev
i den Tid dannet mange Aktieselskaber her i Landet; det
var jo en Opgangstid, men den højeste Ugeløn jeg havde
i 1882, og der var ingen paa Støberiet, der havde højere
Løn, var 17 Kr. 64 Øre for 60 Timers Arbejde. Alting
var ikke saa billig den Gang som mange maaske tror.
Alle Kolonialvarer var ca. 25 °/o dyrere end før 1914. Til
Sammenligning kan anføres, at jeg i 1878 betalte for et
Sæt blaat Tøj (Jakkesæt) 80 Kr. til gamle Skræder Jensen
paa Grydetorv, og i 1914 betalte jeg for et lignende Sæt
64 Kroner til Jensen & Selmer, saa det var jo ikke alting
der var billig den Gang.
Var Forholdene i mange Tilfælde smaa i Thisted den
Gang, en god Skole havde vi, som jeg endnu den Dag i
Dag mindes med Taknemlighed. Ved Siden af vore al
mindelige Skolefag lærte vi ikke andet end godt i moralsk
Henseende, stadig blev vi mindede om at være ærlige og
retskafne, saa vi kunde blive gode og nyttige Mennesker,
og hvad der stadig blev lagt os paa Sinde var, at vi
altid skulde vise Ærbødighed for Alderdommen. Vi havde
dygtige Lærere, der efter min Mening rigtig tog Sigte paa
at oplære og opdrage os for det praktiske Liv.
Overlærer Christensen var en dygtig og streng ret
færdig Mand, som vi allesammen havde den dybeste Re
spekt for, og samtidig var han afholdt af os allesammen.
Der undervistes jo ikke i saa mange Fag den Gang som
nu, men de Fag, der blev lagt særlig Omhu for, var Reli
gion, Skrivning, Regning og Dansk.
Hvor mange Klasser Skolen var inddelt, kan jeg ikke
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nævne; men 3. Drengeklasse var den største, og i den
gik jeg de 3 sidste Aar af min Skoletid, fra jeg var 11
til 14 Aar. Om Sommeren var Undervisningen 7 Timer
daglig, fra Kl. 8 til 12 og fra Kl. 2 til 5, men Lørdag
Eftermiddag var der ingen Skolegang, da den blev brugt
til Rengøring i Skolen. Jeg kan bedst huske noget om
Undervisningen i 3. Klasse. Den første Time hver Mor
gen havde vi Religion med Overlæreren, og ham havde
vi ogsaa til Skønskrivning, og det var altid sidste Time
hver Dag. En Gang om Maaneden havde vi Prøveskrift,
som blev lagt frem til Eksamen. I Prøveskriftbogen skrev
vi tvers over 2 Sider, og der var altid 4 Slags Skrift i
den; vi maatte selv vælge, hvad vi vilde skrive, enten af
Danmarkshistorie eller Verdenshistorie. Øverst paa Siden
skrev vi store romerske eller andre Bogstaver, dernæst en
Linie Fraktur, saa 2 Linier med almindelige Bogstaver,
som vi nu skriver, og dernæst 2 Linier med gammel gothiske Bogstaver, dernæst Tallene fra 1 til 10, og saa vort
Navnetræk under. Mit Navnetræk har altid været det
samme, som jeg lagde mig efter i Skolen. Vi havde og
saa en meget dygtig og rar Lærer i Helles, ham havde
vi til Tysk den første Time hver Eftermiddag, og til Ret
skrivning, Skriftlæsning, Regning, Geografi, Dansk og Na
turhistorie. Det var særlig Overlæreren og Helles vi havde
i 3. Klasse til Fagene, med Undtagelse af Sang og Gymna
stik. Undertiden var der lidt Forandring, men det var
ikke meget; en kort Tid var Løjtnant Klubien (de.n første
Officer der faldt i 1864) ogsaa vor Lærer. Drengene var
vel ikke bedre den Gang end nu, men vi bär stor Re
spekt for vore Lærere, saa der blev ikke brugt mange
Prygl; vi havde Tilhold om at gaa ordentlig til og fra
Skole, og et er vist, dersom vi saa eller troede en Lærer
i Nærheden, var der ingen der lavede Halløj. I Frikvar
tererne, naar vi var i Skolegaarden, vidste vi, at Over
læreren var i en af de øverste Klasser ud mod Gaarden,
saa der blev ikke lavet noget, og naar han slog 4 eller
5 Slag paa Ruden med sine Nøgler, vidste vi alle sammen
straks, hvor Bagtrappen var. Der var den Gang Betalings-
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skole og Friskole, som de kaldte det. Betalingsskolen var
paa første Sal, og den sidste i Stuen, men det blev gerne
betegnet, om vi gik ovenpaa eller nedenunder. Dette er kun
nogle faa og spredte Træk om Skolen og min Skoletid,
men jeg er temmelig sikker paa, at mine nulevende jævn
aldrende kun mindes deres Skoletid og de fleste af vore
Lærere med Taknemlighed og Ærbødighed.
Den Præst, der konfirmerede mig, var Paludan Møl
ler, og jeg synes jeg maa nævne den Maade, vi blev an
vist Plads paa hos Præsten og paa Kirkegulvet til Kon
firmation; det var efter en Slags Rangforordning; nu faar
de vist Plads efter Alder. Realskoledrengene stod øverst,
og dernæst Drengene i Betalingsskolen, saa Drengene i
Almueskolen, og tilsidst Drengene fra Landsognet.
Der var en højere Pigeskole, der var privat, noget
lignende Realskolen.
Pigerne derfra var øverst, dernæst Pigerne fra Be
talingsskolen, saa Almueskolen, og tilsidst Pigerne fra
Landsognet.
Jeg husker tydelig de 2 øverste paa Kirkegulvet, da
jeg blev konfirmeret, det var Digteren J. P. Jacobsen og
Anna Mikkelsen, en Datter af Dr. Mikkelsen; men jeg
tror nok de bedste til at svare Præsten, var Børnene fra
Landsognet.
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Gamle Stednavne i Thisted Amt
og Øster Hanherred.
Ved S. C. Sortfeldt.

I.

Almindelige Bemærkninger.
„De higer og søger i gamle Bøger,
i oplukte Høje med spejdende Øje
paa Sværd og Skjolde, i muldne Volde,
paa Runestene blandt smuldnede Bene.“

Øhlenschlægers herlige romantiske Kvad „Guldhor
nene“, en Digtning af en sjælden Skønhed og Kraft, for
tæller os, hvorledes man ogsaa i Fortiden søgte efter Glimt
fra gamle, længst forsvundne Dage. Det er dog først
nutildags, at man for Alvor har faaet Øjnene opladt for
Betydningen af at drage Minderne fra Fortiden frem. Det
er skønne og rige Øjeblikke, dem, vi lever i Mindets
dunkle Verden, og jo længere tilbage i Tiden vi kan naa,
jo mere lytter vi med Ærefrygt efter de hemmeligheds
fulde Toner, der kun som et svagt Ekko naar frem til vor
Tid, men disse døende Toner rummer dog en betagende
Skønhed og bringer Fantasiens fineste Strenge til at klinge
med bløde, vemodsfulde M oltoner...........
Derfor freder vi om de gamle Gravhøje, Kæmpehøjene,
hvor Forfædrene hviler deres trætte Ben; vi samler sam
men i vore Museer alt det, som er levnet og bevaret fra
de længst forsvundne Dage.
Men det meste af det gåmle er dog gaaet tabt gen
nem Tiderne ; kun lidet er bevaret. Vort Modersmaal er
ogsaa et gammelt Minde, der lever iblandt os; det har
forandret Skikkelse i saa høj Grad, at det Sprog, der tal
tes her i Landet paa Valmemarstiden, er uforstaaeligt for
Nutidens Dansker. Et andet ofte dunkelt Minde fra en
svunden Tid er vore Stednavne, hvorved vi forstaar Nav
nene paa Landsdele, Sogne, Landsbyer og paa de enkelte
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Qaarde. Ogsaa Søer, Bakker, Skove og lign. kan have
ældgamle Navne. Det er disse Navne, som her skal dra
ges frem.
Nogle Stednavne er af nyere Oprindelse og skal saavidt muligt forbigaas her. Vi skal kun beskæftige os med
de Navne, som er mange Hundrede Aar gamle, men det
kan undertiden være vanskeligt at afgøre, hvor gammelt
et Stednavn i Virkeligheden er. Det vil dog i mange Til
fælde lykkes os at paavise, at de fleste af vore Stednavne
har deres Oprindelse i en Tid, der ligger meget langt
tilbage.
De fleste af vore Stednavne har ligesom Sproget i
Tidernes Løb undergaaet store Forandringer; det er derfor
af stor Betydning at faa deres ældste Former draget frem.
Særlig søger man at faa Rede paa Stednavnenes Stavemaade fra Tiden før Aar 1400, da Navnene ved den Tid
endnu ikke i alle Tilfælde havde ændret Skikkelse saa
meget, at den oprindelige Betydning var bleven helt udvisket.
Kilderne til Stednavnenes ældste Former maa søges
mange forskellige Steder.
De allerældste Navneformer har vi paa enkelte Rune
stene og i Adam a f Bremens Værk om Norden, der var
skrevet før Aar 1072. I de islandske Sagaer forekommer
ogsaa enkelte danske Stednavne, men det vigtigste tidlig
middelalderlige Skrift, hvori der forekommer Stednavne,
er dog Valdemar Sejrs Jordebog a f 1231, der indeholder
en Fortegnelse over Kongens Indtægter og Ejendomme i
hele Danmark Endvidere forekommer der en Mængde
Stednavne i de middelalderlige Breve, Skøder o. lign., og
endelig skal her nævnes et Værk, der har særlig Betyd
ning for Stednavnforskningen i Thisted Amt, nemlig »Due
holms Diplomatarium“, en Fortegnelse over en Samling
Breve og Dokumenter, som tilhørte Dueholms Kloster paa
Mors, og omfattede Tiden fra 1371 til 1539. (Her betegnes
dette Værk ved D. D.)
Stednavnenes Udtale i Landskabsmaalene er ogsaa af
stor Betydning, thi i Udtalen har de gamle Former holdt
sig temmelig uforandret. Folkesproget er konservativt,
medens Rigsmaalet langsomt forandres.
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Navnet Sjøring i Thy skrives nu af de fleste Sjørring, skønt det af Hensyn til Oprindelsen og Betydningen
burde skrives Sjørind. Man hører dog endnu enkelte
gamle Folk sige Sjørind. Den gamle Form har holdt sig
i Udtalen, men vil snart uddø, hvis ikke Navnets Skrivemaade forandres.
De fleste Stednavne har ganske bestemte Endelser,
og man mener derfor, at alle Stednavne med samme En
delse er opstaaede samtidigt eller indenfor et bestemt af
grænset Tidsomraade.
De aller ældste Stednavne i Danmark skal være dem,
der ender paa —inge. Ingenavnene stammer sandsynlig
vis fra Broncealderen eller fra den førromerske Jernalder.
Landsbyer med disse Navne var sandsynligvis hele Stam
mens Ejendom, og i Navnets Forled møder vi maaske det
ældgamle, nu forlængst glemte og forsvundne Stammenavn.
Det vil derfor være uhyre vanskeligt, for ikke at sige ganske
umuligt, nutildags at faa Rede paa, hvad Ingenavnenes op
rindelige Former har været. I Nordjylland skete der omkring
ved Aar 150 før vor Tidsregnings Begyndelse en Udvandring
og Rejsen gik ned til Sydeuropa. Det var Kimbrerne (Himmerboer og Vendelboer) og Tevtonerne (Thyboerne), der
af forskellige Grunde forlod deres Hjemland og søgte bort
til mere frugtbare og mildere Egne. Fra Verdenshistorien
ved vi, at den romerske Hærfører Cajus Marius standsede
disse barbariske Folkeslags Fremtrængen mod Italien.
Denne Udvandring har sikkert til Dels affolket store
Strækninger. Derfor er der i Thy, Vendsyssel og Himmer
land kun faa Ingebyer tilbage, og Landet stod efter Ud
vandringen omtrent øde i ca. et halvt Aartusinde. I denne
Tid bredte de mægtige Skove sig ud over de forladte
Byers Omraade.
Paa Folkevandringstiden (ca. 400 Aar efter Chr.) skete
der efter al Sandsynlighed her hjemme i Danmark noget,
som bidrog yderligere til at udslette mange af de Inge
navne, som var bleven tilbage efter den store Kimbrerog Teutoner-Udvandring. Med dette forholdt det sig ifl.
H. V. Clausen saaledes:
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Sjælland var efterhaanden bleven overbefolket, og
Stammehøvdingerne tiltvang sig nu Herredømmet over hvert
sit Omraade, hvorved Fællesdriften gik over til Enkelt
mandseje. Ved denne Omordning af Forholdene paa
Sjælland blev sikkert mange andre Høvdinge tilsidesatte
og følte sig forurettede, og nu drog disse Høvdinge med
deres Folk ud paa Erobringstog. De første Udvandrere
angreb Skaane, andre gik til Fyn og Jylland for at ind
rette sig der paa samme Maade, som de havde set paa
Hjemøen Sjælland. Ved denne Erobring blev Danmark
samlet til ét Rige, da man maa antage, at de udvandrede
vedblev efter deres Bosættelse i andre Landsdele at have
Forbindelse med Hjemøen Sjælland. Det var ikke Folk,
der vilde kultivere og opdyrke øde Egne; det var Erob
rere, Vikinger, der drog ud for at opsøge sig ny Bosteder,
og det var de gamle Ingebyer, der maatte holde for. De
erobrede Byer fik saa Navneforandring, Ingenavnet blev
kasseret, og det ny Navn kom til at bestaa af Høvdingens
Navn med efterhængt lev, hvilket sidste nærmest betyder
Ejendom, Efterladenskab, Arvelod, f. Eks. Hildæslef, o:
Hilders Fjendom. Navnet blev altsaa, hvad vi i vore Dage
vil kalde et Slags Skøde paa Ejendommen.
Naar der alligevel ogsaa i Nordjylland endnu er en
kelte Ingenavne tilbage, efter at Levfolkene havde bosat
sig og forandret Bynavnene, maa dette sikkert skyldes
den Omstændighed, at Indvandringen ikke der har været
saa stor som i andre Egne af Landet.
I Vestjylland træffer vi næsten ingen Levnavne. Lev
folkene har i Vestjylland kun trængt et Stykke nordpaa
fra Syd og et Stykke sydpaa fra Limfjordens vestlige Del,
men Kæden er ikke sluttet. Bevægelsen er hørt op inden
Leverobrerne naaede over hele Vestjylland.
Det er paa Folkevandringstiden (ca. 400), at Levbyerne
blev til, og det maa være Stammehøvdingens Navn, der
er bevaret i disse Navnes Forled.
Paa Øerne og i Skaane findes der mange Landsbyer,
hvis Navne ender paa —løse (eise). De ligger tæt ved
Levbyerne og staar aabenbart i et særligt Forhold til disse
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Byer. H. V. Clausen mener, at Løsebyerne er opstaaede
samtidigt med Levbyerne, og at Løsebyerne er bievne an
lagte og beboede af de af Høvdingernes Mænd, som ikke
kunde faa Plads i Levbyen.
Navnene paa Løsebyerne er vanskelige at tyde, men
dersom disse Byer oprindelig har været anlagte og beboede
af Levhøvdingernes Soldater, er den Forklaring rimelig,
hvor det hedder, at Løsenavnenes Forstavelser er Navne
paa Soldaternes Mærke eller Kendingsnavn, Hærtegn
eller lign., medens Endelsen kommer a f Ordet lætus, der
betyder Soldat. Forøvrigt er Betydningen af denne En
delse meget omtvistet; der er mange Forklaringer; saaledes
mener Oberst Madsen, at Endelsen er en Fordrejelse af
det oldengelske Ord læs, der betyder Græsgang. Dr. Marius
Kristensen skriver, at det er ikke umuligt af aflede Ordet
af den samme Rod, hvortil Lod og oldnordisk hijota hører.
I Jylland findes ikke ret mange Stednavne med En
delsen —løse, og hos de faa, der findes, er Endelsen
udvisket og vanskelig at kende. Grunden til. at der ikke
er ret mange Løsenavne i Jylland, kan være den, at Lev
høvdingernes Hære har ikke været større, end at hver
Høvding har fundet Plads til sig og alle sine Folk i Lev
byen; kun et Par Steder har det været anderledes.
Medens de i Nordjylland indvandrede Levfolk de
fleste Steder ikke synes at have været talrigere, end at de
alle til at begynde med har kunnet faa Plads i Levbyerne,
er der i Løbet af de første Aarhundreder efter deres Ind
vandring og Erobring af Landet sket en mægtig Forøgelse
af Folkemængden. Denne Forøgelse har saa givet Anled
ning til, at store Omraader af Ødelandet er bleven op
dyrket, og ny Landsbyer eller Stormandsgaarde anlagte.
Alle disse ny Bopladser har i Reglen et datidigt Stor
mandsnavn til Forled og Endelsen —sted (stath, stadir).
Paa Øerne synes der ikke at være sket nogen videre
Forandring i denne Periode. Der maa ikke have været
Betingelser for nogen særlig Udvidelse derovre paa
den Tid.
Navnene med Endelsen -‘-sted stammer fra Tiden efter
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Folkevandringen, og der opstaar sandsynligvis ogsaa
Navne af denne Slags i de følgende Aarhundreder.
En meget omstridt Stednavneendelse er —um. Mange
Navne i Danmark har denne Endelse. I Norge er den æld
gammel og hed oprindelig heimr; i Danmark er den der
imod sikkert af senere Oprindelse end —lev —løse og
—sted. Professor Steenstrup mener, at denne Endelse kun
er en gammel Dativform, og at Forledet siger noget om
Stedets Naturforhold el. lign. Umbyernes Beliggenhed i
forholdsvis sent opdyrkede Egne tyder ogsaa paa, at LevLøse- og Stedbyerne er de ældste At en Mængde Mark
navne ogsaa har Umendelsen, kan maaske være Bevis
paa, at Umnavnene ikke hører til de ældste. TDanmark
maa disse Navnes Tilblivelsestid sættes til Vikingetidens
Begyndelse.
De yngste af de Stednavne, som med Sikkerhed gaar
tilbage til Hedenskabets Tid, er de, der ender paa —by.
Der er ganske vist noget elastisk over denne Endelse;
den føjes ofte en Tid lang til et ældre Landsbynavn for
saa atter at forsvinde. Disse Stednavnes Oprindelse gaar
tilbage til Vikingetiden (800—1000), og Forledet peger
næsten altid hen paa en Naturejendommelighed ved Stedet
eller lignende
Omtrent samtidige med Navnene paa —by skal Navne
med Endelsen —toft være.
Fra Tiden omtrent ved Kristendommens Indførelse i
Danmark og til henimod Valdemarstiden foregik der en
mægtig Udvikling paa mange Omraader her hjemme. I
denne Tid fordobledes Antallet af Landsbyerne i Dan
mark, idet Skove ryddedes, Ødemarker opdyrkedes, og
der opstod en Vrimmel af ny Landsbyer, hvis Navne ender
paa —torp (—strup, —drup, —trup o. fl.). Grundlæggerne
af disse Landsbyer har sikkert været simple Bønder, Sli
dere, der paa Trods af den Tids primitive Redskaber ikke
gik af Vejen for et saa uhyre besværligt Arbejde som
Skovrydning og Ødemarkens Opdyrkning var. Forledet i
Landsbynavnene med Endelsen —torp er som oftest et
Personnavn fra hin Tid, men det kan ogsaa være et garn-
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melt Marknavn eller er opkaldt efter andre Forhold paa
S.tedet.
H. Ussing skriver om de danske Torpers Grundlæg
gere*): „Befolkningstilvæksten kunde ikke vedblivende faa
Afløb i fremmede Lande, og maaske har selve Kendskabet
til disse vestlige Landes overlegne Kultur bidraget til, at
Folket i Stedet for at søge ud af Landet paa Plyndrings
tog, tager sig for at opdyrke deres eget Land, og saa faar
vi i Løbet af 2—300 Aar det mægtige Fremstød i Landets
Opdyrkning, som betegnes ved Stednavnene paa —rup
(opr. —torp). Medens Navnene paa —lev og —sted bærer
et fornemt Præg af Stormandsvælde, synes Torpernes
Opdyrkning at være den jævne Bondes Værk; det var
vældige ubehøvlede Slidere, som tog fat og ryddede Skov
og Krat og Sten til Side; med hvad Øjne Stormandsklas
sen saa paa disse Nybyggere, erfarer vi af den overlegne,
haanende Klang, der ligger i Ordet „thorpari“ ; det betegner
Beboerne af et Torp; men det har en saadan Bibetydning,
at Ordet Tølper udvikler sig deraf. Men det er disse
Torperes Slid, der forvandler Landets og Folkets Natur;
de udvider Landets dyrkede Omraade til et Omfang, som
i det store og hele er tilstrækkeligt for Befolkningen i de
følgende 6—700 Aar, og under Arbejdet forvandles Folket
fra et Krigerfolk til et fredeligt Bondefolk, for hvilket
Landsbyen med dens Bøndergaarde bliver den sociale
Giundvold lige ned til vor egen Tid.“
Det er nogle underlige Navne, vi træffer paa den Tid;
de ligner ikke Nutidens Navne. „Tyv“, f. Eks., var et
almindeligt Mandsnavn. „Bisse“ er ogsaa et Mandsnavn,
der brugtes i Danmark paa Gorm den Gamles Tid.
Stednavne med Endelsen —rød og —bøl stammer fra
samme Tid som Navnene paa —strup, og Forledet er som
oftest ogsaa et af de Personnavne, der brugtes i de første
kristne Aarhundreder her i Landet. En Del af Rødnav
nene er dog sikkert yngre end Torpnavnene.
Endelsen —rød kommer af ruth, der betyder at rydde,
*) Aarbog for Sorø Amt 1915 — 23.
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og Navne med denne Endelse forekommer hyppigt i Skov
egne eller i Egne, hvor der har været Skov.
Bøl er det gamle Boel, der oprindelig betyder saa
stort et Jordstykke, at en fri Bonde kunde have sit Under
hold til sig og Familie deraf.
Mange Stednavne minder om forsvundne Skove, men
af dem findes der ikke mange i Thisted Amt; derimod er
der en hel Del Stednavne med forskellige Endelser, som
senere vil blive omtalt.

II. Bebyggelsen af Thisted Amt og 0 . Hanherred.
De mange Kæmpehøje, hvoraf en stor Del forlængst
er lagt øde, vidner om, at Thy og Mors har været tæt
befolket i Sten- og Broncealderstiden. Hver enkelt Høj
har i Regelen sit Navn, og disse Navnes Form peger ofte
hen paa en Tid, der ligger meget langt tilbage. Man kan
lære en Del baade om Landet og Befolkningen, deres Kul
tur og Tænkemaade ved at undersøge Kæmpehøjenes Navne.
Først er der Grund til at omtale Tinghøjene, hvoraf der i
Regelen findes mindst een i hvert Herred, dog ofte flere,
da Tinget ikke til enhver Tid har været afholdt paa samme
Sted*) Ved Tinghøjene samledes Folket fra Omegnen og
holdt Rettergang, og naar en Dødsdom var fældet, og den
Slags Domme var ikke sjældne i hin fjerne Tid, var Vejen
ikke lang til Galgehøjen eller Stejlehøjen, hvor Henrettel
sen saa fandt Sted.
Navnene paa de middelalderlige Tingsteder er endnu
bevaret mange Steder. Der er saaledes Tinghøje i Hillerslev, ved Hørsted, i Ydby, i Bjergby, Galtrup og Molle
rup paa Mors.
I det 17. Aarhundrede efter Enevældens Indførelse blev
i Reglen to Herreder lagt sammen, og af den Grund flyt
tedes Tingstederne. Hanherrederne fik saa Tingsted ved
Brøndum, Hundborg-Hillerslev ved Møgelhøje, sydvest for
*) Se under Malle.
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Skinnerup, Hassing-Refs paa Heden mellem Grurup og
Visby og Mors og Jegindø ved Harrehøje østfor Elsø.
Hvor Hundborg Herreds Tingsted i Middelalderen
har ligget, er forlængst gaaet ud af Folkebevidstheden.
Dette Tingsted nævnes i 1471 og 1473 i nogle gamle Pa
pirer, og vi faar da at vide, at det har ligget i Sjøring
Sogn. Sydvestfor Tinggaard i Sjøring ligger en stor af
rundet noget flad Bakke. Denne Bakke har man kaldt
Tingbakke, og her laa uden Tvivl Herredets gamle Ting
sted.
Rundt omkring i hele Landet laa Bavnehøjene eller
Baalhøjene, hvorpaa der brændtes Blus, naar Fjenden var
i Landet . . . (og Bavnen lyste, og Budstikken løb . . .).
En Mængde Høje minder om vore Forfædres hedenske
Gudstro og er opkaldt efter Egnens mægtige Guder. Her
i Thy er det Tor, som Højene især har Navn efter. Det er
heller ikke ganske udelukket, at der er Navne, som min
der om et Par andre ældgamle, germanske Gudeskikkelser.
nemlig Njord (Nerthus) og Ull.
3 Høje paa Mors er opkaldte efter Tor; der er Tors
høje i Skallerup og Elsø og et Torsbjerg i Tæbring; i Thy
er der Torshøje i Kobberød, Sperring, Torsted og Nors.
I V. Han Herred har vi 2 Torshøje: ved Kollerup og Hjor
tals. Frejshøj i Sønderhaa og Oenshøj i Vejerslev er
maaske opkaldt efter Frøj og Odin, og Ullerhøj i Hundborg kunde maaske være noget i Retning af Ull, der i sin
Tid var Nordboernes straalende Guddom.
Harrehøj i Elsø paa Mors er et gammelt Ting- og
Offersted, thi det oldnordiske Ord „barg“ betyder Offer
høj. Hvem af de gamle Guder, der her har været ofret
til, ved man ikke. Maaske Tor?
Mange af Højene bærer sikkert endnu Navn efter den
Mand eller Høvding, hvis jordiske Rester har været stedt
til Hvile her. Saaledes hedder det om to Høje i Tøm
merby Sogn paa Hannæs: „Jeg hedder Vidrik Vis, min
Fader boede paa Højeris. Jeg gjorde Kirke for dig, bed
du godt for mig. Min Fader ligger i Aalehøj, selv vil jeg
ligge i Vegelhøj“. Vi ser heraf, at disse Højes Navne er
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ældre end den første kristne Tid, og at der i saadanne
Høje kan være flere Begravelser fra forskellig Tid.
Hunhøj i Sennels er maaske opkaldt efter „Hune“, et
olddansk Personnavn eller efter Dyret Hund, og Kumlhøjene i Sennels og Tved er ogsaa Gravhøje. Ordet „kumi“
betyder nemlig Gravhøj, men Navnet paa Manden, der er
begravet i Højen, er bleven glemt. Paa samme Maade er
det sikkert gaaet med mange Høje, der nu benævnes efter
særlige, ofte iøjnefaldende Ejendommeligheder, medens det
oprindelige Navn er gaaet tabt.
Højenes Navne kan ogsaa være af meget forskellig
Alder; det ser man i mange Tilfælde tydeligt, f. Eks.
Møgelhøje og Storhøj, hvilke to Navne har samme Betyd
ning, men Tillægsordet „møgel“ er olddansk, og „stor“ er
fra en senere Tid. I „Møgelvang“ i Skjoldborg Sogn lig
ger en Høj, som hedder „Storhøj“ ; Bynavnet er gammelt;
Højens Navn er derimod af nyere Oprindelse.

I Oldtiden var Thyland og Han-Herred delt i flere
Øer. Sunde, der nu er udtørrede, gik dengang fra Lim
fjorden ud til Havet og skabte derved Betingelse for en
let Forbindelse ad Søvejen mellem de enkelte Landsdele.
Nordthy deltes i flere Øer, adskilt ved brede Sunde.
Hanstholmen og Østholmen var i Oldtiden omgivet af
Sunde eller moradsige Strækninger, og i Mellem- og Syd
thy gik smalle Fjorde eller Sunde dybt ind i Landskabet.
En særlig lang og dyb Fjord gik fra Vesterhavet ind over
Flade og Ørum Søer, derfra over Morup Mølle op til Ove
Sø og saa fra dennes nordlige Del over Nørhaa Sø op
til den nuværende Hundborg Mose. — Bodum var i
gamle Dage en 0, og Mors blev ved Dragstrup Fjord, der
dengang naaede ind til Elsø, og en anden Fjord, der kom
østfra, næsten skaaret midt over.
Om Thy og Morslands ældste Bebyggelse vidner
baade Stenalderens, Broncealderens og den førrommerske
Jernalders Grave samt de Stednavne, der nu har Endel-
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sen — ing og lev. Disse Bosteder blev tilbage, da Tevtonerne drog ud af Landet. Alle de nuværende Levbyer
har sikkert ogsaa været Ingebyer før Levfolkenes Ankomst,
saa naar vi afmærker alle Inge- og Levbyer, vil vi kunne
danne os et nogenlunde paalideligt Billede af Ingefolkenes Bosteder i Tiden før Levfolkenes Angreb (ca. 400
eft. Chr).
Indenfor det Omraade, som er medtaget ved nærvæ
rende Undersøgelse, findes der ialt 13 Stednavne paa
—ing, hvoraf sikkert nogle har undergaaet Forandring i Ti
dernes Løb, samt 19 Levnavne; det er 32 Steder ialt.
Saamange Bosteder indenfor vort Omraade har der altsaa
været tilbage efter den store Folkevandring, daTevtonerne
udvandrede ca. 150 f. Chr. Af disse 32 Bosteder ligger
12 paa Mors og 8 i Han-Herredernes østlige Del; i Nordthy er der kun 4 Bosteder, og disse ligger tæt sammen;
i Mellemthy var der 5 Byer og paa Thyholm 3. Vi ser
deraf, at kun Han-Herredernes østlige Del og en Del a f
Mors har været nogenlunde tæt bebygget; hele Thy laa
dengang næsten øde; thi naar Thyholm fradrages, er der
kun 9 Bosteder i Thy, og af disse er de to (Tøfting og
Støvring) Qaardnavne og næppe ret gamle
Paa Folkevandringstiden (ca. 400 eft Chr.) sejlede
ifl. H. V. Clausen*) en Del af de før omtalte sjællandske
Erobrere (Levfolkene) ind i Limfjorden ved Hals. Lan
det nordfor Fjorden og vestpaa til Ryaa dækkedes den
gang af mægtige Skove, hvorfor de sjællandske Erobrere
ikke gjorde Landgang her, men sejlede videre. En Del
havde dog forinden forladt Limfjorden og var sejlet ind i
Himmerland, nogle ad Lindenborg Aa, andre ad Østeraa
og Binderupaa og havde bosat sig i Omegnen af disse
Aaer, men de fleste blev dog ved at sejle vestpaa, og
først da Fjorden indsnævredes hen imod Aggersund, fandt
de paa Nordsiden en anselig Ingebygd, som passede for
dem. Mindst 6 Høvdinge gjorde Landgang her og indtog
6 Byer, der saa efter Erobringen fik Navn efter hver sin
:) Se Aarbog for nordisk Oldkyndighed og Historie 1916.
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Høvding. Kun to Ingebyer (Telling og Skjerping) undgik
de fremmedes Efterstræbelser og beholdt deres gamle
Navne, medens 6 andre Byer (Fjerriislev, Stjerslev, Hors
lev, Okslev, Haverslev og Torslev) fik ny Navne.
Sejladsen gik saa længere mod Vest, og paa Mors
fik ikke mindre end 8 Høvdinger Boplads. Nu havde de
fleste fæstet Bo; der var kun 5 Høvdinger tilbage. Af dem
gik de 3 over paa Thyholm (Barslev, Flovlev og Uglev),
og kun 2 bosatte sig i Thy, nemlig i Villerslev og Hillerslev. Disse to thylandske Levbyer ligger langt fra hin
anden og slutter sig vist hver især til det ligeoverfor lig
gende Mors. Hillerslev med Tingstedej Malle og Hellig
dommen Nors hører vist sammen med Sejerslev og Ejerslev paa Mors. Denne nordlige Del af Øen synes at have
været adskilt fra de øvrige morslandske Bygder ved et
mellemliggende Skov- og uopdyrket Torpland.
Den store Levbygd, der fra Midten af Mors strækker
sig mod Syd med Levbyerne Erslev, Frøslev, Fjallerslev,
Vejerslev, Ljørslev og Sillerslev, har haft ikke mindre end
4 hellige Høje: Tødse, Elsø, Fredsø og Malhøj.
Det har været Høvdinge med et stort Følge, som har
slaaet sig ned paa Mors, thi de morslandske Levbyer har
ikke kunnet rumme dem alle, hvorfor Soldaterne har an
lagt Løsebyer i Nærheden og saa bosat sig der.
Lidt vestfor Sillerslev ligger Assels, ved Vejerslev lig
ger Vilse, og tæt ved, hvor nu Nykøbing By ligger, laa i
gamle Dage en Landsby Vettels. Ogsaa den nordlige Bygd
— Sejerslev-, Ejerslev- og Hillerslevbygdene — med Ting
stedet Malle og Helligdomsbyen Nors — har sikkert og
saa haft sit Løse, nemlig Sennels.
I den paafølgende saakaldte Stedtid, da Byerne med
Endelsen —sted anlagdes, skete der en betydelig Udvik
ling — ogsaa i Thisted Amt. Det var dog særlig i Thÿ,
at denne Udvikling fandt Sted, Ikke mindre end 17 Lands
byer stammer fra denne Tid og har Endelsen —sted. Ved
Hillerslev ligger Skovsted, og længere mod Syd har vi
Thisted, Tilsted og Thorsted. I Mellemthy ligger Snedsted, Bersted, Elsted og Hørsted, og i en Række fra Ove
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Sø ned til Skibsted Fjord ligger Madsted, Bedsted, Ulsted
og Skibsted.
Ved Nordkysten af Jegindø ligger Ibsted.
Paa Mors var Udviklingen i Lev- og Løsetiden saa
mægtig, at der kun er bleven Plads til 3 Stedbyer paa
Øen, nemlig Redsted, Kvolsted og Alsted. Det er maaske
Overskudet af den tættere Befolkning paa Mors, der har
anlagt Stedbyerne i Thy. Han-Herreds Bygden har i
denne Tid udvidet sig mod Øst og Nord med Stedbyerne
Lørsted, Stagsted, Jarmsted og maaske Brovst. I den
nordvestlige Del af Himmerland er der ogsaa enkelte Sted
byer, der maa regnes med til Han-Herreds Bygden.
Landsbyen Vast, der oprindelig har ligget paa en 0,
som siden er bleven landfast med Omgivelserne, er den
første Pioner i et hidtil uopdyrket Omraade.
I denne Tid har Hanstholmen sandsynligvis ogsaa
faaet sin første Bebyggelse, nemlig Hansted og Febbersted.
Der er ikke mange Umbyer indenfor vort Omraade,
forholdsvis flest (8) i Han-Herrederne, hvor Bebyggelsen
efterhaanden naar længere mod Nordøst og vestpaa til
Klim. Paa Fjordens Sydside, som regnes til samme Bygd,
er der 5 Umbyer. I hele Thy er der kun 7 Umbyer og
paa Mors i alt 3.
Paa den Tid, da de fleste af Landsbyerne med En
delsen —by opstod, havde Morsø samlet et nyt Befolk
ningsoverskud efter den store Bebyggelse i Lev- og Løse
tiden, og der anlagdes nu ikke mindre end 11 Landsbyer
paa Øen, men de ligger alle i de hidtil uopdyrkede Egne
mod Sydvest og Nordvest og i det Omraade, der skiller
Nordbygden fra det gamle Kulturland i Midten.
I Sydthy er der 9 Byer, i Mellemthy 3 og i Nordthy
mindst 5 Landsbyer, hvis Navne alle ender paa —by.
I Han-Herreds Bygden er der kun faa Byer fra denne
Tid; her opstod de mange Umbyer, hvorfor der endnu
ikke fandtes Betingelser for en ny stor Udvidelse.
Saa kommer Torptidens mægtige Udvikling. I Thi
sted Amt og 0. Han-Herred har vi ca. 125 Torper, hvoraf
ca. 30 nu kun er Gaardnavne; de øvrige er Navne paa

283
Landsbyer, og blandt de sidste er der 25 Sognenavne.
Denne Udvidelse var saa stor, at den strakte til i hele 6
Hundrede Aar, idet der først skete en større Udvidelse af
det dyrkede Omraade i Løbet af det 19de Aarhundrede.
Desuden er der en Mængde Navne, hvis Alder ikke
er saa let at bestemme, men de fleste af dem er sikkert
gamle, nogle endog ældgamle.

III. De enkelte Stednavne.
(Efter denne korte Redegørelse vil vi gaa over til at
beskrive og om muligt forklare de enkelte Stednavne. Vi
begynder saa først paa Navne med Endelsen —inge, der
anses for at være de ældste).
1. Stednavne med Endelsen —ing(e)
(før 150 f. v. T.).

De ældste Stednavne i Landet stammer utvivlsomt fra
Bronce- eller den førromerske Jernalder. Ved den cimbrisktevtoniske Udvandring ca. 150 før vor Tidsregning maa
man antage, at de fleste af disse Bosteder er bleven for
ladt, og Navnene glemt, inden Levfolkets Indvandring paa
Folkevandringstiden fandt Sted.
Hvad disse ældgamle Navne betyder, ved man ikke
med Sikkerhed. Formentlig er det Ættens eller Stammens
Navn, som Bopladsen har været kaldt med, og det er
uden Tvivl et saadant Navn, vi møder i de gamle Inge
navne. Forøvrigt maa man antage, at flere af dem har
forandret sig saa meget gennem Tiderne, at det vil være
yderst vanskeligt at udfinde deres oprindelige Skikkelse.
Vi maa heller ikke glemme, at alle Levbyerne oprindelig
har været Ingebyer, og at Ingenavnene paa disse Byer
gik tabt, da Levfolket tog dem i Besiddelse.
Der er 4 Sognenavne, som ender paa —ing, nemlig
Hassing og Harring i Thy samt Tæbring og Ørding paa
Mors. Endvidere har vi Landsbynavnene Telling (Letup S.),
Skierping (Kjettrup S.), Vorring (Nors), Hinding (Nors),
6
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Sperring (Sjøring) og Tøving (Galtrup S.). Desuden hed
der en Gaard i V. Vandet Tøfting, en Gaard i Skjoldborg
Støvring og et Bosted paa Mors hedder Tissing, men at
disse sidste er virkelige Ingenavne, er vist meget tvivl
somt. Navnet Sperring er maaske ogsaa et usikkert Inge
navn. 1418 og 1424 staves Navnet Sperende og 1621
Sperind, hvad der tyder paa, at Landsbyen har ligget ved
Enden af en Indhegning med Træpæle (af spærri o: Træ
pæle til Indhegning og ind o: Ende). Sognenavnet Sjøring
er ikke noget Ingenavn. Knytlinga Saga Kap. 46 nævner
„at Sævarenda“, der betyder „ved Søens Ende“. I Val
demar Sejrs Jordebog 1231 skrives Navnet Syorændæ,
1367 Sjørind, og betyder Søens Ende, hvad der ogsaa
passer med Stedets Naturforhold. Den rette Stavemaade
er derfor „Sjørind“.
2.

Stednavne med Endelsen —lev.

(Folkevandringstiden, ca. 400 efter Chr.).

Levnavnene stammer fra Folkevandringstiden og bestaar af Navnet paa den Stammehøvding, der har erobret
Landsbyen, og Endelsen —lev, som nærmest betyder Ejen
dom, det overleverede el. lign. Byens tidligere Navn (Inge
navnet) glemtes, og det ny Navn kan betegnes som den
ny Ejers Skøde paa Landsbyen. Efter Dr. O. Nielsens
„Olddanske Personnavne" skal her nævnes de Høvdinge
navne, hvorefter Levbyerne kan være opkaldte. Levnav
nene træffes næsten overalt paa gammelt dansk Omraade
helt ned til Ejderen og ovre i Skaane. Nordpaa i det
egentlige Sverige og Norge træffes ingen Levnavne; først
langt nede i Tyskland findes der en lille Gruppe Navne,
der ender paa —leben.
Som foran nævnt ligger de fleste af Thisted Amts Lev
navne i Hanherreds østlige Del, paa Mors og Thyholm.
I selve Thy er der kun to Levnavne. Høvdingenavnene,
hvorefter Levbyerne har faaet Navn, ligner ikke Nutidens
Navne: Hillerslev (1231 Hyldeslef) af det islandske Per
sonnavn Hildir, Villerslev (D. D. Willersløff) af oldnordisk
Personnavn Wilier, Barslev (1408 Badersløff) af Bødvar
(saaledes hed en af Rolf Krakes Mænd), Uglev af Ulli
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(Ullr), Fjerritslev af Færath eller Fiarir, Flovlev (1408
Flowesløfwe) af Flaki, Øslev (Øtnæslef) af Øthær, Sejers
lev af Sighær, Ejerslev (1422 Etherslef) af Etær, Fjallerslev
(1424 Fiældersløff) af Fialar, dette Navn nævnes i det 12.
Aarhundrede af Saxo, Frøslev af Frø (Frejr), Vejerslev
(Vitherslef) af Withær, Ljørslev (Løderslef, 1555 Lørsløff)
af Løthær, Sillerslev (1520 Seritzløf) af Sigirad, Erslev
(1555 Ersløff) maaske af Er, der endnu er brugeligt som
Personsnavn i Sverige, Torslev og Haverslev (Haversløf)
af Hawar, 11. Aarh. Hafvar, Horslev af Horn.
3. Stednavne med Endelsen —løse (else).
Hvis Løsenavnene bestaar af Ord, der har Navnet
paa Soldaternes Mærke eller Hærtegn som Forstavelse, og
hvis Endelsen er en Fordrejelse af det germanske Ord
„læt“ eller „lætus“, der betyder Soldat, er der en Mulig
hed for at finde en Udtydning af disse ældgamle Navne,
der sandsynligvis stammer fra Folkevandringstiden, og
man vil gennem en saadan Undersøgelse faa Kendskab
til mange Ord af det urgermanske Sprog. Mag. H. V.
Clausen formoder, at Forstavelserne i Løsenavnene beteg
ner et Dyrenavn, Navne paa Vaaben eller personligt Ud
styr, f. Eks. Rosløse af hross 3: Hest, Arløse af ari o:
Ørn, Gamløse af gammr o: Grib, Ugløse af ugla o: Ugle,
Skæggialøse af skeggia □: Økse, Grimløse af grima o:
Hjælm og Særkløse af serkr o: Brynje.
Hvad Løsenavnene indenfor vort Omraade betyder,
ved man ikke, og Navnenes Form er i høj Grad foran
dret gennem Tiderne, saaledes at de er vanskelige at be
stemme.
Vettels er Navn paa en forsvunden Landsby, der har
ligget ved Nykøbing paa Mors Navnet Vettels minder
om Vættløsa (gi. Form Væterløsa) i V. Gotland, der er et
Løsenavn.
Vils, 1408 Vilse, Vejerslev Sogn paa Mors, er maaske
et Løse. I 0. Gotland ligger en By af samme Navn som
Vils, men 1287 hedder det svenske Vils Vithløse og 1386
Vitløsa; man har derfor Grund til at antage, at det dan
ske Vilse ogsaa oprindelig har haft Endelsen —løse.
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Assets (D. D. Asselse). Paa Sjælland ligger Assenløse, som 1298 skrives Asløse; Assels paa Mors er der
for ikke det eneste Asløse i Danmark.
Hindsels paa Thyholm skrives 1494 Huitzselse og
har oprindelig været en Landsby, som senere er nedlagt
og Marken samlet til en Gaard, der har bevaret det gamle
Landsbynavn.
Sennets skrives 1374 og 1382 Sielnes og 1406 Sælnæs,
hvorfor man har ment, at Navnet betød det Næs, som
Sælerne laa og solede sig paa, men ifl. Schades Beskri
velse over Øen Mors S. 167 er Sælen en sjælden Gæst
ved Kysterne af Mors og maa derfor være sjælden i Lim
fjorden, saa det skulde være mærkeligt, om man havde
fundet Anledning til at opkalde Landsbyen efter dette Dyr.
Formen Sælnæs er sandsynligvis fremkommen ved en
Fejlskrivning; thi flytter man Bogstavet 1 hen paa en an
den Plads, kommer Navnet til at hedde Sænæls, hvad der
stemmer med andre omtrent samtidige Former af dette
Navn. 1446 staves Navnet Seels, 1555 og 1625 Seis, 1571
Seins. Kirken i Sennels var i den katolske Tid indviet
til St. Niels, paa Jydsk Sen nils, og efter denne Helgen
— menes der — har Landsbyen faaet Navn, men ôgsaa
denne Forklaring er temmelig usandsynlig, thi Landsby
navnet er sikkert ældre end Kirken, og Sennels ligger
paa et Sted, hvor der har været Liv og Røre i en Tid,
der ligger meget langt tilbage. Sejerslev og Ejerslev paa
Mors samt Hillerslev i Thy med de hellige Steder Nors
og Malle hørte jo sikkert til en og samme Oldtidsbygd,
og derfor er det rimeligt, at Sennels er et Løsenavn.
Sennels By ligger temmelig langt fra Næsset eller Pynten
til, at Byen kan have faaet Navn derefter, men er det
alligevel dette Næs, som findes i Navnets allerældste
Former, kan Forstavelsen godt betyde noget helt andet
end Sæl, f. Eks. Sel (Selje), der er Navn paa et Træ. At
Sennels er et Løsenavn, faar man straks Indtryk af, naar
man ser, at næsten alle jydske Løsenavne ligesom Sen
nels nu ender paa —Is, f. Eks. det typiske Mjels, der menes
at være en Fordrejelse af det sjællandske Melløse.
fortsættes i næste Aarbog.
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Sjøring Volde.
Ved P. L. Hald.

Det er en imponerende Række af Voldsteder, baade
med Hensyn til Antal og Størrelse, der ligger langs med
det nu udtørrede Sødrag, der tidligere dannedes af Sjørring og Sperring Søer,.men kun om enkelte af disse Vold
steder haves historiske Efterretninger.
I Sperring Sø laa paa en Holm Søgaardsborg. 1418
blev den solgt til Børglum Bispestol af Hr. Jens Skram
til Todbøl; Stedet kaldes ved denne Lejlighed Søgaard.
Selve Voldstedet bestaar nu af to lave runde Banker, der
er omgivne af en omtrent kredsrund Vold. Ved Østenden
af Sjøring Sø, ved det Aaløb, der tidligere forbandt de
to Søer, ligger Sjøring Volde og paa Søens Nordside ved
Diernes Gaardstedhøj, en firesidet Banke omgivet af Grave.
Her var der i Middelalderen en Gaard af betydelig Stør
relse, den blev af Gunner Jensen pantsat til Lydike Arildsen, der imidlertid 1373 overdrog Pantet til Valdemar At-
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terdag for Pantesummen 116 Mark Sølv; 1406 finder en
ny Overdragelse Sted til Dronning Margrethe. Ude i Søen.
omtrent ud for Færgegaard, ligger paa en lav Holm Færge
borg, dér er af et lidt andet Udseende end de øvrige
Voldsteder, idet en naturlig Banke her er omgivet af en
Ringvold. Som det femte Voldsted i Rækken kommer
Borggaard eller Voldhøj, der ligger ved den udtørrede
Mejl Sø, Vest for Hundborg; ogsaa her er en Banke om
givet af Volde og Grave. Alle disse Voldsteder er storslaaede
i deres Anlæg, og sammen med de mange Sagn vidner
de om, at Egnen har været Sæde for et stærkt og kraftigt
Liv; men det største og mærkeligste af dem alle er Sjøring Volde.
Faa og fattige er de historiske Efterretninger om Stedet.
Den første Gang det nævnes er i Knytlingesaga, der for
tæller, at da Knud den hellige i Aaret 1086 maatte flygte
for de oprørske Vendelboer, gik hans Flugt gennem Han
Herred over Thy, og her gjorde han Ophold paa Kongsgaarden i Sjøring. Imidlertid har man ikke ringe Grund
til at antage, at Knytlingesaga her er forkert underrettet,
og en anden og sikrere Kilde, nemlig Ælnods Skrift om
Knud den hellige, ved da ogsaa at fortælle, at det var i
Egnen omkring Aggersund, hvor der ogsaa laa en Kongsgaard, Aggersborg, at Kongen slap over Limfjorden og
bort fra Landsdelen. Næste Gang, Sjøring Kongsgaard
nævnes, er i den Fortegnelse over Kongens Ejendomme,
der blev optaget paa Valdemar Sejrs Tid, og som kaldes
Kong Valdemars Jordebog. 1365 nævnes den igen, idet
de seks Brødre af Slægten Glob: Poul; Niels, Jens, Anders,
Laurens og Peder Glob, tilskøder Valdemar Atterdag Ste
det. Den maa altsaa være kommet ud af Kronens Eje,
antagelig i de ulykkelige Tider, der gik forud for Valde
mar Atterdag. Det hændte da ret hyppigt, at bjergsomme
Herremænd kom i Besiddelse af Kronens Ejendomme, og
baade Kong Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe
tog meget energisk fat paa at faa disse tilbage og lod sig
saadanne tildømme paa Herredstingene og tilskøde paa ny.
Af disse Efterretninger fremgaar det, at Stedet har
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været en Kongsgaard og maa som saadan have haft en
vis Betydning for Egnen. Adskilligt tyder da ogsaa paa,
at Hundborg Herredsting har været i Sjøring, hvilket
heller ikke kan forundre, da Stedet har en ret central
Beliggenhed i Herredet. Syd for Kirken, lidt ude i Heden,
ligger nemlig en Galgehøj; men en saadan var i gammel
Tid altid den uadskillige Ledsager til en Tinghøj, og Over
leveringen ved da ogsaa at betegne en nu overpløjet Høj
som „Tingbakken“. Der kan altsaa ingen Tvivl være om
Stedets Betydning for Egnen i ældre Tid.
Egnens Udseende er selvfølgelig betydeligt forandret
siden Borgens Anlæg; i den nyere Tid saaledes ved Ud
tørringer, Anlæg af Landevej og Jernbane, ligesom Sjø
ring By er vokset op i Ly af Kongsgaarden. Der har til
begge Sider for Stedet strakt sig store Sø- og Mosedrag,
over hvilke det har været vanskeligt at færdes. Imidlertid
maa der netop her ved Sjøring have været et Overgangssted,
idet det højere liggende Land fra Nord har skudt sig frem
med en Landtunge eller Odde mellem de to Sødrag; derved
indsnævredes Forbindelsen mellem disse, og her har da
været et Vadested, hvorover Færdselen mellem de Nord
og Syd for liggende Egne er gaaet. De gamle Vejspor,
der endnu kan ses ude i Thorsted Hede, har da ogsaa
Retning efter Sjøring. Det kunde altsaa have en vis
Betydning at være Herre over Stedet, og paa den
yderste Ende af den omtalte Odde er Voldstedet da ogsaa
anlagt, idet man har benyttet selve Oddens mod Syd ret
bratte Skraaning, og ladet den indgaa som Led i den
nordre Vold.
I Midten af Voldstedet ses en firkantet Banke,
der er c. 38 m i Kvadrat, og adskilt fra den ved Grave
fandtes yderst en Voldkreds ,,som en aflang Firekant.
Denne har dog ikke været sammenhængende; det nordlige
og østlige Stykke dannede et Parti for sig, og det er den
Del af Voldkredsen, der er bedst bevaret. Det vestlige
Voldstykke er helt forsvundet, og paa Stedet er nu plan
tet Træer; men det har været et Stykke for sig selv, idet
Voldgraven mellem den vestlige og nordlige Vold har
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staaet i Forbindelse med Søen, der inden dens Udtørring
stod helt op til Voldstedets Fod. Naar man fra Krohaven
gaar „ud i Voldene“ og kommer ind i det nordvestlige
Hjørne, kommer man netop ind gennem Stedet, hvor Søens
Vand gik ind- og fyldte Graven. Af Sydvolden er kun lave
Rester tilbage. Syd- og Vestvolden har dog været lavere
end Nord- og Østvolden, idet de første vendte dels ud
mod Søen og dels ud mod Mosedrag, hvor man altsaa
ikke umiddelbart kunde komme til Voldstedet som mod
Nord og Øst, hvor Voldene laa „paa Land“, og hvor man
ikke mødte nogen Hindring, før man stod ved Voldens
Fod. Mellem Syd- og Vestvolden har der ligeledes været
Adgang for Vandet. Den sydlige De! af Østvolden, altsaa
Voldstedets sydøstre Hjørne, er fjernet ved Anlæget af
Landevejen.
Indenfor Voldkredsen fandtes saa de dybe, vandfyldte
Grave, der omsluttede den egentlige Banke, hvorpaa der
selvfølgelig har staaet en Bygning. Da man ikke her
hidtil har fundet Sten af nogen Art, er det sandsynligt,
at denne i sin Tid har været opført af Træ, rimeligvis
som et svært Taarn; Pladsen paa Banken er ret begrænset
og der har ikke kunnet være Plads til en større Gaard.
Kongsgaardens egentlige Avlsbygninger har da ogsaa
ligget udenfor, sandsynligvis der, hvor nu Kroen ligger;
den kaldtes tidligere Brogaard, en ældre Benævnelse paa
den er ogsaa Borggaard. Selve Borgen har sikkert kun
været beregnet paa at trække sig tilbage til i Ufredstider
eller under en Belejring; et saadant Forhold kendes fra
andre Steder, ogsaa her fra Landet En gammel Over
levering vil vide, at der Nord for Voldstedet har ligget
en St. Anders’ Kirkegaard, men derom savnes enhver
sikker Efterretning.
Hvorledes kom man nu ind i Borgen? Den senere
hen omtalte Udgravning og Undersøgelse fastslog, at
Borgbanken paa to Steder har været forbundet med Yder
volden. Fra Bankens Midte har der mod Vest ført en
Dæmning over til den vestlige Vold, og fra dens sydøst
lige Hjørne en lignende til Syd volden; Graven er derved
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blevet delt i to Dele, og derfor har det været nødvendigt,
at den har haft Forbindelse med Søen paa to Steder.
Fra den søndre Ydervold har der igen været en Dæmning,
støttet af Pælerækker, som førte over til det lavere lig
gende Bakkedrag mod Syd. Staar man paa Bankens
sydøstre Hjørne, vil Dæmningen derfra først have gaaet
mod Syd over til Sydvolden og gennem en Indskæring i
denne videre, omtrent over den nuværende Landevejsbro,
til det højere liggende Land.
Om Voldstedets Alder giver selve Anlægget Besked.
Her maa dét være nok at oplyse, at det er blevet anlagt
henimod Oldtidens Slutning i den Tid, som kaldes Vikinge
tiden. Fra denne Tid stammer her i Landet en Række
Volde og Voldsteder; det største og mægtigste af disse
Værn er Dannevirke, der var et Folkeværn eller Lands
værn; Sjøring derimod et Enkeltmandsværn eller et Værn
for en enkelt Landsdel.
Ogsaa Navnet vidner om dets Ælde.
Man hører tidt Navnet Sjøring forklaret saaledes, at
det kommer af Sø og Ring; at Voldstedet var ligesom en
Ring ved Søen, en Antagelse, som de fyldte Voldgrave
omkring Banken maaske nok kunde give Anledning til.
Andre mener, at Oprindelsen maa søges paa anden Vis.
Der fortælles, at det lykkedes et Par Mænd at finde den
Skat, som engang skulde være nedsænket i Søen. Efter
Reglerne for Skattegravning maa en saadan ske stiltiende.
Men da Kisten med Skatten kom op til Vandets Overflade,
udbrød den ene af Mændene: „Hold nu endelig fast“ ;
det maatte han ikke have sagt, thi i det samme gik Ki
sten til Bunds, og det eneste, Mændene beholdt, var det
halve af den Ring, som de havde fat i; de lod den fæste
til Indersiden af Kirkedøren paa Sjøring Kirke, hvor den
endnu kan ses; af denne „Sø-Ring“ skulde Navnet altsaa
komme. Alt dette er imidlertid galt antaget og Navnet
har en anden Oprindelse. I Knytlingesaga skreves Stedet
som Sævarendæ, og i Kong Valdemars Jordebog som
Syorændæ; Ordet betyder ordret oversat i Nutidssprog
Søens Ende, altsaa en Stedbetegnelse for Beliggenheden
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af Voldstedet ved Søens østre Ende, en ligesaa rigtig som
naturlig Forklaring. 1365 skreves Stedet Sjørendh, der
nærmer sig til den Udtale af Navnet, som man nu hører
af Egnens Beboere, nemlig Sjørind1).
Da Sjøring Sø i Aarene 1858—62 udtørredes, blev
der paa Søens Bund fundet mange Spor af tidligere Bebyg
gelse, saa man deraf maa slutte, at Søen ikke er af nogen
høj Ælde og rimeligvis dannet ved, at Sandflugten har
standset Vandafiøbet for denne Egn. Ved dette Udtør
ringsarbejde blev Voldstedets Grave delvis udtørrede, men
da man saa, hvilken Rolle Søens Udtørring kom til at
spille for Egnen ved det indvundne frugtbare Land, tog
man i Aaret 1876 ogsaa fat paa at udtørre Sperring Sø,
og i den Anledning blev der gravet en meget dyb Afvan
dingskanal, som omtrent fulgte det gamle Aaløb mellem
de to Søer. Kanalen blev ført umiddelbart forbi den søn
dre Vold, og ved denne Lejlighed kom mærkelige Ting
til Syne, ligesom der blev fundet en Mængde af forskel
lige Slags Oldsager. Nationalmuseet blev underrettet om
Fundet, og der blev kort efter af dette foretaget en om
hyggelig Undersøgelse af Stedet. Det viste sig ved denne,
at man ved en større Udgravning til Indretningen af Sten
kisten, hvorover Landevejen skulde føres, var stødt paa
den Dæmning, der førte fra Ydervolden til det højere
liggende Land mod Syd, og som allerede er nævnet.
Selve Dæmningen bestod af 2 Pælerækker i en Afstand af
ca. 3 ‘/î m; Pælene var afbarkede Egestammer, hvorimellem
der var Opfyldning af Grus og Sten; den strakte sig fra
Ydervolden, hvor dens Grænse fandtes, over det gamle
Aaløb og dets side Bred i en Længde af c. 14 m, til den
paa fastere Bund dannedes af en Brolægning af større og
mindre Sten til Bakkedraget mod Syd. Som en Mærke
lighed kan anføres Fundet af et lille Stenkammer tæt
op mod Dæmningens østre Side, omtrent hvor den
hørte op. Af forskellige Indsnit i Tømmeret ledes man
l) I Overensstemmelse hermed burde Stedets Navn skrives
Sjøring og ikke Sjørring.
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til at antage, at Pælene oprindelig har baaret en Bro,
hvorunder Afløbet fra Sperring Sø fandt Sted, men siden
hen er der blevet opført en fast Dæmning. Dels under
Arbejdet med at grave den omtalte Afvandingskanal og
dels ved den arkæologiske Undersøgelse af Stedet er der
fundet en Mængde Oldsager stammende fra forskellige
Tider, baade Vaaben og andre Genstande. Der foreligger
saaledes 3 Sværd, af hvilke de to synes at have haft
damasceret Klinge, medens Sværdhæftet har været indlagt
med Broncetraad; mange Økser, enkelte som Vikingetidens,
men de fleste af ældre middelalderlige Former. Der fand
tes Spydspidser, en enkelt af Ben, Jernpigge, Knive,
Bidseler, Stigbøjler, Hestesko. Af andre Ting: Nøgler, en
Slibesten, en Kværn, forarbejdede Benstykker, et Stemme
jern eller en Mejsel, en hel og en ufuldendt Skøjte af Ben,
Aaretold af Egetræ, samt enkelte hele og ikke faa Brud
stykker af større og mindre Lerkar.
De fleste og de bedste af de fundne Oldsager, der
iblandt de tre Sværd, er fra Begyndelsen af den ældre
Middelalder, og tilbage bliver nu at besvare Spørgsmaalet
om, naar Borgen er gaaet til Grunde. Netop det, at der
mangler Sager fra en yngre Tid (enkelte er dog fundne,
men de kan være tilfældigt indkomne), tyder jo paa en
tidlig Ødelæggelse, allerede i den ældre Middelalder. Uden
at kunne sige noget bestemt, vil det dog ikke være urime
ligt at antage, at Borgen er blevet ødelagt under det
Bondeoprør, der rejste sig under Knud den hellige eller
i den nærmest følgende Tid. Af de fundne Genstande
er en Del af den Slags, som kan være tilfældigt tabte
eller bortkastede som ubrugelige, men de mange Vaaben
fundet forskellige Steder, enkelte Spydspidser fandtes sid
dende med Spidsen skraat ned i Jorden, kunde ogsaa
tyde paa en eller flere Kampe ved Stedet, maaske ogsaa
fra de Kampe, der havde Borgens Ødelæggelse til Følge.
Selv om dets Betydning som Forsvarsværk tabte sig, vil
det dog af detforegaaende fremgaa, at det helt ned i det
15. Aarh. vedblev at være i Kronens Eje.
Efter Fredlysningen i 1885 af Sjøring Volde er der
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begyndt et nyt Afsnit af dét gamle Voldsteds Saga, men
af en mere fredelig Art end Fortidens. Her sam
les nu hver Sommer store Menneskemængder til Møder
af forskellige Slags, Gymnastikopvisninger o. s. v. og én
mere ideel Samlingsplads kan næppe findes. Og at An
vendelsen som saadan er sikret, derfor borger ikke blot
Fredningen, men ogsaa det, at Stedet fra at være i privat
Eje i Aaret 1918 købtes af A/S „Sjøfing Vold“.
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Smaastykker.
Vestervig Kirke.
Den Hovedistandsættelse af den gamle Vestervig Klosterkirke,
som i indeværende Aar er blevet afsluttet for selve Kirkebygnin
gens Vedkommende1)» havde allerede i en Række af Aar vist sig
paatrængende nødvendig. Saa tidlig som i 1884 blev der udarbej
det et Forslag om en saadan, hvilket dog ikke kunde gennemføres.
Alt som Tiden gik, og man af Hensyn til den forventede Restau
rering undlod at bøde paa de gamle Skader, traadte Skrøbelig
hederne mere og mere frem. Men ikke blot at man ønskede at
skaffe taalelige Vilkaar for Menigheden, da Gudstjenesten i høj
Grad led under de uhyggelige Forhold, ønskede man ogsaa, at den
i Tidens Løb stærkt vanrøgtede Kirke, ødelagt gennem Ildebrande
og Ombygninger, de sidste ogsaa af ikke kirkelige Grunde, helt
eller delvis kunde føres tilbage til sin oprindelige Skikkelse.
Omsider betød længere Opsættelse Kirkens fuldstændige Øde
læggelse; et Hjørne af det søndre Sideskib faldt ned, og der var
Udsigt til, at der vilde falde mere, og Opholdet i Kirken kunde
blive livsfarligt. Derfor satte Menighedsraadet, med Sognepræsten,
Pastor Henr. Laursen, i Spidsen, et energisk Arbejde ind paa at
søge Kirken restaureret. Ved Arkitekt Clemmensen blev der først
paa Sommeren 1916 foretaget Undersøgelser og Udgravninger,
hvorved det lykkedes at konstatere Kirkens oprindelige Længde,
ligesom man tydelig fandt Koret og Korrundingens Plads (det lyk
kedes derimod ikke at konstatere Tværskibets Længde), og paa
Grundlag af Undersøgelsen blev der udarbejdet et Forslag til
Restaureringen.
Ved Finavnslovens 3. Behandling i Foraaret 1918 fremkom
der Forslag om en Bevilling paa 126,000 Kr til Arbejdets Gennem
førelse, hvortil Kirken yderligere skulde tilskyde 24,000 Kr. Bevil
lingen blev givet, og Arbejdet paabegyndt i April 1917 og skred
nu de følgende Aar jævnt frem. Imidlertid viste det sig nu ret
hurtigt, at den projekterede Sum under den herskende Dyrtid ikke
slog til, saa at Summen, før Arbejdet var færdig, beløb sig til
over 300,000 Kr.
]) Arbejdet med Oplægningen af Blytaget er paabegyndt, men bliver ikke tilende
bragt før næste Aar.
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Men Resultatet har sikkert ikke blot glædet Menigheden,
men ogsaa alle, der har Interesse for Kirkens store historiske
Minder, af hvilke de ældste er knyttede til Kirkelivets første Be
gyndelse her i Thy. Klosteret blev grundlagt af St. Thøger, hvornaar er ikke helt sikkert, men Kirken var færdig 1117, da den blev
taget i Brug ved, at S t Thøgers Helgenlevninger blev overflyttede
til den fra den gamle Sognekirke, der var den egentlige St Thøgers
Kirke, og hvor de først var skrinlagte.
Endvidere kan det være glædeligt at se den Interesse, som
Sognemenigheden har vist ikke blot for at faa deres gamle berømte
Kirke genrejst, men ogsaa Offervilligheden for at faa den forskøn
net, idet der til det sidste Formaal ved Gaver er ydet tilsammen
over 30,000 Kr. Hertil kommer saa Nationalmuseets Indsats, idet
det har ladet afdække Rester af fundne Kalkmalerier, dei maaske en
gang kan danne Grundlaget tor en yderligere Udsmykning. Selve
Restaureringen er foregaaet under Tilsyn af det „særlige Kirkesyn“.
Søndagen den 25. Septbr. i Aar foretoges Kirkens Nyindvielse af
Biskop Ludwigs, Aalborg, under stor Deltagelse fra Sognemenig
hedens Side. Aarbogen haaber til næste Aar at bringe en Be
skrivelse af den gamle Kirke udarbejdet af Pastor Henrik Laursen
i Vestervig.
P. L. H.

Indskrift fra Nors Kirke.
I Tilslutning til Bibliotekar Heilskovs Afhandling „Ældre
personalhistoriske Indskrifter fra HHlerslev Herred“ i Aarbog
1912 anføres følgende Indskrift fra en Blyplade, der er fundet i
Kirken af Lærer A. C. Jensen ; den gengives her efter hans Afskrift:
I Haab om en ære Fuld opstandelse giemmes herunder
Støvet og Levningerne af den Welærværdige og Hoyædle nu
Salige Guds Mand Herr Bent Curtz, Proust og Sognepræst
for Nors og Tveed Menigheder. Føed i Aalborg Aar 1702.
Hans Fader var den Velædle Mand Fordums Negotiant i Thi
sted Niels Bentzon : hans Moder den Velædle Else Peders
Datter. Efter at hand havde været i Egteskab i 7 Aar med
Elisabeth Sophia Toldorph og Aulet 1 Søn og 3 Døtre. I 2det
Egteskab 4 Aar med Anne Kierstine Hvirtendahl. Med hende
aulet 2 Døtre. Er hand efter 46 Aars Embede som lærere i
Kirken befriet fra aid sin Arbeid ved en salig Død og dette
Livs Elendighed 12. Augusty 1780.
EPITAPHIUM.
I denne Graf er skiult Provst Curts trætte Been
her han lagt Sin Stav og hue gandske ned
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Den Stav omvundet er med himmelsk Palmegreen
og huen med en Krands, som ey at visne veed.
Den Himmel Søde Mund, som fra en oplyst Hierne
med Honning Nectar flød tilstoppes her med Jord.
En From Gudfrygtig mand veltalenhedens Kierne
Oprigtig eye god faar neppe lüg i nor
En mand der villig af enhver maa høyt beagtes
men af hans Børn i sær der næppe trøstes kand.
En Aron i sin Mund, sagtmodig som en Moses
saa Rare Dyder var hos denne rare Mand.
Forvoven Ønske Kand hans liige neppe finde
han mage var om Sonst at ville ønske sig
saa stor en Skatl har da den liden Kiste inde
og hvad den har dett har nu verden neppelig.
Kort sagt Gudsfrygt og Dyd den gamle troen . . . .
som ey at svige veed er samlet her . . . .
Efter Wibergs Præstehistorie kan yderligere følgende anføres
om Bent Nielsen Curtz. Han blèv Student fra Aalborg Latinskole
1723 og Candidat 1726. Blev Kapellan i Thisted og Sognepræst
til Skinnerup 24. April 1734, i hvilket Embede han forblev til han
23 Marts 1759 blev Sognepræst til Nors-Tved. Hans første Hustru
Elisabeth Sophie Pedersdatter Toldorph døde 6. Juli 1747 og hans
anden Hustru i Thisted 19. November 1755. Om hans Virksomhed
i Thisted og Skinnerup se denne Aarbog S. 205 og 207
Hvem Forfatteren af ovenanførte Indskrift er, foreligger der ikke
noget om. Man gætter maaske ikke helt galt ved at antage, at
den er af Christen Thomesen Bierring, der var Degn i Nors fra
1759 —95 At han, der var en „vellærd“ Mand og rimeligvis Stu
dent, har staaet Provst Curtz ret nær, tør man maaske gaa ud
fra, da han i Aaret 1761 lod en Datter opkalde efter Præstens
2. Hustru, Anne Kirstine Hvistendahl. Aarb. 1912, S. 25.
P L. H.

Et gammelt Bryllupsdigt
Hr. Bibliotekssekretær C. Behrend har gjort mig opmærksom
paa, at det af mig i Thisted Amts Aarbog 1919 meddelte Bryllups
digt er af den jydske Poet, Herredsfoged i Sønderlyng og Mid
delsom Herreder, Jacob Knudsen Schandrup, og at det er trykt i
hans i Aaret 1728 udgivne „Curieuse poetiske Skrifter“. Om For
fatteren, der døde 1720, siger Professor J. Paludan i „Brickas Biogr.
Leksikon“, at han, som saa mange a f hin Tids Lejlighedspoeter,
var en fugtig Broder, og Digteren Landsdommer Thøger Reenberg
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spillede ham en Gang det Puds at udgive et af sine Bryllupsvers
under hans Navn og slutte det med Ønsket om, at Gud vilde be
vare Brudehuset for alt ondt og
„mig selv for Drukkenskab og Rus,
det ønsker Jacob Knudsen 1“
Som Svar herpaa er det, at Schandrup i den i Aarbogen
meddelte Vise ønsker, at Brudeparret Skov maa leve „til Thøger
ej kan skulme“.
Det trykte Digt fremviser iøvrigt nogle smaa Afvigelser fra
det haandskrevne, som er Kilden til det i Aarbogen meddelte.
C. KJitgaard.
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Nygart, A. J., Landstingsmand, Nygaard, Hvidbjerg
Nørgaard, P., Gaardejer, Todbøl
Nørregaard, Niels, Grønnegaard,
Gettrup
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, Gdr., Hillerslev
Pedersen, P., Lærer, Brund
Pedersen, Niels, Murer, Uglev
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Petersen, Hilden-, Provst, Hillerslev
Svanborg, Chr., Søndergrd., Malle
Petersen, P. Mikkelsen, Gaardejer, * Søndergaard, Propr., Madstedg.
Søndergaard, K., Karetm., Uglev
Hillerslev
Petersen, Lærer, Vester Vandet
Søndergaard, M., Postbud, Uglev
Poulsen, Mads Nielsen, Husejer,
Sørensen, P. C., Lærer, Aarup
Gersbøl
Sørensen, M., Lærer, 'Jousig
Poulsen, J. P., Fisker, Serup
j
Sørensen, Propr, Vestervig Overg.
Rask, Jens Munk, Grdj., 0. Vandet I Sørensen, Maler, Østerild
Rahbek, Apoteker, Hunborg
I
Sørensen, Proprietær, Irup
Ravnsmed, A. Jensen, Købm., Bed
Thomsen, Kr., Formand for Uglev
sted
Brugsforening
Riis, M., Lærer, Smerup
Thomas, Jens, Inspektør, Hvidbjerg
Riis, M , Gaardejer, Uglev
St.
* Riis, N., Gaardejer, Lyngs
Thøgersen, Søren, Vandet
Tilly, Lærer, Hørsted
Roesen, Bendthe, Gaardejerske,
Toft, E , Læge, Vestervig
Tousig
* Rune, Plantør, Tvorup
Tolstrup, Provst, Sjørring
Tousgaard, P. Mikkelsen, Grdj.,
Rysgaard, Lærer, Snedsted
Rysgaard, A , Slagter, Uglev
Hillerslev
Schoug, Isenkræmmer, Hvidbjerg
Wadmann, Lars, Elsted
Sindbjerg, Proprietær, Kallerup
Waidtløv, Sognepræst, Ydby
Svendstrup, Lærer, Tved
Weber, Lærer, Barslev
Skalshøj, Kr., Gaardejer, Odby
Weye, C., Købmand, Bedsted
Skammelsen, Gaardejer,Doverodde
Vestbjerg, Propr., Bjørndal
Sloth, N. Gaardejer, Barslev
Vestergaard, Diggaard, Nors
Sloth, Sparekassedir. og Gaardejer,
Vestergaard, Chr., Kjærgaardsholm,
Styvelgaard
Nors
Smidt, P. P., Lærer, Silstrup
Vestergaard, P. Madsen, Sned
Sognebogsamlingen, Skyum - Hør
sted
Windel, Pastor, Snedsted
dum
Sortfeldt, Sev., Lærer, Skjoldborg
Voetmann, Frue, Hurup
Yde, Lærer, Tilsted
Stensgaard, N. N , Hurup
Yde, Kreaturhandler, Skjoldborg
Styvlgaard, A., Odbygaard, Uglev
Sunesen, Skoleinspekt, Hunborg

Han H erred:

Andersen, Stationsforst, Vesløs
Bach, Ole Svenningsen, Arup
Bertelsen, Skomager, Vesløs
Boil, Bager, Amtoft
Broeng, Plantør, Torup
* Damsgaard, J., Lærer, Klim
Fromholt, Lærer, Kærup, Frøstrup
Guldhammer, Skræder, Vesløs

Hansen, Pastor, Øsløs
Hansen, Sognefoged, Øsløs
Jacobsen, J. C., Lærer, Øsløs
Jacobsen, Brugsforeningsuddeler,
Øsløs
Jensen, N., Kollerup
Jensen, Anna, Friskolelærerinde,
Arup
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Jensen, Urmager, Vesløs
Jepsen, Pastor, Kjærup
Jerslev, Aage, Apoteker, Fjerritslev
Kjeldtoft, H., Lærer, Kølby Skole
pr. Løgstør
Kjeldsen,. Kjeld, Fisker, Amtoft
Korsgaard, A., G rdj, Øsløs Mark
Lassen, Sagfører. Fjerritslev
Lauersen, Stationsforst., Østerild
Madsen, Niels, Gaardejer, Klim
Odde
* Marschall, Apoteker, Frøstrup
Mendolah, Frue, Slettegaard
Mortensen, Chr., G rdj, Amtoft

I
!
!
i
1

Nielsen, Poul, Landlyst, Vesløs
Nielsen, Lærer, Kæret, Frøstrup
Nørhave, J. P., Gaardejer, Vust
Petersen, J. F., Banef, Tømmerby
Petersen, Josef Hove, Øsløs
Rentorff, Frk., Boghandler, Fjer
ritslev
Rossen, Sognepræst, Thorup
Sodborg, Lærer, Vesløs
Sunesen, Lærer. Hovsør
Thorhauge, A , Manufakturhandler,
Frøstrup
Toft, Chr., Gaardejer, Arup
Østergaard, Skræderm., Frøstrup

T h isted K ø b sta 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, Joh., 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
Brink, Bankdirektør
Bunch, C. K., Kunstdrejer
Busk, S., Installatør
Christensen, C., Bogbinder
Christensen, Snejstrup, Farver
Christensen, Vilh., Dyrlæge
Christensen, V., Brugsforeningsbst.
Christensen, Karetmager
Dahl, Jeppe, Gaardejer
Degner, Guldsmed
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Dela, Carl, Optiker
Eiø, Direktør
Espersen, G., Overlæge
Fenger, Jernbaneassistent
Foged, J., Arkitekt
Folkebiblioteket
Frederiksen, A. C., Lærer
Galster, J. G., Overretssagfører
Gram, L. H., Fotograf
Grønkjær, N., Bibliotekar
Guldager, Bankdirektør
Hald, P. L., Lærer
Hansen, Garnæs, Julie, Lærerinde
Hansen, Niels, cand. theol & mag.
Hillers. Vald., Købmand
Holm, Postmester
Hove, T., Direktør
Hviid, Amtsstuefuldm.
Høyer, Slagteridirektør
Jansen, Billeskov, Overretssagfører
Jacobsen, J., Partikulier
Jefsen, J., Lærerinde
Jensen, Laurits, Maler
Jensen, Chr., Dommerfuldm.
Jensen, J. A., Vognmand
Jensen, C., Billedhugger
Jensen, Sanderhoff, Billedhugger
Jensen, J. K., Sognepræst
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Jensen, Andreas, Murermester
Jensen, J. P., Direktør
Jensen, Richardt, Lokomotivfører
Jensen, Otto, Inspektør
Jensen, Didrik, Strandvejen
Jensen. Kjeld, Redaktionssekretær
Jespersen, E , Hotelbestyrer
Jespersen, V., Gartner
Johansen, Glarmester
Jørgensen, A., Havnefoged
Jørgensen, Chr., Forretningsbest.
Kamp, L., Trikotagehandler
Kappel, L. C., Kusk
Karner, K., Amtsfuldm.
Kierulff, Apoteker
Kjær, Carl, Isenkræmmer
Kjær, G., Entreprenør
Kjærgaard, A. N., Sparekassedir.
Klavsen, Ravn, Sparekassebogh.
Knakkergaard, Snedker
Krarup, Pastor emerit.
Krogh, Kr., Agent, Vegendal
Kortegaard, P. C. C., Fabrikant
Larsen, Anton, Gasmester
Larsen, A., Overlærer
Larsen, N. L., Gartner
Lauesen, Stationsforstander
Leerhøy, F. C , Manufakturhdlr.
Leerskov, M., Rentier
Legind, Rentier
Lehmann, Amtmand
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, P., Hotelejer
Nielsen, N. P., Købmand
Nielsen, C., Jernbaneassistent
Nordentoft, Bankdirektør
Nørby, N. K. N., pens. Lærer
Nørgaard, Chr., Lærer
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Nørgaard, Gr., pens. Overlærer
Nørgaard, A. F., Sagfører
Petersen, H., Lærer
Poulsen, P. O., Købmand
Poulsen, Yde-, Sagfører
Poulsen, Brtl., Ejendorçskommiss.
Poulsen, G., Møllebygger
Preuss, M., Lærerinde
Prohaska, Manufakturhdl.
Rasmussen, Hans, Kunstdrejer
Rasmussen, And., Købm., Nørreg.
Rasmussen, R., Handelsbestyrer
Ravnemose, N., Redaktør
Renberg, A., Dragsbæk
Realskolens Bibliotek
Ryge, Banemester
Secher, Partikulier
Selmer, H., Skræder
Skaarup, N., Urmager
Smith, Vald., Manufakturhdl.
Spangberg, N. L., Grosserer
Spanggaard, K. K., Lærer
Spleth, Dommer
Sund, Konsul, Dampskibsekspedit.
Svalgaard, A. C , Portør
Søe, N. Chr , Manufakturhdl.
Søgaard-Christensen, fhv. Dyrlæge
Søndergaard, Smed, Landinspektør
Sørensen, N. Skov, Lærer
Sørensen, M., Guldsmed
Sørensen, Tømmerhandler
Thomsen, C., Dyrlæge
Thomsen, Overpakmester
Thomsen, T h , Sagfører, Konsul
Thomsen, Hans,. Kommis
Toft, Dyrlæge
Tolderlund, Distriktslæge
Thykier, N. J., Kalkværksejer
Topp, Wilh, Skomager
Tøttrup, Jens, Maskinist
Undén, Fabrikant
Wilster, Driftsbestyrer
Zacho, S., Konsul, Grosserer
Østerbye, H. P., Maler
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I d e t ø v rig e Land:

Abildstrup, Lærer, Lomborg nordre
Skole, Bonnet
Andersen, Aksel, Assistent ved
Redningsvæsenet, Skagen
Andersen, S., Overretssagf, Kbhvn.
Andersen, Jens. Fabrikant, Søbjerg
Bach, J. C., Lærer, Nakskov
Bache, Stiftamtmand, Kammerherre,
Aalborg
Bendixsen, Carl, Consul, Fabrikant,
København
Biblioteket for Vejle By og Amt
Bjerregaard, Inkassator, Hallingsgade 12, København 0.
Bloch, Direktør, Odense
Bluhme-Knudsen, Krdsl., N. Sundby
Borre, Poul, Snedkei, Haudrup St.
Breinholdt, Konsul, Esbjerg
Bruse, J. S , St Paulsvej 2, Hellerup
Centralbiblioteket for Viborg Amt
Christensen, P., Byretsfuldm., Slagelsegade 10, København 0.
Christensen, Jens Chr., Kbhvn.
Christiansen, Mejeribest, Erslev
Dahlerup, C. F., Overklitf., Skagen
Det statistiske Departement, Kbhvn.
Det danske Sprog- og Literaturselskab, Kbhvn.
Due, Kunstmaler, Skovby St.
Engelsted, Frue, Fakse
Enggaard, M , Lærer, Kjellerup
Eskesen, pens. Plantør, Birkerød
Foget, A., Frk., cand. phil, Aarhus
Folkebiblioteket, Nykøbing M.
Frederiksen, J. P., Postmedhjælper,
Vraa
Hansen, C. A., Fyrmester, S. Lyng
vig pr. Ringkøbing
Hansen, C. B. V., Etatsr., Hellerup
Hansen, K., Statskonsulent, Lyngby
Hansen, Chr. A., Sognepræst, Haraidsted pr. Ringsted
Hansen, Will., Pastor, Klinte pr.
Jullerup
Hansen, Jac., Pastor emer., Odense
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Hauen, Reinhard van, 01. Konge
vej, København
Holst, Poul, Petersgave, Slagelse
Jacobsen, M., Lærerinde, Aarhus
Jensen, J. K.. Lærer, Silkeborg
Jensen, Joh., Lærer, Frederikshavn
Industriforeningens Bibliotek, Kbhv.
Kirk, Doktor, Hadsund
Klitgaard, C., Postmester, Vraa
Knudsen, Chr., Odjr., Sundby, Mors
Kragholm, Elektriker, Hammershus,
Struer
Kristensen, J. Krogh, Lærer, Hvils
høj, Brønderslev
Kromann, N. M., kemiske Fabr.,
Esbjerg
Landsarkivet for N. Jyll., Viborg
Landsarkivet for Fyn, Odense
Landsarkivet for Sjælland, Køben
havn
Larsen, Chr., Toldbetjent, Karre
bæksminde
Lassen, Apoteker, Svendborg
Lund, Poul, Skibsmægler, Skive
Lundsgaard, P., Lærer, Højrup, St.
Hedinge
Ludvigsen, Johs., Prokurist, Kbhvn.
Lykke, Højskoleforstander, Galtrup
Lærerhøjskolen, København
Mikkelsen, Kr., Lærer, Bodstrup St.
Morslands historiske Museum, Ny
købing
Mose, Overlærer, Gentofte
Møller, G., Apoteker, Slagelse
Nielsen, Pastor, Skibsted pr. Terndrup
Nielsen, Stationsforstander, Skjern
Nyboe, Lærer, København
Olsen, Boghandler, Holte
Overgaard, Mejeribst., Højmark,
Lem
Philipsen, A., Bogholder, Middelfart
Rigsarkivet, København
Rørsig, Lærer, Hallund, Brønderslev
Salling, Dommer, Hobro
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Scavenius, Godsejer, Gjørslev
Skadhauge, Poul, København
Skjoldborg, Johs., Forf., Løgstør
Skov, Ida, Frue, Kbhvn
Stadsbiblioteket, Aarhus
Svendsen, L. P., Rentier, Kbhvn.
Søndergaard, Hotelbestyrer,Løkken
Søndergaard, Chr., Lærer, Flade
Termansen, Niels. Maler, National
museet
Thomsen, fhv Lærerinde, Aarhus
Tidemann, cand. polyt, Mosager
Tolbøl, J. B , Købm., Aarhus

Topp, C. V., Grosserer, Hellerup
Tønnesen, Apoteker, Stoholm
Winther, P., Isenkræmmer, Skive
Vogel, Kredslæge, Nykøbing
Worm, Ludv., Grosserer, Hellerup
vej 3, Hellerup
I U dlandet:

Andersen, Vald., Direktør, Stock
holm
Sunesen, S. K , Pastor, Argentina

S a m le t M edlem stal 4 8 2 .
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Regnskabsoversigt for 1919.
Historisk Samfund.
In dtæ gt.

1.
2.
3.
4.
5.

Kr.

0.

Kassebeholdning fra forrige Aar........................................
1 02
Medlemsbidrag.................................................................. 1817 50
Tilskud fra Staten tilAarbogen........................................... 350 00
Salg af A årbøger............................................................... 149 74
Andre Indtægter..................................................................
94 77
Ialt Indtægt... 2413 03
Udgift.

1.
2.
3.
4.
5.

Udgifter ved Aarbogen m. m .......................................... 1862 80
Bidrag til Musæet for I hy og VHanherred.................... 300 00
Kundgørelser, Tryksager m. m.........................................
65 10
Andre forskellige Udgifter................................................. 162 90
Kassebeholdning ved Aarets Udgang.............................
22 23
Ialt Udgift... 2413 03

Museet.
In d tæ gt.

Kr.

1. Kassebeholdning.................................................................
2. Modtagne Bidrag:
Statstilskud til Erhvervelse...............................................
Historisk Samfund...............................................................
Thisted Amt.........................................................................
Thisted Købstad..................................................................
Sparekassen for Thisted Amt............................................
3. Indvunden Husleje...............................................................
4. Ekstraordinære Bidrag til Bygningen..............................
5. Optaget Laan i Landbosparekassen...............................
6. Midlertidig do......................................................................
7. Andre Indtægter................................................................

O.

70 41
500
300
200
400
25
300
525
2000
314
20

00
00
00
00
00
00
00
00
07
05

Ialt Indtægt... 4654 53
Udgift.

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

Anskaffelser til Museet m. m............................................ 3296 28
Udgifter vedrørnnde Bygningen...................................... 257 10
Renter.................................................................................. 419 53
Anskaffelse af Inventar....................................................
184 00
Skatter, Afgifter, Assurance............................................... 294 30
Andre Udgifter.................................................................... 203 32
Ialt Udgilt... 4654 53

