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Bog skal ikke betragtes som Historieskrivning,
men som et Stykke Hjemstavnshistorie fortalt for
Thisted Bys Borgere og Ungdom og for alle, der nærer
Interesse for Byen, i Anledning af 400 Aars Dagen for den
først kendte Stadfæstelse af Byens Privilegier. Forskellige
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Bogens Omfang, saa den oprindelige Plan for Udarbejdel
sen ikke har kunnet følges.
Til alle, som paa forskellige Omraader har ydet mig
Hjælp under Udarbejdelsen, bringer jeg min bedste Tak. En
særlig Tak til Thisted Byraad, der har udgivet Bogen og
paa anden Maade støttet dens Fremkomst.
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BYENS HISTORIE TIL C. 1550.
laa oprindelig paa en fremspringende Odde mel
lem to smalle, nu udtørrede Fjorde, som fra det nord
vestlige Hjørne af Thisted Bredning skar sig et Stykke ind
i Landet. Til Højre for Halvøen var det Skinnerup-Fjorden;
den naaede helt op til Skinnerup og endte der i en lille
Sø. I Bunden af denne Fjords Leje løber nu en lille Bæk
som et sidste Minde om den. Skrænterne ved Fjorden var
nærmest Thisted og ved Halden stærkt skraanende til henimod Tingstrup; men Øst for denne By blev de ret stejle
samtidig med at Fjorden her indsnævredes; mod Øst skraanede Skrænterne derimod svagt op mod Højlandet. Til Ven
stre for Odden med omtrentlig Vest-Retning fandtes TilstedFjorden, der førte til Tilsted; den var betydeligt kortere men
bredere og med svagere skraanende Sider end SkinnerupFjorden. Disse to Fjorde har sikkert under Stenaldersænk
ningen været sejlbare og afgivet en bekvem Vej et Stykke
ind i Landet. I Tilsted-Fjorden, i Nærheden af det nuvæ
rende Landlyst, blev for faa Aar siden opgravet mægtige
Egestammer ved Grænsen af den gamle Stenalderskyst, lige
som der ogsaa her er gjort hyppige Fund af Hasselnødder,
Birke- og Ellestammer, der vidner om, at Egnen engang har
haft en betydelig Skovvækst; endnu ser man i Bækken, som
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gennemløber Lavningen, flere Steder Stykker af Egestam
mer stikke frem, ligesom Dyrelevninger ogsaa hyppigt er
fundne der. I Thisted By er der flere Steder oven paa den
gamle Fjordbund opgravet Hjortetakker, ligesom Knud Aagaard anfører, at „i Mosen ved Skinnerup er opgravet Ra
den af en Hjort“1). Mosen er i dette Tilfælde Stedet, hvor
den ovenfor omtalte Sø fandtes.
Den tungeformede Odde hæver sig saa fra Kysten mel
lem disse to Fjorde i nordvestlig Retning og naaer sit højeste
Punkt c. 35 m ved Langdyssen ved Vestre Kirkegaard. Denne
Odde maa have afgivet et fortrinligt Opholdssted for Men
nesker allerede i Stenalderen, og der er da ogsaa Vidnes
byrd om, at Bebyggelsen kan føres tilbage til denne Tid.
Paa hele Halvøen findes Flintstykker med Slagbule saa at
sige overalt, men spredt; tosidede Økser er fundet flere Ste
der, ved Møllevejen et afknækket Stykke af en Stridsøkse
med Skafthul, ved Kælderudgravning i Nørregade en svær

Kortrids af Thisted med Omegn (se Teksten). Ved x Fund af Oldsager fra Stenalderen,
B fra Broncealderen, J fra Jærnalderen. Sløjfede Høje er punkterede,
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Grønstensøkse med Skafthul; 2 lange Flækker er fundne ved
Kloakanlæg ved Epidemisygehuset. Ved Dragsbæk er under
Grusharpning fundet mange Flækker, Flækkeskrabere,
Flækkeblokke, tosidede Økser, enkelte Spaltere samt en
Huggetandskniv af Vildsvinetand; her har antagelig været en
Holm med Værksted for Flinttilhugning, og overalt i den
Grusrevle, som har stænget Tilsted-Fjorden og lagt den
første Grund til Draget, finder man Flintredskaber, hvoraf
en Del er bievne rullede i Strandkanten, saa de oprindelig
skarpe Flader er bortslidte. Ogsaa oven for Dragsbæk op
over de gamle Fjordskrænter finder man hyppigt mindre
Flintredskaber2).
Stedets faste Bebyggelse kan maaske føres tilbage til
Broncealderen; rimeligvis har den været ved Langdyssen,
hvor der i den nærmeste Omegn findes overpløjede Rester
af mindst 5 Høje; oven for Dragsbæk findes ogsaa en min
dre Højgruppe. Langdyssen er det anseligste Minde fra den
Tid, og oprindelig en af de længste af sin Slags i Thy. Tid
ligere var den i hele sin Længde omgivet af store Sten,
som 1849 fjernedes og anvendtes i en nærliggende Mølle.
Af Fund fra Broncealderen er Nationalmuseet i Besiddelse
af et lille Lerkar, der fandtes i en mindre stensat Grav med
brændte Ben ved Anlæg af Vestre Kirkegaard. 1 Thisted
Museum findes 2 ornamenterede Lerkar og 1 Knap af
Bronce fra en overpløjet Høj ved Dragsbæk, endvidere 2
Armringe af Bronce, som fandtes ved Opfyldning ved Banegaarden; det kan ikke bestemt opgives, hvor Fylden blev
taget, men dog sikkert inden for Bygrænsen.
Af de i Thy hidtil saa forholdsvis sjældne Jærnaldersfund foreligger fra Dragsbæk fra romersk Jærnalder en sten
sat Grav, hvori fandtes 2 Lerkar, en Saks, en halvrund
Kniv og et Knivsblad af Jærn3).
Men allerede i Oldtiden har Byen ogsaa faaet sit Navn.
Det er saaledes fastslaaet, at de Bynavne, der har Endelsen
—sted, stammer fra Tiden c. 700 og at Forstavelsen i Navnet
næsten altid er et Personnavn, sandsynligvis Navnet paa
den Mand, der valgte Stedet til Boplads for sin Stamme
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eller Slægt. Tidligere gik man ud fra, at Navnet Thisted
stod i Forbindelse med Landsdelens Navn og som Følge
deraf skulde skrives Thystad, d. e. Staden i Thy, idet —sted
har den gamle Form —stath. Denne Forklaring maa nu an
ses for uholdbar; sikkert er Endelsen —sted i Byens Navn
knyttet til Personnavnet Tyr eller Tür, saa den oprindelig
har heddet Tyrsted eller Tiirsted4), r er bortfaldet, saa Nav
net, som man ogsaa finder det i de ældste Dokumenter,
hvor Byen nævnes, skrives uden h; dette er af nyere Op
rindelse og bør egentlig ikke findes. 1367 skreves Navnet
Tystath og Tistedhæ.
Man har sikkert ogsaa tidligere overdrevet Byens Be
tydning for Landsdelen; den optræder forholdsvis sent i
historiske Beretninger, og da var f. Eks. baade Sjøring og
Vestervig kendt langt ud over Landsdelens Grænser som
Steder af stor Betydning, den første som Kongsgaard og
den sidste som Sæde for et stort Kloster. Thisted har da
spillet en underordnet Rolle i Sammenligning med disse to
Steder; men derimod kan dens centrale Beliggenhed i Lands
delen senere hen have bevirket, at den har faaet en vis Be
tydning. Det kan saaledes være rimeligt at antage, at der
her har været et Fiskerleje eller en Markedsplads, altsaa et
fælles Samlingssted for Omegnens Befolkning, som det har
været Tilfældet saa mange Steder her i Landet, hvor der er
fremstaaet en Købstad.
Den første skriftlige Efterretning om Byens Tilværelse
stammer saa vidt vides fra 13675); faa Aar senere nemlig
13746) nævnes den igen, og da sammen med sin senere
Konkurrent Hovsør i Østerild Sogn, men da betegnes den
som en Landsby, og ejedes muligvis allerede ogsaa den
Gang af Bispen i Børglum. Det er endvidere rimeligt at
antage, at Byen ogsaa har været Sæde for Sysseltinget, der
benævnes „placitum commune in Thyd“, og denne Paastand
kan maaske støttes af, at Byen Tingstrup, der ligger i Land
sognet og sikkert maa betegnes som en Udflytterby fra Thi
sted, har sit Navn netop af, at den er flyttet ud fra Ting
byen o: Thisted. Den 12. November 1348 udstedtes et Vid-
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nesbyrd af Prioren i Vestervig med flere Adelsmænd om
en Skiftedeling af Globernes Ejendomme i Thy; dette er
udstedt ved „placito Thywthbo bygdæthing“7), hvilket er en
anden Benævnelse paa Sysseltinget.
Henimod Middelalderens Slutning vokser Byens Betyd
ning, hvilket i særlig Grad skyldtes Børglumbisperne, der
ejede en større Gaard i Byen, Bisgaard, eller Thisted Bispegaard, hvortil der hørte et betydeligt Jordtilliggende baade i
Byen og Landsognet, ligesom der ogsaa uden for Byen ved Drags
bæk var bygget et Kapel, men om dettes Oprindelse fore
ligger der iøvrigt ingen Efterretning; endnu minder Pladsen
„Kapelsten“ om dets Beliggenhed; men ethvert Spor af Byg
ningen er forlængst forsvundet. Man kan gaa ud fra, at Bi
sperne paa deres Rejser i Landsdelen har taget Ophold her,
og at der hos dem maatte fremstaa Ønsket om paa denne
fordelagtigt beliggende Plads at skabe en Købstad, der kunde
blive Egnens Samlingssted. 1454 opnaar Biskop Jep Friis
af Kong Kristian d. 1., at han og hans Efterfølgere faar
Birkeret over Thisted By8), og 1471 bliver Thisted Kirke
Samlingssted for en større Forsamling af Gejstlige og Adels
mænd, der paa Kongens Befaling skulde stifte Forlig mel
lem Jep Friis og Mourids Gyldenstjerne til Aagaard9).
Efter Overleveringen skal Kong Hans have givet Byen
de første Købstadrettigheder, men naar det er sket, er det
ikke muligt bestemt at fastslaa. Dog synes det at fremgaa,
at den har været Købstad 1507. Nævnte Aar10) blev der
nemlig paa Læsø Birketing, d. 20. August, optaget Vidnes
byrd af 8 Købstadmænd i Anledning af, at Fogden paa
Læsø krævede Borgen for det Gods, som en Lars Grave
løv havde forbrudt for „Kætteri“ med sit Søskendebarn, der
blev brændt. Det hedder i Brevet:
„Jess Anderssen, foget, esket og fich eet fullt tingz
vintne aff VIII vuildiige danne men, kiøbested men,
som var Nis Atzerssen i Nykiøbing, Jenss Terkilssen
ibidem, Jenss Kiøg ibidem, Thamas Christiernssen ibi
dem, Erick Skade i Viborg, Roer Pederssen ibidem,
Per Seuerenssen i Tiistet oc Jenss Smerting ibidem,
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huilche VIII vuildiige men endrectelig vontne paa sæle
oc sanden“ o. s. v.
Her nævnes de to Thistedmænd som Købstadmænd
sammen med Mænd fra to andre Købstæder, og dette kan
vel kun være Tilfældet, hvis Byen paa dette Tidspunkt har
været Købstad.
Fra Læsø foreligger der imidlertid ogsaa et Stokkenævn
af 1. Juli I485IV) om, at Grunden ved Læsø hører til Vi
borg Kapitel. Iblandt Nævnets „fire men oc thiwe“ nævnes
Jes Gw(nne)ssen aff Tydstedh, Nis Swe(n)igh aff Tydstedh,
Thøgher skomagher af Tydstedh“, men der er den Mærke
lighed ved Thistedmændene, at de ikke nævnes som Bor
gere, hvilket derimod er Tilfældet med Mændene fra andre
Købstæder som Varberg, Nykøbing, Viborg o. s. v.; man
tør maaske gaa ud fra, at i Tiden mellem disse to Breve
er Byen blevet Købstad.
Den 1. Oktober 1505 holdt Kong Hans Retterting i
Thisted12), og selv om det ikke var ved denne Lejlighed,
saa oplyser et senere Tingsvidne udstedt paa Hillerslev Her
redsting 1534, at samme Konge „gav Thisted Bymænd skiellig Fædrift ind i Hillerslev Mark, hvoraf de aarlig skulde
give en halv Tønde Smør til Lensmanden paa Ørum“. End
videre var Thisted Byskat paa Kong Hans’s Tid, hvilket
blev nedskrevet c. 1523 af Frederik d. l.’s Kansler Claus
Gjordsen, 40 Mark med Tilføjelsen: „Tilforn........ nu give
de intet“13). Biskoppens Indtægt af Byen: 8 Læster Byg,
3 Tdr. 6 Pund Smør kendes ogsaa kun fra senere Oplys
ninger14). Naar til disse Efterretninger føjes, at der i Kong
Frederiks Stadfæstelse af Byens Rettigheder 1524 anføres
Borgmester, Raadmænd og menige Borgere15), saa synes det
yderligere bekræftet, at Byen virkelig er blevet Købstad paa
Kong Hans’s Tid, rimeligvis paa Foranledning af Biskop
Niels Styge Rosenkrantz, omkring Aar 1500; dens gejstlige
Oprindelse viser sig endnu den Dag i Dag i Byens Vaaben,
som ogsaa menes givet af de katolske Bisper, en kronet
Marieskikkelse (rødklædt) med Kristusbarnet i en gylden
Straaleglorie i et blaat Felt.
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Den første sikre og daterede Efterretning om Byen som
Købstad er den ovenfor omtalte Stadfæstelse, der fandt Sted
i Brev af 10. August 1524. Derom hedder det:
Anno 1524, St. Laurentii Dag haver Kong Frederik d.
1. for Biskop Stygge Krumpens Skyld undt og tilladt, „at
hans og Børlum Biskopdoms Undersaate, Borgemester,
Raadmænd og menige Borgere udi Børlum Biskopdoms
Kiøbsted Thisted maa og skal til ævig Tid nyde bruge og
beholde fri Kiøbsted-Ret og Byfred, Seylads, Handling og
Kiøbmandsskab og alle andre Herligheder, Privilegier og
Friheder, ingen i nogen Maader undtagen, liigervis som Vore
og Kronens Undersaater, Borgemester, Raadmænd og Bor
gere udi vor Kiøbsted Viborg have og udi alle Maader nyde
og bruge“16).
Med vort nuværende Kendskab til Byens Historie kan
vi altsaa først med fuld Sikkerhed datere Thisted som Køb
stad fra 10. August 1524.
Det varede imidlertid ikke længe, førend der trak et
Uvejr af skæbnesvanger Betydning op over den unge Køb
stad og truede for en Tid fuldstændig dens Tilværelse. Paa
denne Tid boede paa Lyngholm i Hvidbjerg v. Aa Sogn
Herremanden Jep Friis, hvis Datter, Kirsten Friis, var ble
vet gift med Holger Holgersen Rosenkrans til Boller, en af
den Tids betydeligste Herremænd, der 1531 blev Lensmand
over Ørum Len. Enten maa han nu selv have ejet eller
snarere med sin Hustru have faaet Ejendomme ved Lynnerup Fjord i Østerild Sogn; thi c. 1528 gav Holger Rosen
krans Befaling til, at Husene i en By, der hed Hosterup i
Østerild Sogn, ialt 8 mindre Ejendomme, skulde nedbrydes
og igen bygges op i Hovsør, fordi han, som det hedder i
Brevet17), der er vor Kilde, „vilde have Hovsør til en Køb
stad og Thisted til en Landsby“. Der blev straks taget kraf
tigt fat paa Opførelsen af 24 Bygninger, og Jordejendom
mene til Hostrup, som tilhørte 8 Gaardsæder, blev delt i
30 Skifter og henlagte til den paatænkte Købstad. Stedet
var ogsaa udmærket valgt, idet Hovsør har en lignende Be
liggenhed som Thisted ved en lille Bugt af Limfjorden
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umiddelbart ved Lynnerup Fjord; her var der en naturlig
Havn og saa dyb, at Skibene kunde lægge til tæt op imod
Land. Som allerede anført nævnes Byen i 1374 sammen
med Thisted som Steder, hvor der skulde foregaa Levering
af Korn. Foruden Fordelen en saadan Købstad kunde have
for Holger Rosenkrans har der maaske ogsaa været et Ønske
for ham at komme til at skade Biskoppen ved at slaa Thi
sted ned som Købstad; thi han optræder i det Hele som
en ivrig Modstander af Gejstlighedens store Magt, og usand
synligt er det ikke, at hans Optræden ved denne Lejlighed
ogsaa er et Felttog mod Gejstligheden. Bispens nye Købstad
skal ødelægges; men selvfølgelig er denne rede til et Mod
angreb, som hurtig følger.
Stygge Krumpen var i Aaret 1519 af sin Morbroder
Biskop Niels Stygge taget til Medhjælper og var fra den
Tid den egentlige Styrer af Stiftet, indtil han ved dennes
Død 1533 blev Biskop. Stridig og selvraadig var han i al
sin Færd og skyede ingen Midler for at opnaa sine Hen
sigter. Da Holger Rosenkrans nu truer med at ødelægge
Thisted udvirker han med Henblik paa det truende Angreb,
at Kong Frederik igen, paa Herredagen den 13. Juli 1528,
stadfæster: 1S)
„alle Privilegier og Friheder, som vi selv og fremfarne
Konger i Danmark haver givet Herr Stygge Krumpen
og hans Forfedre Biskoppen i Børglum besynderlig paa Stif
tets Købstæder Tystedt ogMaristedt, som tilforn kaldes
Sæby 19), saa at de ej skulde besværes med nogen Told
ydermere end som vore Undersaatter i Købstaden Wiborg,
og heller ej skal der bygges dem til Forfang nogen ny
Købstad ved „Hofftvtizør“ (Høvsør) eller andetsteds
eller bruges nogen Forprang mod dens Friheder.“
I begge Stadfæstelsesbrevene, baade af 1524 og 1528,
tilstaas der altsaa Thisted Borgere samme Rettigheder som
Viborg Borgere. Disse havde af Kong Hans i Brev af 28.
November 1505 faaet deres Rettigheder stadfæstede, og da
disse altsaa kom til at gælde for Thisted, anføres Brevet her
i sin Helhed 20).
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„Vi Hans, med Guds Naade o. s. v., gør vitterlig,
at vi af vor sønderlige Gunst og Naade har undt og
givet, og med dette vort aabne Brev under og giver
vore kære Borgere og Undersaatter i Viborg saadanne
Naader og Privilegier, at ingen verdslig Person, som nu
bor eller her efter boendes vorder i Viborg, skal bruge
Torv der i Byen med Køb eller Salg i nogen Maade,
uden de skatter og skylder der i Byen, hver efter sin
Formue og tilhjelper at opholde Byens Tyngde, som
andre Borgere gør der i Byen. Hvilken som noget
haver at sælge og det til Viborg føre vil, da skal ingen,
i hvem han helst er i fornævnte Viborg, det købe der
uden for Byen, forinden det kommer inden Byens Porte.
Iligemaade ingen fremmed Købmand skal købe eller
sælge paa Landsbyen fire Mil nær omkring deres By.
og skulle ingen gode Mænd, Præster eller Bønder, købe
eller sælge med Bønderne der omkring Byen til Forprang. Men Borger maa købe og sælge med anden
Borger, som de fra Arild gjort haver. „Dierffues“ (vover)
nogen herimod at gøre, da maa og skal vor Borgmestre
udi forn. Viborg „deele“ og forfølge dem til deres By
ting i Viborg med „hiøringsdeele“ og give dem Advarsel
til Herredsting, de købslaa udi, forbydendes alle, ihvem
de helst ere eller være kunde, og særdeles vore Fogder
og Embedsmænd, forn. vore kære Borgere og Under
saatter i Viborg herimod disse vore forn. Naader og
Privilegier at hindre, hindre lade, „møde, deele, platze,
vmage eller i nogen mode at vforretthe, vnder vort
hylleste oc nåde“. Givet i vor Købstad Horsens o. s. v.
1 Brevet af 1528 lægges særlig Mærke til Bemærkningen
angaaende Hovsør, „at der ikke skal bygges dem til Forfang
nogen ny Købstad ved Hovsør“. Det er imidlertid saa langt
fra, at dette nedslaar Modet hos Hovsørs Beskyttere, thi et
Tingsvidne oplyser, at da Borger i Thisted, Jep Lauridsen21),
i Aaret 1532 kommer hjem fra Herredagen i Odense, har
han store Nyheder at meddele, paa hvilket Grundlag kendes
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ikke, nemlig at Thisted med flere smaa Købstæder skulde
nedlægges, og Borgerne i Fremtiden „skulde føde dem med
deres Pious Avl“. Jep Lauridsen paastod ved samme Lej
lighed, at Kongen havde givet ham et Privilegium paa Køb
mandshandel i Hovsør, „paa hvilke falske Tidender adskil
lige ved Brev og Segl indlod sig med ham, at de vilde bygge
paa Hovsør, efterdi Thisted var undsagt“.
Om Jep Lauridsen, der her optræder mod sin Bys
Interesser, vides iøvrigt ikke ret meget, men det lidet, der
findes opbevaret om ham, lader os formode, at han har
været en noget vidtløftig H erre22). 1535 opnaar han sam
men med nogle Borgere i Hovsør et „protectorum in generalij forma“ ; paa samme Tid stævnede han Jens Persen i
„Hogardt“ 23), fordi han spejder og undsiger ham for hans
Broders Død og ikke vil gaa i Retterting med ham; end
videre havde Jep Lavridsen sammen med sine Brødre ihjelslaaet Per Jensen, hvis Broder Jens Troelsen forfulgte dem
ved Retten.
Som det fremgaar, var der ogsaa adskillige Thisted Bor
gere, der paa Grundlag af Jep Lauridsens Fremstilling og
Oplysninger begyndte at opføre flere Bygninger i Hovsør,
men de blev stævnede for Kongen og Raadet „at svare for
den Bygning, de havde opført paa „Hogxør“ og paa hvis
Tiltale, Biskop Stygge Krumpen ellers til hannem havde“.
Noget har der maaske nok været om Sagen, endskønt det
synes at fremgaa, at Meddelelsen om, at Thisted skulde
nedlægges som Købstad, ikke havde noget paa sig, men Kon
gen udsteder dog samme Aar (1532) et Privilegium til For
del for Hovsør paa Foranledning af Mogens Gøye24). Han
var Rigshovmester og en af Reformationens ivrigste Støtter,
og det er nok troligt, at han paa Foranledning af Holger
Rosenkrans har antaget sig dennes Ønske angaaende Hovsør,
for ogsaa derved at modarbejde Stygge Krumpen. I dette
Brev staar25), at
„Borgerne i Hovsør udi Thy skulle være skattefri i 5
Aar, efterdi de nu bygge og herefter byggende vorde
udi Hossøe, og paa det de maatte komme til Næring
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og Biering og opbygge samme By, de skulde og i samme
næste fem Aar være toldfrie over alt i Riget Danmark,
undtagen paa Kong. Maj, Fiskerlejer Falsterbo og
Skanør.“
Det er i Virkeligheden store Begunstigelser, der her
indrømmes Hovsør, selvom det ikke er et fuldstændigt Køb
stadprivilegium, den har faaet, og Thisted Borgere kunde nok
have Grund til at føle sig foruroligede paa deres Bys Vegne,
da Afstanden mellem de to Byer kun er ca. P/2 Mil, og
Hovsør altsaa laa inden for det 4 Miles Omraade, der dan
nede „Læbeltet“ om Thisted.
I disse for Byen saa urolige Tider udbrød nu Grevens
Fejde, og denne Krig har sikkert for en Tid fanget Borgernes
Interesse. I September Maaned 153426) kom Skipper G e
ment til Aalborg og kom straks i Besiddelse af denne By.
Vendelboerne rejste sig og begyndte et Opgør med deres Magt
havere, først og fremmest med Stygge Krumpen, der havde
gjort sig almindelig forhadt. Hans og en Mængde af Ade
lens Gaarde blev stormede og afbrændte, og Oprørsbevægelsen
forplantede sig ogsaa til Thy, hvortil Skipper Clement sendte
Oluf Dus, der paa Refs Herreds Ting oplæste et Brev fra
denne, hvori Bønderne opfordres til at gribe til Vaaben,
medTrudsel om, at de, der ikke vil følge ham, skulde hænges
i en Galge. Denne Opfordring fulgte Thyboerne i stort
Tal og da ogsaa Borgerne i Thisted, der nu vilde benytte
Lejligheden til et Angreb paa Hovsørs Beskyttere. Derfor
drog Borgerne mod Jep Friis’ Gaard Lyngholm, som blev
stormet og brændt. Aaret efter blev de stævnede til at
møde for Retten i Horsens af Jep Friis, nemlig Jens Per
sen27) i Thisted og flere Thisted Borgere, „som med vare
at gøre Skipper Gement Udbod og brænde og skænde
Lyngholm“. Det har sagtens været Førerne, der her maatte
staa til Regnskab paa Medborgeres og egne Vegne. Adelen
havde imidlertid samlet sig til Modstand mod Skipper G e
ment og Bonderegimentet og mødte ham med en Hær den
16. Oktober 1534 en Milsvej Syd for Aalborg ved Landsbyen
Svenstrup. Adelshæren led et grundigt Nederlag og blandt
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de mange, der faldt, var ogsaa Holger Rosenkrans, der var
en af Førerne. Han blev begravet i Hornslet Kirke ved
Aarhus, hvor Kirsten Friis senere rejste ham en smuk
Mindesten. Imidlertid lykkedes det som bekendt ret hurtigt
for den nye Konge, Kristian den tredjes Hærfører Johan
Rantzau at slaa Oprøret ned. Allerede i December Maaned
blev Aalborg stormet, og alle Vegne maatte Befolkningen
falde til Føje og næste Aar udrede „Halsløsning“ til Kongen
for dens Deltagelse i Oprøret.
Disse Begivenheder tilligemed den paafølgende Ind
førelse af Reformationen blev et Vendepunkt for Thisted.
Den kom nu som alt andet Kirken tilhørende Gods ind
under Kronen, og Bispegaarden blev et kongeligt Len, men
sikkert ogsaa i Kapløbet med Hovsør var det af Betydning
for Byen, at den største Part af den tilhørte Kongen. Samme
Aar som Reformationens Indførelse, 1536, blev der paa Hund
borg og Hassing Herredsting udstedt et Tingsvidne28),
hvorved „saavel Riddersmænd som Herredsmænd vidnede,
at Thisted laa dem langt belejligere til Kjøbsted end Hofsør“.
1537 fik Kongen af Byen en Sølvskat, som Magistraten i
Byen, der var bedst kendt med Forholdene, paalignede
Borgerne.
For de nærmest følgende Aar kender man ikke, hvor
ledes Forholdene udviklede sig for de to Byer, men der
har jo nok været stadige Rivninger, og Thisted Borgere har
sikkert nok vidst at vaage over, at deres Rettigheder ikke blev
krænkede uden dog at turde træde Hovsør Borgerne for nær,
skærmede som de var af deres Privilegium, der kom til at
gælde for 10 Aar. Men da Tiden nærmer sig, at dette
Tidsrum er forbi, blusser Striden op. Den nærmere Aarsag synes at være den, at Thisted Borgere borttog nogle
Sejl og Ror i Hovsør, med hvilken Ret og af hvilken Grund
kendes ikke, og de blev derfor af Gabriel Gyldenstjerne29)
indstævnede for Viborg Landsting. Han var efter Holger
Rosenkrans’ Død bleven Lensmand over Ørum og gift med
Kirsten Friis. løvrigt ejede han Gaarden Restrup i Sønder
holm Sogn ved Aalborg, men er iøvrigt kendt for de mange
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Processer han førte, og hvoraf han tabte de fleste. Det synes,
som om hans Klage over Thisted Borgere ogsaa hvilede
paa et noget spinkelt Grundlag, ti heller ikke her havde
han Held med sig.
Sagen blev straks henvist til Thisted Byting, hvilket var
den sædvanlige Fremgangsmaade, og her blev Borgerne
frikendte, og det samme blev Tilfældet, da den kom for
Landstinget; men paa samme Tid søgte Thisted Borgerne
at faa en Ende paa Striden og indskyder deres Sag for
Kongens og Rigens Raad, „ifald de ikke maatte nyde det
Privilegium, som Kong Frederik ,d. 1. havde givet“.
At Stillingen virkelig har været uklar, fremgaar ogsaa
af, at Kongen samme Aar nedsætter en Kommission 30) bestaaende af Rigsraad Jørgen Friis til Krastrup og 3 andre
Adelsmænd, „efter Borgmester, Raad og Menighed i Tysted
havde haft deres Fuldmægtige hos Kongen og ladet til
kendegive, hvorledes deres By dagligen besværes med ad
skillige Tynger, og de ikke vide, om den skal være en frie
Købstad eller en Landsby, da skulle disse Commissarier for
samle sig i Tistet, granske og forfare al Lejligheden derom,
og siden taksere dennem for en aarlig Byskat at give til
Kongen og Kronen, ligesom andre Købstæder, at de en
gang kunde komme til en endelig Ende dermed“.
Byen blev ved denne Lejlighed takseret til at svare en
Byskat paa 100 Mark danske og skulde være pligtig at un
derkaste sig „al anden kongelig Tynge og Besværing“.
Endelig ordnedes Forholdet til Hovsør, thi „ved samme
Granskning erfarede Kommissionen, at der paa kort Tid
siden paa Hoxør en halv Mil nær Thisted var opbygt 8 el.
10 Gaarde og holdte for, at om Thisted skulde være Køb
stad og give den aarlige Byskat og kongelige Tynge, da
kunde det ikke være lideligt, Hoxør ved Magt at blive uden
Thisted Byes store Trængsel og Fordærvelse“. Dermed var
Sejren vundet for Thisted og Hovsørs Skæbne beseglet, og
da den Tid, for hvilken den har faaet sine Rettigheder, er
udløbet, synker den tilbage til sine gamle Forhold, selv om
den langt ned i Tiden vedblev at have en ret betydelig Sej-
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lads og vel ogsaa til Tider var en Slags Nødhavn for Thi
sted, der i saa høj Grad maatte savne en virkelig Havn.
1545 stadfæstede Kong Kristian d. 3. Byens Privilegier,
men forbeholdt sig Ret til „samme at forandre og remedere,
eftersom hans Majestæt med Rigens Raad kunde tykkes,*&ig
og Rigets Indbyggere gavnligt at være“. Aaret efter lader
Borgerne saa deres Privilegier oplæse paa Hassing Herreds
Ting og rimeligvis ogsaa paa Landsdelens øvrige Ting. Der
blev saaledes læst:
1. Kong Hanses Brev af 1505 til Viborg Borgere,
2. Kong Frederiks Brev af 1524, som gav Byen samme
Rettigheder som Viborg,
3. Sammes Brev af 1528 og
4. Kristian d. 3. Beskærmelses- og Stadfæstelsesbrev af 1545.
Var Byen saaledes nu sikret sine Rettigheder, saa maatte
den ogsaa ligesom Landets øvrige Købstæder døje „den kon
gelige Tyngde og Besværing“, der efterhaanden kunde blive
temmelig besværlig at udrede.
Allerede 1542 blev det befalet Borgerne at være rede
Mand af Hus med deres Rustning, Harnisk, Spyd, Rør og
Armbrøst og andre Vaaben, naar de derom blev tilsagte af
Rigens Marsk31).
1543 fik de til Underhold 10 af Jakob von Norenbergs
Knægte.
1545 betalte Byen 150 Dir. i Stedet for de Udbuds
Folk, som de skulde holde færdige til Rigens Tjeneste med
gode Rør, Hellebarder, lange Spidse, Knægtes Harnisk og
anden Rustning.
I April Maaned 1546 opholdt Kong Kristian d. 3. sigi
Thisted og fra dette Ophold foreligger to Kongebreve, date
rede Thisted, der yderligere maatte befæste Borgernes Tak
nemmelighed over for Kongen32).
Det første Brev angaar Hillerslev Mark, som allerede
Kong Hans havde tilladt Byen at bruge. I Brevet af 27.
April hedder det i Anledning af, at Kongen skænker Bor
gerne Ejendommen til Byens Fædrift og Græsgang; „de
Stene, som Sandemænd have sat mellem Tysted Mark og
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samme Hyldersløf Mark, skulle optages og igen sættes vesten
op til Skynderup Mark fra de to store jordfaste Stene og
siden øster ud til den store Sten, der ligger næst norden
for Bundaggers „hiøfve“33) og siden øster ad indtil den Sten,
der stander i Hyldersløf Eng, eftersom Kong. Maj. nu selv
personlig har ladet det udvise og afmærke34). Dog skulle
de og deres Efterkommere give deraf til Kronen 24 Mark
dansk i god Mønt og yde dem til Rentemesteren i Nørjylland, naar de udgive deres aarlige Byskat; ligeledes skulle
alle Riddersmænds Tjenere, som bo i forskrevne Tisted,
skatte og holde Tynge med Rytterhold og Landsknægthold
lige med andre Borgere der smstds, saafremt de vil nyde
samme Privilegier med Sejlads og anden Købstadfrihed som
Borgerne, hermed dog uforkrænket Adelens Landgilde og
anden Rettighed, som hver er sin Husbond pligtig.“
Denne „Hyldersløf Mark“, senere kaldet Kronens Mark,
er den Ejendom, der bedst er kendt under Navn af Kron
borg, og som Thisted By først for faa Aar siden afhændede.
Det andet Brev35) angaar et Raadhus, som den ny
Købstad endnu manglede, og der hedder det, at for „at vor
Købstad Ty sted saa meget desbedre (kan) blive bygget og
forbedret“, saa har Kongen „undt og givet vore Undersaatter
os elskelige Borgmestre, Raadmænd og menige Borgere og
Indbyggere i forn. Tysted et Gildehus liggende synden op
til samme Tysteds Kirkegaard, som Sognepræsten Herr
Thomas nu iboer, og samme Gildehus med Husbygning og
Gaardsrum i Længden, Viden og Bredden, som det i Begreb
er, have nyde bruge og beholde til deres Bys Raadhus.
Dertil med skulle samme vore Undersaatter maa afbryde
det ny Kapel, som stander der uden for Byen, og hvis Kalk,
Sten, Tømmer og anden Del, som findes paa samme Kapel,
det at maa bortføre at bygge og forbedre samme deres
Raadhus med“.
Aaret efter opnaaede Byen endnu et Par Begunstigelser,
idet et Brev af 26. Maj 154736) gav Tilladelse til, „at de
Markeder som hidtil ere holdte i vort og Kronens Closter
Vestervigh paa St. Hans Dag, Midsommer og S. Olafs Dag,
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herefter skulde holdes i vor Kjøbstad Thistedt“. 1 Brev af
6. December s. A,37) fik Byen Tilladelse til at holde Torve
dag hver Lørdag, hvortil Bønderne fra de omliggende Her
reder skulde møde med deres Varer og „igen fange til
Kjøbs Humle, Salt, Staal og andre Varer“,
Nu er Byens Kamp for Tilværelsen afsluttet, men selv
om dens Kaar fremdeles var fattige og smaa, kunde den for
Fremtiden føle sig tryg over for Medbejlere og arbejde for
sin Fremgang og Trivsel; den havde faaet Overtaget og
beholdt det. •
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KØBSTADENS JORDER.
„THISTED BISPEGAARD“.

de til Børglum Bispestol hørende Jorder i og ved
Thisted oprettedes ved deres Inddragelse under Kro
nen (S. 20) et Len kaldet „Thisted Bispegaard“1) eller Thistedgaard; det hørte til de mindre Len og var et saakaldet
Afgiftslen, af hvilket der svaredes en mindre aarlig Afgift til
Kronen. Indtægterne af Lenet var saaledes 1540 ansat til
42 Mark, 167 Tdr. Rug, 1 Td. Smør og 72 Svin, medens
Afgiften for dette Aar var 14000 Hvillinger. 1574 var Af
giften ansat til 4 Mark, 108 Tdr. Byg, 1 Td. Smør, 18 Svin,
4 Faar og 8 Høns. Det forlenedes efterhaanden til forskel
lige Adelsmænd, indtil det 1597 blev lagt under Ørum Len,
dog saaledes at der førtes et særligt Regnskab over dets
Indtægter og Udgifter. I Tidens Løb var der adskillige Bor
gere som tilhandlede eller tilbyttede sig enkelte Agre af
Gaardens Jorder, saaledes Borgmestrene Steffen Nielsen 1614
og Thomas Madsen 1651. Da Enevælden var indført op
hævedes Lensinstitutionen, og Bispegaardens Ejendomme
kommer i privat Eje, og en Række hurtigt skiftende Ejere
var Indehavere af dem, deriblandt ogsaa adskillige af Byens
Borgere, indtil Bygningerne 1765 blev nedbrudte, og Jor
derne, der nu bestod af Hartkorn 9 Tdr. 4 Skpr. 1 Album,
blev udparcellerede i 12 Stykker og købt af Borgerne, og
da disse Jorder regnedes for nogle af Egnens bedste, fik
Byens Landbrug derigennem en værdifuld Forøgelse. Endnu
findes spredt over Købstadjorderne Agre, som kaldes „Bisgaard“ og har tilhørt Gaarden, hvis største Tilliggende dog
fandtes i Landsognet Tingstrup.
f

A

MARKJORDERNE.

Den saakaldtes „Kronens Mark“2), der blev skænket Thi
sted af Kong Kristian d. 3. (se Side 23), laa et Stykke Nord
for Byen og blev ned gennem Tiderne kun benyttet til Græs-
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gang og Fælled. Først i Midten af det 18. Aarhundrede be
gyndte man forsøgsvis at leje Dele ud til Byens Avlsbru
gere til Græsning, men man skønnede ikke rigtig paa det
ret værdifulde Jordtilliggende, man havde i denne Mark,
hvis Leje kom til at give en god Indtægt for Kæmnerkassen. Først 1848 blev Ejendommen forpagtet ud i hele sin
Udstrækning til Købmand Werner og kom nu under ratio
nel Drift; hans Afgift var 360 Rdlr. aarlig i 25 Aar. Wer
ner opførte en Gaard paa Ejendommen; den blev kaldet
Kronborg, hvilket Navn efterhaanden blev fælles baade for
Gaarden og Jorderne. Dens Areal var 230 Tdr. Land af
Hartkorn 9 Td. 4 Skp. *A Alb. og blev bortsolgt af Kom
munen 1913 med Undtagelse af et Areal, hvorpaa Byens
Renovationsanstalt var bygget, og en ny anlagt Plantage.
Byens øvrige Markjorder, som tidligere for en stor Del
dannede Grundlaget for dens økonomiske Liv og af hvilke
en Del, særlig Øst for Byen, nu er inddragne under Byen,
ligger i det væsentlige Øst og Nord for denne; baade mod
Øst og Vest grænser de til Landsognet og mod Nord til
Hillerslev Sogn og skiller her Landsognet i to Dele. Jor
derne har et Areal af c. 1270 Tdr. Land. En Del af de gamle
Marknavne er endnu bevarede3). Nærmest Byen mod Øst
laa „æ Knakker“ ogsaa kaldet Smedens Bakke, nu Østerbakken, hvoraf den sydlige Del, der er bortgravet, benæv
nedes Rafckerbakken, da Byens Rakkere her havde deres Til
holdssted. Af Navne mellem Fjorden og Faartoftvej næv
nes: Vegendals Vrat, Hou Fald, Storodde, Vibdal. Mellem
Faartoftvej og Sennelsvej : Hylliager, Gasehals, Mellemvrat,
og Nord derfor Lushede og Barrøgel. Nord for Byen:
Munkholm eller Munkagre, Refsagre, der endnu henligger
som lange smalle Agre, idet Jorden aldrig har været ud
skiftet4), og Nord derfor Lerpytter. Ved Tingstrupvej ligger
Halden (Plantagen ligger ogsaa delvis paa Halden), hvor en
kelte Agre benævnedes „Over Hald“, Brennum, „Kou Agre“,
„Bredstan?“. Alsædejord, den Jord der efter den gamle
Dyrkningsmaade dreves i en længere Aarrække, er den nu
værende Dyrskueplads. Nordvest for Byen fandtes Vesterfælled, og ved Fjorden Hulgaards Agre.
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RAADHUSET.
Gildeshus, som Kong Kristian d. 3. 1546 gav Bor
gerne til et Raadhus (S. 23)1), maa sikkert have ligget
et Sted paa eller ved Store Torv, her findes nemlig Bytinget
i det 17. Aarh. 1716 var Raadhuset blevet ubeboeligt og
efter Indstilling af Byfoged Ludvig Lem blev ved Reskript
af 4A 1717 tilladt, at saafremt Proprietærerne, d. e. de større
Ejendomsbesiddere, efter et i Forvejen afgivet Tilsagn vilde
yde 3 Mark pr. Td. Hartkorn, samt endvidere Thisted By vilde
erlægge et Bidrag efter en forsvarlig Ligning, da maatte man
bygge et nyt Raadhus2). Ved samme Reskript flyttedes Hillerslev Hundborg Herreders Ting, der i en Række Aar
havde været ved Møgelhøj (ved Bavn Holdeplads) i Skinnerup Sogn, til Thisted, hvor der siden har været Tingsted
for disse Herreder3).
For de Bidrag, der indkom, blev der afkøbt Amtsfor
valter Claus Caspergaard et „Ralingshus“, liggende i den
nuværende Østergade, og den gamle Grund ved Kirkegaarden solgtes samtidig til Caspergaard for 10 Rdlr.4). Hvad
nu Aarsagen har været, derom oplyses ikke noget, saa flyttedes
Raadhuset snart igen; thi 1746 solgte Niels Leegaard en
Have, som han havde ved Torvet, og her opførtes saa et
nyt Raadhus, der stod til 1803.
Nævnte Aar var Bygningen bleven saa forfalden, at
man havde store Reparationer og Fornyelser behov, hvor
for man iflg. Reskript af 29/i o 1802 det følgende Aar ned
brød Raadhuset og paa samme Sted opførte et nyt for 3600
Rdlr., hvorfra fragik 270 Rdlr., som indkom ved Salg af den
gamle Bygning5). Det ny Raadhus laa midt paa det nuvæ
rende Store Torv, saaledes at Facaden laa i Flugt med Raadhusstræde.
Heller ikke dette Raadhus naaede nogen høj Alder og
maa have været bygget mindre godt; der hengaar nemlig
et
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kun faa Aar, inden der melder sig større og større Repara
tioner dels paa Bygningen og dels paa Arrestlokalerne. At
Forholdene ikke var gode fremgaar af, at den saakaldte
„Mestertyv“, Søren Madsen Bjørndal, i Slutningen af Ty
verne brød ud af Arresten 2 Gange; den første Gang ved
at skære Hul i Loftet og befri sig for Lænkerne ved at slaa
dem itu. De i den Anledning foretagne Sikkerhedsforanstalt
ninger sloge imidlertid ikke til; vel blev han fanget; men
det lykkedes ham atter at undslippe og sporløst forsvinde6).
1853 byggedes det nuværende Raadhus; det gamle ned
reves, og det ny opførtes længere tilbage, dels paa Torvet
og dels paa en Grund, som blev frasolgt Kirkegaarden.
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PRÆSTEGAARDEN.
det gamle Gildehus af Kong Kristian d. 3 blev over
ladt Borgerne til at „forbedre“ Raadhuset med, blev
Præsten Herr Thomas husvild, og der blev ikke givet nogen
Anvisning paa, hvorledes han for Fremtiden skulde faa Tag
over Hovedet1)- Af en Indberetning fra lidt senere Tid
fremgaar det, at Kirken og Borgerne i Forening lod bygge
et Hus til deres Sognepræst paa Kirkens Jord; men ved
denne Lejlighed gør Præsten opmærksom paa, at de ældste
Mænd i Byen hævdede, at „Tisted bøsgaard“ er deres rette
Præstegaard og at den blev forvendt fra Kirken og Byen
udi Bispernes Tid2).
Den første lutherske Biskop i Stiftet, Peder Thomesen
flyttede 1542 fra Nykøbing og tog Ophold i Thisted; her
fik han og hans Hustru, Anne Lavritsdatter Livsbrev3) paa
en Kronens Gaard, hvori de havde taget Ophold, og fik
Gaarden uden Afgift og Besværing i alle Maader. Da Peder
Thomesen 1548 trak sig tilbage fra Bispeembedet, maa han
rimeligvis have beholdt den, thi en gammel Aarbog beret
ter4), at „1557 Odensdag efter Cantate afbrende Herr Peder
Thomesens Gaard i Tisted“. Denne „Bispegaard“, saaledes
kunde den nemlig godt benævnes, maa imidlertid ikke for
veksles med „Thisted Bispegaard“, det kongelige Len, og
disse to Gaarde har rimeligvis ikke haft noget med hinanden
at gøre.
Velsagtens 1578 retter Sognepræsten, denne Gang Me
ster Jørgen Lavritsen, en Klage til Kongen over, at han
ingen Præstegaard havde, men maatte leje sig Hus og
Vaaning. Han gør ligeledes opmærksom paa Thisted
Bispegaard som den egentlige Præstegaard. Kongen bevil
gede og tillod derfor5), at han „og hans Efterkommere,
Sognepræster udi i Thisted maa og skulle herefter til evig
Tid have, nyde, bruge og beholde fornævnte Bispegaard med
a
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sin Bygning og Ejendomme udi Længden og Bredden, som
den nu begreben og forefunden er“ ; Brevet er dateret Koldinghus ’% 1579 og i Maj Maaned samme Aar overdrages den
til Byens Borgmestre og Raad og tages i Forvaring af Byen.
Dette Gavebrev maa forstaas saaledes, at det er en
Lenet „Thisted Bispegaard“ tilhørende Ejendom, der omfat
tede den Grund med Bygninger, der ligger mellem Storegade, Storetorv, Torvegade, Lille Torv og Lillegade, der er
blevet skænket til Præstegaard, her laa den nemlig længere
nede i Tiden, og der findes ingen Efterretning om, at den
nogensinde har været flyttet. Den egentlige Bispegaard har
ligget ud for „Sommerlyst“ og „Esplanaden“6); i det tilgræn
sende Stykke af Gartner Jespersens Have er for ikke mange
Aar siden fundet Rester af Pæle og Kampestensfundamen
ter; sandsynligvis er det Avlsbygningerne, som har ligget
her, og Forbindelsen mellem disse og Gaarden inde i Byen
mindes endnu ved Bisgaardsstræde, der for faa Aar siden
ogsaa omfattede den nuværende Plantagevej.
Ved den store Ildebrand 1620 afbrændte Præstegaarden,
og „da ingen hielp thill bygning igien kunde, effter anmod
ning bekommis thil hoffve, er aff sognepresten ibid, (forvden Kirchens) anvendt thill præstegardens bygning offuer
300 daler, som med rigtig regenskab er at bevise“7). 1662
var Bygningerne meget forfaldne, og Præsten vilde selv
følgelig gerne have den bygget op igen, hvortil Byen som
Gave bidrog med 50 Rigsdir.8). I Slutningen af Aarhundredet bestod den af et Ralingshus, en liden Heste- og Kostald,
et Tørvehus, en liden Lade og en Urtehave“9), den tilhørte
da Kirken, ligesom Kirkens Regnskaber udviser, at den blev
vedligeholdt paa Kirkens Bekostning. 1766 er Præstegaar
den fra Grunden repareret og er da en af de bedste Byg
ninger opført af Mur og Bindingsværk samt teglhængt10).
1857 blev den nuværende Præstegaard opført ved den
dengang nyanlagte Fredériksgade, den gamle Grund blev
solgt og paa den opførtes en Række Forretningsejendomme.
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1550-1769.
Styrelse lededes i det 16. Aarh. næsten enevæl
digt af Borgmestre og Raadmænd, idet hverken Stats
magten eller Borgerne, Menigheden, som Borgersamfun
det ogsaa kaldtes, havde noget at sige, og da Raadet kun
rekrutteredes fra det mere velhavende Befolkningslag, og
det vil vel igen sige Købmandsstanden, kunde det ikke undgaaes, at Styrelsen blev ret ensidig. Ganske vist var Raadet
ikke lønnet, men ofte kunde et Raadmandsembede paa for
skellig Maade bringe sin Indehaver økonomisk Udbytte, lige
som Raadets Medlemmer ogsaa var fritagne for visse Skat
ter og almindelige borgerlige Ombud. Til Borgmesterembedet
var der mange Steder knyttet Brug af Embedsjord, saaledes
i Thisted, hvor „Tyrager“ var forbeholdt Borgmesteren til
Afbenyttelse, og Navnet minder sikkert om den Tid, da Borg
mesteren havde Pligt til at holde Byens Tyr. Det nærmeste
Tilsyn paa Kongens Vegne med Thisted, eller som det ogsaa
kaldtes, at „have Byen i Forsvar“, førtes af Lensmanden
paa Ørum1); for en kort Tid, nemlig fra 1564—1578 havde
dog Godske Brockenhus, der var Lensmand paa Thisted
Bispegaard, dette Tilsyn, men derefter blev det igen lagt til
Ørum. løvrigt styredes Byen efter Kong Hanses Stadsret
af 2 Borgmestre og 10 Raadmænd, og Thisted var en af de
faa Byer, hvor man naaede op til dette store Antal, saale
des 15842). Endvidere fremgaar det, at Byen 1610 havde
et 24 Mands Nævn, der ved særlige Lejligheder var Re
præsentanter for Borgerne.
Havde Forholdet til Kronen efter alt foreliggende at
dømme hidtil været godt, saa trak det dog hurtigt op til en
Konflikt, og om Grunden dertil foreligger Efterretninger i
følgende Brev3) fra 3% 2 1551 til Borgmester og Raad: „Kon
gen har erfaret, at siden han gav Byen Købstedfrihed, have
mange i Byen fordristet sig til at sælge deres Gaarde til
yernes

B
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Riddersmændsmænd (□: Adelsmænd), Præster og andre,
hvorved Kronens og Byens Ret forkrænkes. Herefter maa
ingen Ejendom i Byen sælges uden til dem, som selv ville
bo der og holde Kronens og Byens Tynge, og Magistraten
skal handle med dem, som allerede have solgt deres Ejen
domme, at de indfri dem igen. De som alligevel sælge deres
Ejendomme, skulle have dem forbrudte til Kronen, og Kø
berne skulle have deres Penge forbrudte, thi det er os ulide
ligt, at Bøndérgods skal sælges til fri Mænd og Kronens
Tynge derved formindskes“.
Men kun glimtvis faaes der lidt Besked om Forholdene
i Byen paa denne Tid; saaledes udstedte Kongen et aabent
Brev4) Juleaften 1551 om, „at Jens Persen, Borger i Tyested, hvis Gaard er brendt, og hvis Gods er forgaaet til
Søs, saa han er kommen i stor Armod, maa beholde den
Jord i Tyested nord i Byen „paa Hoven af den nørre
Gaard“, som Hans Podebusks Stald („Stoel“) stod paa, mod
at bygge paa denne Jord og aarlig give Kronen 4 Skill, dan
ske samt gøre samme Tynge som andre Borgere. Vil han
sælge den, eller bliver den øde, skal den gaa til Kronen“.
Et andet, men just ikke tiltalende Indblik faar man gen
nem en anden Skrivelse, der afslører Forhold, der just ikke
sætter den unge Købstad i noget smukt Lys. Der udgik
’/ i o 15543) Befaling til Adelsmændene Otto Krumpen, Erich
Krabbe og Niels Lange om „med det første at møde i Tyestedt og i Gabriel Gyldensterns Overværelse undersøge og
paadømme den Uenighed, som skal være mellem Borgmestre
og Raad paa den ene Side og Menigheden paa den anden.
Menigheden „haver sagt dennom af med deres Borgmester
Peder Jensen“, at de ikke ville være ham lydige; der skal
være Mangel paa Borgmestre og Raadmænd, og nogle af
dem, der ere det, skulle være uduelige; mange Piger og
Kvindfolk skulle være voldtagne, og de, der have gjort det,
rømte „og nogen ganger udi Borgen“. Byfogden skal være
død, og staar igen med sit Regnskab. De skulle bilægge
Uenigheden, straffe hver der har forset sig, afsætte de Borg
mestre og Raadmænd, som ere uduelige og indsætte andre
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i deres Sted“. Faa Aar efter udnævntes Frantz Bilde til
Ørum til at have Tilsyn med, at Borgmestre, Raadmænd og
Byfogder varetager deres Embeder, og at Borgerne ligesaa
skikke sig tilbørligt mod Borgmestre og Raad6). Det var
ikke blot til Thisted, at et saadant Brev udsendtes, en Række
andre Byer fik et lignende, men at et saadant Paabud om
Tilsyn har været nødvendig, vil fremgaa af det allerede an
førte.
Ligesom Kong Kristian den 3. havde gjort det, stad
fæstede Frederik den 2. ogsaa Byens Rettigheder; men selv
om Herligheden ved at være Købstad paa den ene Side
synes attraaværdig, saa var der ogsaa paa den anden Side
Forhold, der nok til Tider kunde være besværlige; der
skulde foruden den aarlige Byskat ofte udredes betydelige
Summer; der var saaledes Deltagelse i Hær- og Flaadeudgifter, Forpligtelse til Indkvartering, mindre Afgifter som
Klippingeskat, Prinsessestyr, Kobberskatter o. s. v.
Som allerede antydet var Borgerne meget vagtsomme
over for ethvert Forsøg paa at gøre Indgreb i deres Rettig
heder. Som Svar paa en Klage fra Magistraten foreligger
et Kongebrev til Oluf Munch (Lensmand paa Ørum), dat.
15h 15727). Der var saaledes klaget af Borgerskabet over,
at Bønderne „i den Egn skulle have Skibe og bruge Sej
lads og Købmandsskab med Landkøb og i andre Maader
mod Recessen dem paa deres Næring og Bjering storlig til
Forhindring og Skade, deslige at der skal være mange Haandværksfolk, som bo paa Landsbyerne og bruger deres Haandværk med anden Næring, som Borgerne udi Købstæderne
er til Forfang baade med Landkøb og andet imod deres
Byes Privilegier, vi dennem stadfæstet og fremfarne Konger
udgivet haver; saaledes beretter de ogsaa, at de have stor
Nød for lldebrændsel, og at det ikke maa dem tilføres fra
de Steder, de dem her tildags haft haver, eftersom de og
selv ydermere vide at berette, da efterdi Du haver Byen i
Befaling, bede vi dig og ville, at du haver flittig og grandgivelig Indseende med, at ingen, saavidt dit Len strækker,
hverken Fogder eller Bønder bruger noget Landkøb eller

34
Forprang der omkring paa Landsbyerne imod Recessens
Lydelse, ikke heller at Bønder bruge nogen usædvanlig
Sejlads, som er imod Byens Friheder og Privilegier, deslige
at hvilke Haandværksfolk, som bor paa Landsbyerne, ind
flytter i Købstæderne, og at alting der med efter Recessen
maa blive holdet, og dersom nogen findes derimod at gøre,
at den da straffes, som vid bør. Ligeledes efterdi de lider
stor Nød for Ildebrændsel, at du da gør den Forordning,
at de forfylleste den maa bekomme, og at dem derpaa ikke
sker Forhindring paa det Byen maa blive ved Magt og Bor
gerne dem videre der over ikke skulle have at beklage“.
Et lignende Brev fik Lensmanden paa Thisted Bispegaard;
i dette var der dog ikke Tale om Ildebrændsel.
Aaret efter maatte der igen et nyt Kongebrev8) til Thi
sted i Anledning af, at Borgmestre og Raad havde „tiltalt
og fordelt nogle af Vestervig Klosters Bønder, fordi disse
have nogle smaa Skuder og Skibe“. Thistedboerne fik nu
Befaling til at lade Tiltalen mod Bønderne falde og lade
dem benytte deres Fartøjer, da de efter Fru Jutthe Podebusk’s Beretning kun brugtes til at transportere hendes Korn
til Aalborg og andre Steder, „men ikke til nogen Forprang
eller Skade for nogen borgerlig Handel eller Næring“.
Et Forsøg der paa samme Tid foretages paa at fratage
Byen Ret til Afholdelse af de tre Markeder, der fra Vester
vig var henlagte til Thisted, lykkedes ikke; ganske vist blev
der givet Tilladelse til, at disse Markeder igen maatte hol
des ved Vestervig, men 3 Dage efter Markederne i Thisted,
der vedblivende afholdtes9).
Under Syvaarskrigen fra 1563—1570 var det ikke ube
tydelige Byrder10) saavel i Penge og Naturalier som ogsaa
i krigsdygtigt Mandskab, Thisted maatte udrede; Udgifter,
der maatte tynge haardt paa den unge Købstad.
I April 1563 fik Byen Befaling til sammen med fire
andre Byer at stille et Skib til Rigets Tjeneste. Af Kvitte
ringer fremgaar det, at Thisteds Part i Orlogsskibet beløb
sig til 207 Daler, hvortil kom Proviant leveret til Lejren i
Elfsborg. 1564 bragte til en Begyndelse Paabud om at stille
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30 „væragtige“ Karle, der skulde være vel rustede med
Harnisk, gode Værger, Hager og lange Spyd, altsaa fuld
stændig udstyrede, og de skulde møde i København den
16. April, og da Paabudet er af 22. Marts, har man ikke
haft lang Tid til Udrustningen. Dette Krigsudstyr gav An
ledning til en Henvendelse fra Byen til den berømte Admi
ral Herluf Trolle med en Forespørgsel om, hvem Folkenes
Udrustning tilhørte. Han svarer 25. Januar 1565 i et Brev11)
til „Erlige oc welfornumfstige mend borgemesther och raad
vdij Tijsted, mine besynderlige gode wenner wenligen till
skreffuit“, at de Borgere, der have været udskrevne til
Krigstjeneste, er pligtige til at svare til de dem medgivne
Harnisker og Vaaben. Den 15. December s. A. kom der
Anmodning om 800 Dir. til Krigsfolkets Afregning.
Allerede den 14/i 1565 skal der leveres 20 Baadsmænd
og 2 Skibsbyggere og 8A igen 30 Karle. I Marts afgives 10
Læster 01, 5 Læster Brød og 100 Tdr. Havre, og til samme
Spisekammer sendes i Juni 142 Tdr. Havre, 1 Td. salte
Aal og 10 Tdr. 01, hvortil i Oktbr. kommer 400 Daler,
men dermed ophører Leveringerne ogsaa for dette Aar.
Ovenpaa disse Udskrivninger maatte man trække Vejret,
og Borgerne klager da ogsaa til Kongen, men søgte samtidig
om Tilladelse til at sejle paa Østersøen, hvilket de ogsaa fik
som en særlig kongelig Begunstigelse. Om Tilladelsen fik
nogen Betydning, er dog ret uvist, da der blev givet ret omstændige Forskrifter for, hvilke Havne, de maatte anløbe,
og hvilke Varer, der maatte handles med.
I Januar 1566 leverer Thisted 6 Skibsbyggere, og af 21.
Februar foreligger der Befaling til Thisted og ikke faa andre
Byer, at de ingen Skibe maa lade sejle ud, forinden Orlogsflaaden havde faaet de nødvendige Baadsmænd. Gen
nem en anden Skrivelse kommer der Paabud om at sende
Kongen „20 Knægte“ og i Fortegnelse over Styrmænd, der
er „forløbne til Fastelavn“, nævnes Jens Matzen fra Tystedt.
Madskatten for dette Aar bestod i 4 Læster Brød, 6 Læster
01, hvortil kom 600 Tdr. Havre, som alt skulde leveres ved
Hæren i Halmstad. Senere,beordres Byen at komme „Kon-
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gen til Hjælp“ med 100 Dir. Sølv og 100 Dir. i Klippinge.
I August Maaned udskreves endelig en Kobberskat paa 4
Skippund Kobber, der skulde anvendes til nyt Skyts. Den
9. Oktbr. udskreves den sidste Ydelse for dette Aar, nem
lig „20 gode Karle med Rør og andre Værger“.
1567 stilles der i April 10 Baadsmænd og 2 Tømmer
svende, samt vistnok ogsaa en Bartskær, en Piber og en
Trommeslager, alle under Ledsagelse af en Raadmand. Mad
skatten dette Aar udgjorde 50 Sider Flæsk, V2 Læst Okse
kød, V2 Læst Faarekød, 1 Td. Smør, 6 Læster 01 og 6 Læ
ster Brød ; det synes, som om der ingen Pengeskat udskre
ves dette Aar.
Først hen i Juni Maaned 1568 begyndte Ydelserne med
400 Dalere, halvt i Dalere og halvt i danske Penge, og i
November 200 Daler til Krigsfolkets Hjemsendelse. Det
synes som om Madskatten for dette Aar ikke er leveret
fuldt ud, thi i Fortegnelsen over resterende Proviant mang
ler Thisted 10 Læst 01, 5 Læst Brød og 100 Tdr. Havre.
Endnu maatte leveres for 1568 10 Baadsmænd og 2 Tømmermænd.
For 1569 var Pengeskatten 100 Dir., desuden 6 Baads
mænd, en Bartskær og en Spillemand ; men Krigens sidste
Aar bragte betydelige Afgifter. I Marts betaltes 500 Dir. og
samme Beløb i December „til at betale og aftakke de frem
mede Krigsfolk med“. I sidstnævnte Øjemed kom 1572 et
Eftersmæk, da Thisted igen betaler 300 Dir.
En anden Form for Skatter var de Udgifter, som By
erne blev paalagte ved, at der henlagdes Krigsfolk til Un
derhold i Byen. Uden at komme nærmere ind paa disse
stadig tilbagevendende Byrder skal kun anføres, at de føl
gende Aar efter Syvaarskrigen, da et saadant Underhold
maatte føles dobbelt trykkende, fik Thisted følgende Krigs
folk til Underhold: 1573: 20 Krigsfolk med Herberg og nød
tørftig Underhold, dog skal ingen have mere end 6 Potter
01 daglig15). 1574: 2 Knægte i Borgeleje. 1575: 2 Bøsse
skytter i Borgeleje i nogen Tid. 1576: 5 Bøsseskytter. 1577:
12 Bøsseskytter og Baadsmænd. 1578: 12 Mand. 1579: 12
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Mand. Af andre Udgifter i samme Tidsrum var 1575: 150
Rdlr. til Ribe Befæstning; 1576: 400 Dir. til Betaling af Ri
gets Gæld. Allerede Aaret efter var man bag efter med Ind
betalingen baade af Landskatten og den almindelige Byskat,
henholdsvis med 150 Dir. og 223 Mark. At der blev klaget,
siger sig selv, og af 10/3 1579 foreligger da ogsaa et aabent
Brev om, at Borgerne i Thisted, der før Møntens Omsættelse kun have givet 200 Mark danske i aarlig Byskat og
24 Mark af deres Fædrift, men nu maa give det dobbelte,
hvorved de besværes over Evne, herefter maa nøjes med at
give 7472 Dir. i aarlig Byskat og Fædrift.
1580 fik Borgerskabet, tilligemed Borgmester og Raad
Kongens Befaling om, at ingen Borger hemmelig maatte
pante eller sælge sin Gaard, Hus og Ejendom, men at det
skete offentlig paa deres Byting og der gives beskrevet, hvis
ikke skulde Salget være ugyldigt og uden Magt12). 1585 fik
Borgmester og Raadmænd Befaling til ikke at antage nogen
til Borger i deres By, „uden at han haver god Besked,
hvorfra han er kommen og om sit ærlige Forhold, og han
vil bepligtige sig at bosætte sig hos dem, være borgerlig Ret
og Pligt undergiven og ikke omfare fra et Sted til et andet
eller misbruge slig Borgers Titel og Navn Landmanden til
Besværing og Aager og andre ærlige Borgere til Forprang
og Hinder i deres Næring“.
En Byrde for Købstæderne var ogsaa den Pligt de
havde til at holde en Borgervæbning. Det Tilhold som Thi
sted fik 1542 om at oprette en saadan „staaende Hær“ toges
det i Tidens Løb ikke saa nøje med, men da Kongen 1598
havde bragt i Erfaring, at Borgerne i Thisted ikke var saaledes „stafferede med Vaaben og Værger“, som han fandt
burde være Tilfældet, fik Lensmanden Befaling til at tak
sere Borgerne og ansætte dem saaledes, at enhver, uden at
se gennem Fingre med nogen, kom til at holde de Vaaben
og Værger, som han af yderste Formue kunde afstedkomme.
Kongen havde saaledes tænkt sig> at „hvor der er 100 Mand,
skulde der være 60 Skytter med Stormhue, 20 med lange
Spidser og fuld Rustning, som dertil hører, samt 20 med
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Hellebard“14). For Aaret 1600 talte Væbningen i Thisted 91
Mand, til Sammenligning kan anføres Nykøbing, som havde
85 Mand15).
Selv om Byen havde faaet Afslag med dens Byskat
varede det ikke længe førend den kom i Restance baade
med Regnskab og Skatter og 1593 paalægges det Byfogden
at faa det berigtiget. Det hjalp dog ikke, og i December
Maaned samme Aar faar Palle Kristensen, sandsynligvis er
det Byfogden, Tilhold om at møde med Regnskab fra Jule
dag 1582—1588, dog har han 11. Februar 1590 betalt 159
Rdlr. paa Regnskabet16).
15. Juni 1598 udgik der et aabent Brev om Stadfæ
stelse af Thisted Købstads Privilegier.
Fra Kalmarkrigens Tid 1611 —1613 synes det ikke, at
Thisted har haft særlige Udgifter, men dette staar maaske
i Forbindelse med den Byen overgaaede Ildebrand i 1608.
I Aarene 1625—1629 deltog Kristian d. 4. i Trediveaarskrigen. Til en Begyndelse foregik Kampene uden for Lan
dets Grænser, men Uheldet fulgte Kongen, saa han 1627
maatte trække sig tilbage og Trediveaarskrigens vilde Sol
daterhorder væltede ind over Landet, hvor de kun mødte
ringe Modstand af de regulære Tropper, der bestod af lejede
Folk. Man søgte saa overalt at faa Landbefolkningen under
Vaaben, og til Thy kom i den Hensigt Prins Kristian, „den
udvalgte Prins“, i Spidsen for en mindre Troppestyrke. Den
20. September kom han til Vestervig, hvor han opholdt sig
de følgende Dage, men Thyboerne var uvillige til at deltage
i Rejsningen, som de endog modsatte sig med Vaabenmagt.
Fra Vestervig drog Prinsen til Thisted fremdeles uden at
have Held med sig. Paa Rejsen hertil havde han det Uheld,
at da han kom til Dragsbæk, væltede Vognen med ham, og
han brækkede sit ene Ben. Selv fortalte han, at han havde
faaet et Skud i Benet, men Uheldet skyldtes snarere, at han
i Fuldskab er faldet af Vognen. Han laa nu i Thisted uvirk
som bundet til Sygelejet og tilset af en Læge fra Aalborg,
men da de kejserlige Tropper rykkede ind i Thy over Ag
gertangen, maatte han forlade Byen og kom den 20. Okto-
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ber ved Torupstrand om Bord paa et Skib, der førte ham
til Norge.
„1627 ved S. Michels dagh kom keyser Ferdinandus
hans krigsfolk ind vdi Thyland, saa Gud bederit dis verre
for iammer armod oc stor Elenddighed der effter fulgt med
Mennischenn“, skrives der i en Optegnelse af Jens Nielsen,
som boede paa Landsgaard i Tved Sogn; han kalder sig
Slotsfoged og har muligvis beklædt en saadan Stilling paa
Ørum. Den 20. Novbr. rykkede Fjenden ind i Thisted og
Borgerne maa straks afleverede deres Vaaben: 26 Musket
ter, 42 lange Bøsser, 2 lange Piker samt en Del gamle
Spidser og Gafler, der alle blev henstillede under Bevogt
ning i Kirkens Vaabenhus. Ved den straks efter Ankom
sten af Fjenden foretagne Optælling viste det sig, at Thisted
havde 1276 Indbyggere, og at der i Byen fandtes 183 Heste,
318 Stk. Hornkvæg, 349 Faar, 319 Svin samt 300172 Tdr.
Rug, Byg, Mel, Malt, Havre og Gryn17).
Byen havde straks, da Fjenden kom til Egnen, faaet Val
get imellem enten at underholde Troppernes Øverstbefa
lende Hertug Frantz Albrekt af Saksen-Lauenburgs Hofstat
eller ogsaa at udrede et Pengebeløb, hvilket sidste man fore
trak og tilbød at levere 50 Rdlr. ugentlig. Imidlertid rejste
Hertugen bort og en Omlægning af Tropperne fandt Sted.
Overbefalingen blev lagt i Hænderne paa Feltmarschal Mel
chior von Hatzfeldt, som bl. a. tog Thisted til sin Under
holdning. Han boede paa Herregaarden Odden i Vendsys
sel og var meget optaget af sine Troppers Anliggender og
Forhold, hvorom store Bunker af Indberetninger, Lister,
Breve o. s. v., der endnu findes bevarede, afgiver Vidnes
byrd. Han søgte iøvrigt ogsaa at holde streng Mandstugt,
men det kunde ikke undgaas, at der hyppigt fremkom Over
greb fra Troppernes Side. Saaledes afpressede Hatzfeldts
Fætter, Ritmester Mettecoven, Thisted 300 Rdlr. og hans
Svoger Swarzenberg fik paa samme Maade 400 Lod Sølv,
og disse Eksempler opildnede Mandskabet, der truede med
at afbrænde Byen, hvis den ikke gik ind paa deres For
dringer. Da en Soldat i Thisted bed det halve Øre af en
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Borger, blev han ganske vist fængslet, men det blev iøvrigt
ikke regnet for nogen større Forseelse. Det hændte ogsaa,
at en af Hatzfeldts Adjudanter skulde have talt nedsættende
om ham i den „tykke Byfoged“ Jens Schneiders (Skræd
ders) Hus i Thisted, og i denne Anledning maatte baade
Byfogden og Præsten, Sveder Povlsen Kitting, af med en
Erklæring om, at de af dem udspurgte Personer intet ned
sættende havde hørt. Det er næsten en Selvfølge, at Hatzfeldt søgte at faa saa meget som muligt ud af sit Ophold i
disse fjerntliggende Egne, ligesom at Thisted Borgerne søgte
at stemme ham saa gunstigt som muligt over for deres By.
Saaledes sendte de ham en Gang som Gave en Kasse Bø
ger og blandt disse var den Danske Rimkrønike, der vakte
særlig Opsigt blandt de fremmede Officerer. En Oberstløjt
nant Goltz i Aarhus havde ogsaa hørt Tale om Bogen,
hvori der som bekendt er et Rim om hver dansk Konge.
Han fik den Ide, at lade alle Kongerne male og efter Bogen
sætte -et Rim under hver enkelt Billede, og Hatzfeldt syntes
godt om Forslaget og laante ham Bogen.
Efterhaanden blev Landet paa Grund af de forskellige
Ydelser mere og mere udspist; det var forfærdende store
Byrder, som Befolkningen maatte bære og tilsidst havde
man bogstaveligt ikke mere af Værdi at yde af, idet det
eneste man havde tilbage foruden lidt Korn, var kun Kob
ber, Messing og Tin. I større og mindre Flokke overfaldt
Bønderne de fremmede Soldater og huggede dem ned, naar
Lejlighed gaves, og tilsidst greb Fjenden til den Udvej, at
alt Mandkøn over 16 Aar skulde aflægge Ed til den tyske
Kejser. For Thys Vedkommende skulde Edsaflæggelsen foregaa den 5. Marts 1629 i Thisted og Sandsynlighed taler for,
at den virkelig blev gennemført. Men Tiden for Freden
nærmede sig; den blev sluttet den 27. Maj, og i Løbet af
14 Dage var de fremmede Tropper borte; men Mindet om
de overstandne Trængsler levede længe hos Befolkningen,
og selv de senere fjendtlige Besættelser formaaede ikke at
udslette Minderne om „Kejserkrigen“18).
En af Eftervirkningerne af den fjendtlige Besættelse var
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en Løshed i Sæderne, som 1631 foranledigede Magistraten til
strenge Forholdsregler, fordi der i Byen „hørtes stor Uskikke
lighed af nogle Grassatgængere, som lod sig finde paa Thi
sted Gader om Natten med Hujen, Raaben og Skrigen uden
for nogens Døre eller Vinduer“ ; Urostifterne skulde sættes
paa Raadstuen i Bolt og Jærn paa Vand og Brød i tre
Dage og Nætter19).
Ogsaa under Svenskekrigen 1643— 1645 maatte Byen
døje fjendtlig Indkvartering og store Udgifter, og hertil kom
efter Krigen forøgede Skatter og Paalæg, saa man maatte
søge Eftergivelse af resterende Byskat for 8 Aar og Baadsmandsskat for 6 Aar20) og for at gøre Forholdene endnu
mere fortvivlede, oplevede Byen for 3. Gang i Løbet af en
Menneskealder en ny fjendtlig Besættelse, nemlig under
Svenskekrigene 1657— 166021).
1 August Maaned 1657 havde Svenskekongen opslaaet
sit Hovedkvarter i Fredericia og da det gjaldt for ham at
sikre sig Halvøen for at faa udskrevet Penge og Naturalier
til sin Hærs Ophold, blev der udsendt et Korps under An
førsel af Generalmajor Bøtticher; men da det ikke lykkedes
denne ved Aalborg at komme over Limfjorden, fik han Be
faling til at foretage en Indrykning i Landsdelen over Agger
tangen i Spidsen for en Styrke paa c. 700 Mand. I Thy
havde Niels Lykke, Søn af Jacob Lykke til Torp, faaet Le
delsen af Forsvaret, og han havde ladet kaste en Skanse
tværs over Aggertangen ved den forlængst forsvundne By
Nabe; paa dette Sted har Tangen rimeligvis været smallest
og et delvis tilsandet Løb blev benyttet som en naturlig
Grav foran Skansen. Til sit Forsvar havde han en Del Ryt
tere samt c. 1500 Bønder, Opbud fra Egnen.
Den 3. Oktober 1657 før Solopgang kom Svenskerne
efter et gentaget Angreb over Graven og erobrede Skansen,
Forsvarerne, af hvilke en stor Del faldt, blev adsplittede,
hvorefter Thy var prisgivet. Allerede samme Dag naaede
Fjenden Thisted, som i den følgende Tid holdtes besat. I
de nærmeste Dage efter Kampen hentede Thyboerne deres
faldne hjem for at begrave dem, og i de bevarede Kirke-
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bøger fra den Tid findes Oplysninger om Begravelserne i
forskellige Sogne; der staar saaledes flere Steder udtrykke
lig anført, at de var faldne i Kampen. Den 7. Oktbr. be
gravedes saaledes 6 Mand i Tilsted ; her staar dog ikke an
ført, at de er faldne ved Nabe, men det store Antal Døds
fald gør det sandsynligt. Fra 9.—15. Oktbr. begraves i Thi
sted 12 eller flere Mænd. Heller ikke her anføres Aarsagen,
men rent umiddelbart kan man af Kirkebogen skønne, at
noget særligt har været paa Færde; ingen af Aarets øvrige
Maaneder har saaledes over 3 Dødsfald, men Oktober over 13;
naar der i den neden for anførte Magistratserklæring staar
anført, at da Svenskerne kom ind ved „Minnerne“ o. s. v. —
„hvor vores arme Bysfolk, een Part af Borgerskab, der blev
slagne og formyrtt“, er det uden Tvivl disse faldne, der blev
begravede de nævnte Dage. Rimeligt har det været Byens
Borgervæbning eller en Del af den, der har gjort fælles
Sag med Landbefolkningen for at holde Fjenden borte. løv
rigt blev Byen flere Gange besat af Fjenden; det bedste
Indtryk af Forholdene faar man dog af disse Trængselstider
gennem en Magistratserklæring af 12/ j 1661, der indsendtes
til Regeringen22). 1 denne hedder det bl. a. :
„ .. . den Tid der Svenskens store Trop kom ind her ved
Minnerne til den Kast og Skanse, der var gjort, hvor Land
folket var bestilt af Oberstløjtnant Niels Løche og søgte at
gøre Modstand, dog desværre forgæves, hvor vores arme
Bysfolk, en Part af Borgerskab, der blev slagne og for
myrtt, og den ganske svenske Trop efter at vore Folk var
slagne førte en Blodfane halvanden Mil gennem Landet og
nedhug og skød alle Mandkøn som kom dem for og i samme
deres Vrede og Ivrighed kom hastig her til vor fattige By
over 1500 Mand stærk, saa vi blev af dem skammelig ruine
ret baade den fattige Kornavling, som vi havde, saa andet
af vores fattige Medeli ogsaa for 2000 Rdl.,“ . . . . „vores
fattige By ligger paa en Alfarvej, saa Gud skal vide, „hvad
vi fattige Folk haver lidt og udstaaet siden, naar de mang
foldige Tropper'haver gangene frem og tilbage.
Dernæst har vi udgivet til Brandskat og anden Matriall,
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Thisted e. 1670.

Spader Økser og Hakker, Spiger, Tjære, Lunte, Sko, Strøm
per, Vanter og andet ungefær Penge 2000 Rdlr.“
Herefter følger en Redegørelse over Udgifterne i Penge

til Indkvartering og Skatter til Fjenden og tillige hvad der
er udgivet til Landets egne Krigsfolk. Ialt beløb Udgifterne
sig til 12332 72 Rdlr. Indberetningen slutter saaledes: „Her
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foruden have vi udgivet med Landet til de kejserlige og
kurbrandenborgske nogle Hundrede Rdlr. Korn for Landet
ej med deres Folk skulde beligges, og hvad vi fattige Folk
herfor uden alt forskrevne have lidt og bekostet paa de
store mangfoldige Indkvarteringer, som ikke kan sættes paa
Penge, som Gud almægtigste er dette bevist“.
Den almindelige Forarmelse, der efter Svenskekrigene
fandt Sted over hele Landet sporedes ikke mindst i den af
sides liggende By. I det længere hen omtalte Digt af Præ
sten Aspach hedder det lidt senere i Tiden med Henblik
paa Tilstanden23):
. Den liden By, de Thyboniters Flekke,
Vor Thyested søger og en liden Æres Deche,
Enddog den er nu slæ tt og som en gammel Mand
Forsveches Dag fra Dag og sig ey hielpe kand“.

Adskillige af Byens Gaarde laa hen uden Ejere24) og
mange af Byens Beboere droge bort. 1672 udgjorde Ind
byggertallet 1000. Hertil kom saa, at Byens Handel efterhaanden var blevet stærkt truet af den ejendommelige Skudeog Strandhandel, som foregik fra Vesterhavskysten særlig
fra Klitmøller, Hansted og Vigsø, med de saakaldte Sand
skuder, som sejlede paa Norge med Korn og Mel, dels
for Ejerne selv, men dog ogsaa for enkelte Thisted Køb
mænd, der 1695 havde 3 Pakhuse ved Klitmøller, der vel
nok var det vigtigste Udskibningssted, og en Iagttager med
deler, at der nævnte Aar paa Klitmøller Strand laa 11 Sand
skuder25). Her var Betingelserne ogsaa særlig gode for denne
Sejlads, idet der var ret dybt Vand helt ind til Stranden,
saa Fartøjerne med Lethed kunde trækkes op. Det kunde
ikke undgaaes, at Thisted ved denne Sejlads mistede megen
Handel, idet Skudeejerne selv opkøbte de Varer, som de
førte til Norge, og paa Grund af det betydelige Tab i Næ
ring søgte Borgmester Peder Justesen i Thisted at komme
denne Handel til Livs, hvilket foranledigede „Strandmændene“, som de kaldte sig (vel nærmest Skudehandlerne), baade
fra Klitmøller og Hansted at henvende sig til Kongen 166526)
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med en Klage over, at Borgmesteren „beængster os at ville
betage og forhindre den ældgamle Skik og Brug som fra
Arilds Tid vores Formænd og os“. . . . „af Borgmester og
Raad udi Tisted have været udesputerlig og upaatalt“. Der
som denne Sejlads, som de saaledes drev, skulde afskaffes,
vilde ikke alene de med Hustru og Børn omkomme af Hun
ger og Nød, men ogsaa de omliggende Egne, som støttes
ved denne Handel, lide Trang og Skade, ligesom ogsaa Kon
gen vil miste den „aarlige Indkomst og Told, som vi erlæg
ger rigtig i Thisted paa kongl. Toldbod, hvilket altsammen
denne unge og nye Borgmester Peder -Justesen ikke betæn
ker, begriber eller forstaar“. Klagen endte med Bøn og Be
gæring om, at de for Fremtiden maa uhindrede vedblive at
bruge deres Sandskuder „enten til Fiskeri paa Havet eller
at sejle paa Norge med til vores Føde og Ophold med Hu
stru og Børn“, ligesom de lover rigtig at erlægge Tolden,
„saa at ingen Klagemaal derover skal komme“.
I Anledning af denne Klage indhentedes ogsaa Peder
Justesens Erklæring, og han fremsætter meget forsigtig som
Grund for hans Optræden, at han frygtede for, at „der
skulde ske nogen Underslæb og Urigtighed mod Kongens
Told“, men da han af deres Skrivelse skønner, at de rig
tig ville erlægge Tolden, saa at der ingen Klagemaal skal
blive, „haver jeg intet dertil at sige, men udi al Underdanig
hed vil have det henstillet til Hans kgl. Majestæti naadigste
Resolution“. Den 24. September 1666 fik „Strandmændene“
de to nævnte Steder Tilladelse til at sejle paa Norge og
forhandle „Korn og andre uforbudne Varer og igen hjem
føre Tømmer til eget Brug og Behov“, hvilket blev stadfæ
stet ved Placat af 4A 1680, medens Toldrullerne iøvrigt for
bød dem Handel paa Udlandet27). Iøvrigt fik de 8 Liggeeller Høkerdage til Salg af deres Kornvarer; Afgiften var
IOV2 Mk. pr. Læst, men senere da Konsumtionen 1696
forpagtedes bort, blev Afgiften fastsat til 200 Rdlr. aarlig,
som skulde svares af samtlige Skudeejere i de 3 Byer og
indbetales til Konsumtionsforpagteren i Thisted. Da denne
Ordning senere viste sig uheldig, fordi Skudernes Antal af-
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tog, blev Afgiften nedsat til 120 Rdlr. 1769 udgjorde Skude
skatten som oprindelig IO V 2 Mark pr. Læst, og Klitmøller
havde da 13 Skuder, der foruden Tømmer hjembragte Jærn,
Kakkelovne og Tjære28). Handelen vedblev dog hele Tiden
at være en Torn i Øjet paa Thisted Borgerne, for selv om
enkelte af Købmændene med deres Midler deltog i Skude
handelen, saa kunde det ikke undgaas, at den megen „Land
prang“ bevirkede, at største Parten af Omsætningen gik
uden om Byen.
En meget trykkende Hindring for den fri Handel mel
lem By og Land og som for Thisteds Vedkommende for
uden de ovennævnte Forhold ved Strandhandelen sikkert
yderligere har bidraget til at fremme dens Forarmelse, var
Indførelsen 1671 af Konsumtionen, hvorved hver Købstad
blev et Tolddistrikt for sig selv, saa at der af alle de Varer,
der indførtes for at forbruges (konsumeres), skulde betales
en Afgift, og næsten intet var undtaget; ikke blot af Føde
midler, men ogsaa af Ting som Tørv, Brænde, Halm skulde
der betales. I den Anledning blev Byen omgivet af Gærder
og Diger, og Indførelse af Varer maatte kun finde Sted ved
Bommene, der i Regelen var anbragte, hvor Hovedlande
vejene fra Omegnen førte ind i Byen; her undersøgte Kon
sumtionsbetjenten omhyggeligt alt, hvad der kom forbi, og
indkrævede den paalagte Afgift.
Først efter Enevældens Indførelse kan man begynde at
tale om Kontrol med Bystyrelsen, og for Thisteds Vedkom
mende førtes Tilsynet af Stiftamtmanden i Aalborg, og denne
Ordning vedblev til 1793. Ved de saakaldte Raadstueforsamlinger tilkaldtes Byens Borgere for enten at høre, hvad
Øvrigheden kunde have at meddele, eller for ved særlige
Lejligheder at vælge et raadgivende Udvalg. Ved Forordn,
af 28/i 1682 afskaffedes Borgmester og Raad i Thisted29) og
en Byfoged kom i Stedet for som Magistratsperson. Den
første Amtmand der med Sikkerhed vides at have taget sta
digt Ophold i Thisted var Amtmand Gersdorff; Dueholm,
Ørum og Vestervig Amter omfattede Thy og Mors.
1682 blev der af en kongelig Kommission forfattet en
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almindelig Grundtakst; efter at alle Byens Gaarde, Huse,
Grunde og Pladser var takserede af dertil valgte Borgere,
og Kommissionen dernæst havde gennemgaaet det saaledes
tilvejebragte Materiale, blev den endelige Takst fastsat, og
den beløb sig for Thisted til 4210 Rdlr. (For Aalborg 8947
Rdlr., for Nykøbing 3740 Rdlr.)30).
Gennem Besættelseshistorien kommer man til at gøre
Bekendtskab med et ikke lille Udvalg af Byens Befolkning,
saaledes Kvinder som Anne Vert og Karen Skægsøe, hvilke
to sikkert henhørte til de mere tvivlsomme Eksistenser; man
træffer jævne Borgermænd med deres Hustruer, Latinsko
lens Rektor med Hørere og Skolepersoner, som Eleverne
ogsaa kaldtes, Amtsforvalter Jens Hansen, der ejede Ullerup
paa Mors og hvis Enke Karen Christensdatter 1719 oprettede
et Legat til Kirken for et Gravsteds Vedligeholdelse, Amt
mand Jørgen Skeel Due til Søndergaard, Holmgaard og
Hundsbæk; men der er dog ingen, der er af saa stor In
teresse for Eftertiden som Fru Anne Søe; hun har været et
af de undertiden forekommende stort anlagte Mennesker, der
præger baade deres Samfund og deres Tid, og som selv efter
Døden ikke er bievne glemte. Om Anne Søe31) fortælles
der den Dag i Dag en lang Række Sagn, men de fleste er
af den Slags, som kaldes Vandresagn, og som kendes fra
andre Egne af Landet, ikke mindst fra Vendsyssel, hvor
ganske lignende fortælles om Ingeborg Skeel til Voergaard.
Anne Søe var født i Thisted 1644 og Datter af Raadmand Chr. Søe Poulsen, Moderens Navn kendes ikke. Sand
synligvis er Forældrene døde tidlig, thi hun blev opdraget
hos sine Bedsteforældre Raadmand Pouel Jacobsen og Hustru
Ingeborg Søe, og som hun siden som et datterligt Minde
satte en Gravsten i Kirken. Den 4/ i 2 1670 blev hun gift
med Raadmand og Købmand Søffren Jacobsen Lugge. I
Ægteskabet var der flere Børn, men kun to naaede den
voksne Alder, nemlig Ingeborg Cathrine Lugge f. 1675 og
Søren Sørensen Lugge f. 1678. Den 6. August sidstnævnte
Aar begravede hun sin Ægtefælle og hensad som Enke til
Aaret efter, da hun 9. Oktbr. blev viet til Enevold Nielsen
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Bjerregaard, der var født paa Gjøl 1653; hans Fader var
Præsten Niels Pedersen Bjerregaard og Moderen Mette
Sørensdatter Bhie tilhørte en vendsysselsk Præstesiægt.
Rimeligvis har Anne Søe til sit 2. Ægteskab medbragt ikke
ubetydelige Midler, og hun og hendes driftige Ægtefælle havde
i usædvanlig Grad Heldet med dem, kloge og fremsynede,
som de har været; bl. a. gennem en Række Ejendomshand
ler, Pengeudlaan og paa anden Maade samlede de en bety
delig Formue. 1679 blev Enevold Bjerregaard Raadmand,
1681 Borgmester, hvilken Værdighed dog kun blev kort, da
Borgmesterstillingen afskaffedes Aaret efter, men disse Hverv
viser, at han har været en anset Mand. 1 sit andet Ægte
skab blev Anne Søe Moder til Sønnerne Christian (døbt
3O/io 1683) og Frederik Bjerregaard (døbt 8/s 1685); disse
to Sønner bragte senere Slægten frem til Landets højeste
Stillinger.
Imidlertid var Datteren Ingeborg vokset op, og man
kan tænke sig, at Forældrene er begyndt at se sig om efter
et passende Parti for hende. Da meldte efter Overleverin
gen en Frier sig, nemlig Magister Bjørn, der var kommet
til Byen som Sognepræst. De senere Begivenheder med
Besættelsen viser imidlertid, at det har været med god
Grund, at de kloge Borgmesterfolk afviste ham som Frier,
og d. 12/i 2 1695 blev hun gift med Peder Reetz til Lergrav;
hun blev imidlertid Enke efter 12 Ugers Ægteskab. Senere
ægtede hun Diderich Chr. Braes til Kokkedal, men døde
Aaret efter paa Todbøl efter en Barnefødsel (begravet n/6
1701). At Magister Bjørn skulde have „opfundet Besættel
sen“ for at hævne sig paa Anne Søe, hvem Afslaget om
Datterens Haand maaske særlig skyldes, er udelukket (se
Besættelseshistorien32), men det kan muligvis være, at denne
Beskyldnings Grundlag ligger i, at han har drevet Besættelsen
frem i en Slags Desperation over sin Afvisning som Frier;
thi det var den følgende Maaned efter Ingeborg Lugges Giftermaal, at han offentlig bekendtgjorde Besættelsen. 1688
købte Enevold Bjerregaard og Anne Søe Kjølbygaard, senere
Frøslev Gaard paa Mors, Todbøl (1698—1701), Vesløsgaard
(1702) og Kappel i Skodborg Herred (1729).
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1726 blev de adlede (Navnet skrives nu Berregaard),
og Kjølbygaard oprettedes til Stamhus. Det gamle Ægtepar
henlevede deres sidste Aar paa Kjølbygaard hvor Berregaard
døde 1731 og Anne Søe 1736, næsten 90 Aar gammel, efter
at de forinden havde betænkt baade Kirken og Skolen i
Thisted med Legater, ligesom de ogsaa havde vist Rundhaandethed over for de Kirker, som de efterhaanden havde
ejet.
Af Skiftet33) efter Anne Søes Død fremgaar det, at
Boet indehavde en Beholdning i Obligationer paa 168437
Rdlr. og en Række af Nordjyllands største Ejendomsbesid
dere optraadte som Skyldnere (saaledes Konferensraadinde
Klingenberg til Højris, Justitsraadinde Klingenberg til Ørum,
Kammerraad Claus Caspergaard, Grev Holch til Vraa, Aren
torp til Overgaard, Mollerup til Vestervig o. m. a.). De
resterende Rt. beløb sig til 17034 Rdlr. foruden et større
kontant Beløb, pantsat Sølv, Sølvsager, Smykker, store
Mængder af forarbejdet Metal. Om Indboet bemærkes, at
Boskabet var meget gammelt, Hestene ældgamle (2 vurderes
til 4 Rdlr.) og Vognene forslidte. Den sal. Frues Ligfærd
gik til Thisted Kirke; 24 Bønder udbar Kisten, og nogle
fulgte Hestene for Ligvognen, hvorfor de fik 16 Rdlr. Herr
Concistorialraad Robert Humble fik forsin Opvartning under
sal. Fruens Svaghed og siden ved Jordefærden 50 Rdlr. Croner, derimod blev der ikke mere end 2 Rdlr. 4 Mark til
Degnen for hans Umage; hvorimod Maren Lauritsdatter fik
til „Dischretion og Afmindelse“ efter sal. Fruen 33 Rdlr. samt
1 Aars Løn 8 Rdlr. Men Sagnet fik travlt; Almuen kunde
ikke forstaa andet, end det maatte være ved Djævelens
Hjælp, at Anne Søe havde formaaet at skabe sig den store
Formue, som efter Datidens Forhold maatte kaldes eventyrlig.
Den 27. Juni 1702 fik Thisted et kortvarigt Besøg af
Kong Frederik d. 4.34).
Kongen kom fra Højris over Vildsund til Thisted og
spiste til Middag hos Amtmand Baron Gersdorf, medens de
fleste af Følget spiste hos Præsten Magister Aspach, der var
Københavner af Fødsel og sikkert har fundet en kær-
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kommen Lejlighed til at spørge Nyt fra sin Fødeby. Efter
at Kongen ved Hillerslev Herredsting havde mønstret 4
Kompagnier af Landmilitsen, der da nylig var blevet opret
tet, drog han videre og kom om Aftenen til Bratskov.
I Anledning af Kongebesøget skrev Aspach et Digt, der
har til Overskrift: „Glædelig Frugtbarhed“, Thye Lands og
fornemmelig Thyested Byes uformodentlig Lychsalighed samt
underdanigste Lychønskning35). I dette hedder det bl. a. :
„Stormægtigste Monarch, Kong Friderich den Fierde,
Som af Gud schicket er at være som et Giærde
Ja som en Kaabber-Muur omkring det gandske Land,
Mand Eders Mayestät ey noch fortælle kand,
Hvor stor en Jubel-Fæst hos os i Dag indfalder
Den eene løber frem og paa den anden kalder
Og raaber med stor Fryd: See Kongen! See og hør!
Maaskee vor fattig By endnu veil hielpes tør.“

Med Hensyn til Læge- og Apotekerforhold var Tilstan
den den slettest mulige, idet man maatte søge Hjælp enten
i Aalborg eller Viborg. Det hjalp ganske vist, at enkelte
af Egnens Præster ikke var helt ukyndige paa disse Omraader, men skulde virkelig Lægehjælp være nødvendig,
maatte den altsaa hentes langvejs fra, og Patienten døde vel
ofte inden Hjælpen kom. En Bartskær, Christoffer Stefanus,
træffes dog i Thisted 1686, og han havde Bevilling paa at være
Bartskær for Thisted og Nykøbing samt omliggende Lands
byer. Han boede i Thisted. 1693 maatte Bartskærer Peter
Sadelmeyer fra Thisted36) over til Nykøbing for at syne og
behandle en Skade fremkommet ved Slagsmaal; 1698 afgav
Barberen, Mester Daniel, Vidnesbyrd som Bartskær i en
„Saarmaalssag“ ved Thisted Byting37). 1723 boede Dr. med.
Niels Grimberg i Thisted; han var mellem de „fattige Folk,
som ikke give Tiende til Kirken, men betaler 8 Skill.“ i
Stolestadepenge38).
Johan Christopher Apoldi var ogsaa Bartskær; han
nævnes 1743 som Indehaver af en „liden Urteboe“, mulig
vis har det været Lægemidler, og i saa Fald er dette den
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første Antydning af et Apotek. Clamor Engelhart Graff var
bosiddende i Byen fra 1766—1782 som Chirurgus40).
1750 fik Byen endelig sit første Apotek og Jacob Gesius
nævnes som dets Indehaver. Han afhænder det til Chri
stian August Ziegler, der fik Borgerskab 18/2 1760 og var
Apoteker for Thy og Mors, saaledes at han ogsaa solgte
Medikamenter i Nykøbing. Imidlertid maatte Landfyslkus
Mangor og de lokale Autoriteter snart anbefale, at han blev
„removeret“ for at Byen kunde blive forsynet med en due
lig Mand i hans Sted, og en saadan fandt man i Frederich
Vilhelm Duché, der i 12 Aar havde tjent i Aalborg som
Apotekersvend. Duché overtog Apoteket 1769 og lovede at
indrette et godt og forsvarligt Apotek41). Dette Byens første
Apotek laa i Vestergade, men blev 1787 flyttet til Store
Torv, hvorfra Apoteker Niemann ved Aarhundredets Slut
ning flyttede det til Storegade.
Fra 1735 foreligger Indberetninger42) om de økonomiske
Forhold i Thisted, forfattede af Byfoged Jørgen Christian
Poulstrup og Tolder Niels Langgaard. Som Byens eneste
„Herlighed“ nævnes dens Jorder, hvis Benyttelse af Bor
gerne var bleven indskrænket ved, at udenbysboende Folk
ved Auktioner efterhaanden havde købt den bedste Tredje
del af Indmarksjorderne. Da Byen manglede Krat, Skov,
Hede og Mose, maatte Borgerne med stor Bekostning hente
deres Ildebrændsel, Tørv og Lyng langvejs fra, hvilket for
dyrede det ikke saa ganske lidt. Paa Markerne saas lidt
Rug, mest hvid og sort Byg, samt Ærter; Hovedparten af
Kornet blev benyttet til Brændevinsbrænding. Høavlen var
ligeledes ubetydelig og avledes paa en lille Eng umiddelbart
ved Byen; den ejedes af en 6 a 7 Ejere. De fleste Varer,
som Købmændene handlede med, var til Brug for Bønderne,
og disse Varer hentedes almindeligvis 2 Gange om Aaret
i Aalborg, nemlig ved Pinse- og Mortensdagstider, ligesom
der ogsaa foretages Indkøb ved de to Sommermarkeder,
løvrigt skete Tilførselen ad Søvejen dels fra København og
dels fra andre Købstæder som Viborg og Holstebro, lige
som norsk Trælast selv hjemføres eller købes af Skude
skipperne.
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I Byens fandtes kun 11 smaa Kramboder, hvoraf dog
kun „4 har nogenledes Handel“ ; andre 4 a 5 handlende
køber Korn hos Bønderne og sender det over Klitmøller
til Norge, men denne Handel kan paa Grund af Vogn
leje og Fragt næppe dække sig selv. Om Købmændene hed
der det, at de i Sammenligning med andre Byer ikke kan
ansés for andet end som Kræmmere; kun et Par Stykker
kan uden Laan gøre deres Indkøb, „men de andre maa ej
alene søge tildels Credit paa de Vare, som de har nødig,
men og desuden som bekient sidder i Borg og Gieid til
andre“. Som Følge af disse Forhold har den fattige By i
mange Aar mærkelig aftaget paa Familier, Næring og Til
stand, og Forfatteren samler Aarsagerne hertil i to Punkter,
fordet første; at de bedste Jorder er gaaede fra Byens Brug,
saa at „den gemene Borger“ maa købe Furage, naar han
vil holde Køer eller Faar, og naar endelig Markjord er til
Salg, kan han ikke give de Priser som Bønderne, der selv
kan pløje og dyrke Jorden, da de ved deres Gaarde har
tilstrækkelig Arbejdskraft og endelig bjerge Høsten „uden at
svare deraf noget i Byens Tynge“; for det andet skades
Byen ved den Handel, der drives fra Klitmøller og Vigsø,
da Beboerne der ikke alene indkøber af Landets Frembrin
gelser Korn, Gryn, Ærter, Flæsk, Tælle, Ost, Voks, Hon
ning eller Mjød, Vadmel o. s. v. og overfører det til Norge,
men de hjembringer saa at sige alt, hvad baade Præster og
Bønder behøver i deres Husholdning, og „siden Toldstedet
er saa langt fra dennem beliggende, underløber vel og andre
Varer hans Majestæt i sine Intrader og Byen til mærkelig
præjudice i sin Næring, saa der er faa af de specificerede
Vahre, som kommer til Thisted, tilmed har Landprangen i
Almindelighed saa stor Fremgang af Aarsage, at Byen ej
haver sine hafte Privilegier ladet fornye, at alle og enhver
lægger sig derefter, og naar da baade Markjord og Næring
er fra Byen, er ej andet at vente end dens totale Ruin og
Undergang“.
I Modsætning til dette triste Billede kan dog ogsaa
anføres, at der alligevel kunde tjenes Penge i Thisted. Ad-
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skillige Købmænd lagde netop paa denne Tid Grunden til
deres efter Forholdene ret store Formuer, som f. Eks. Niels
Sommer, der 1746 købte Boddum Bisgaard og faa Aar efter
ombyggede den. Længere ned i Tiden købte Købmanden
Peter Obel Lyngholm og Chr. Lassen Winther blev Ejer
af Øland og Didrich Galtrup af Højris paa Mors43).
Et Garveri var i Henhold til Privilegium af 18/s 1734
anlagt i Byen af Justitsraad Dyssel, da man havde store
Vanskeligheder ved at faa Huder barkede; man maatte saaledes enten sælge dem eller sende dem til Norge for at
blive behandlede; Bevillingen omfattede baade Thy og Mors.
Vistnok indrettet til Maling af Bark var en lille Vandmølle,
som Justitsraaden havde ladet bygge ved Bækken, der løb
gennem Byen.
Farveren Frederik Jensen fik 26/ j 1731 Bevilling til at
anlægge et Farveri.
I Thisted fandtes ingen Sammenslutninger eller Lav af
nogen Art, men enkelte af Haandværkerne var Medlemmer
af Lav i Aalborg. løvrigt roses Haandværkerne ikke. Der
fandtes saaledes 5 Skomagere (1743 nævntes Troels Gutormsen, Peder Ryeltoft, Søren Thomsen, Chr. Bertelsen og
Jens Fruergaard), de fik det Skudsmaal, at „deres Arbejde
ej kan anses for andet end det, som gøres af Fuskere“. Af
Skræddere var der 6 (1743: Jens Mikkelsen, Anders Jen
sen Degneboel og Jesper Olesen) og om dem siges det
samme, „saa at hvo, som vil have et Par gode Sko eller
en skikkelig Klædning gjort, maa have det fra andre Stæder, enten fra Aalborg eller Viborg, hvorfore en god Skræder og Skomager vel kunde være fornøden“. Værst var det
med en stakkels Bager, Peder Joensen hed han, og han var
den eneste Byen havde; om ham indberetter Byfogden, at
„saafremt han ikke efter giorte Paamindelser vil forbedre
sig, jeg skal tage den underdanige Frihed at giøre Besvæ
ring, saa en anden til Publici Nøtte kunde blive beskikket“.
Af Feldberedere havde Byen to (1743 Jesper Sørensen og
Mads Holmagger). 1 et Mandtal fra samme Tid nævnes af
andre Haandværkere : 1 Barber, 3 Guldsmede, 3 Grov-

55

Plan over Thisted 1768.

smede, 1 Snedker, 1 Bødker, 1 Drejer og 2 Giarmestre; 1
Hattemager nævnes 1743.
Til Slut sammenfatter Byfogden det, som efter hans

„ringe og uforgribelige Tanker“ vil kunne ophjælpe Byen i
to Punkter, nemlig at der ved fremtidige Auktioner over
Byens Markjorder bliver forbeholdt Borgerne Forkøbsret,
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ligesom at det tidligere bortsolgte mod skadesløs Betaling
igen kommer til Byen, eller at vedkommende maa lade det,
der avles paa Byens Grund, konsumere i Byen, samt at de
handlende i Klitmøller, der bruger borgerlig Næring udover
hvad der er tilladt ved Toldrullen, tilpligtes at flytte ind til
Byen; dermed mentes, at Byen kom til Velstand, og at de
pligtige Afgifter til Kongens Kasse vilde forbedres, da man
saa ikke saa let kunde unddrage sig deres rigtige Erlæggelse.
Den ældste Postforbindelse mellem Thisted og det øv
rige Land fandt Sted over Viborg, hvor der 1624 oprette
des en Poststation; denne Forbindelse var dog kun lejlig
hedsvis og først fra 1694 blev der et gaaende Bud over
Skive og Nykøbing i fast Rute44). Det første Postkontor i
Thisted blev oprettet ’A 1732 og nedlagdes igen 51A 1735.
Postmesteren hed Ole Brønlund45). Efter sidstnævnte Aar
paatog Postmesteren i Viborg sig at holde en ugentlig For
bindelse i Gang med Thisted og maatte derfor betale Post
væsenet 60 Rdlr., mod at han fik Indtægterne ved Forsen
delserne. 1760 blev Ruten udvidet til to Gange ugentlig og
besørgedes af en ridende Postillon; 1780 ankom han fra
Viborg hver Søndag og Torsdag og afgik igen fra Thisted
hver Tirsdag og Fredag Aften. Denne Ordning vedvarede
til 1826. Kontoret i Thisted bestyredes af en „Postekspedi
tør“, mest en af Byens Borgere.
Først hen imod Slutningen af dette Tidsrum foreligger
der Efterretninger om Byens kommunale Anliggender,
nemlig om Oprettelsen af et Brandvæsen og Anskaffelse af
et Par Sprøjter, hvilket ogsaa kunde være nødvendigt i den
paa Straatage saa rige By46). Dette Byens første „Væsen“
skyldes Byfoged Scavenius, og saa ivrig var han for Sagens
Fremme, at da Sprøjterne, der var købt i Aalborg og ko
stede 220 Rdlr., skulde betales, laante han privat 200 Rdlr.
af Kirkens Midler og udlagde selv Resten. Da Sprøjterne
kom til Thisted, viste det sig, at det var smaat bevendt med
deres Brugbarhed, hvorfor Borgerskabet trykkede sig ved
at rykke ud med Beløbet. Inden Sagen var ordnet døde
imidlertid Byfogden, og hans Enke og hans „Eftermand udi
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Ægteskab“, Løjtnant Hirschfeldt, ønskede efter et Par Aars
Forløb ganske naturligt at faa den i Orden. Der tilkaldtes
saa et Par „sprøjtekyndige“ Mænd og disse i Forening med
Repræsentanter for Borgerne var hurtigt enige om, at Sprøj
terne umuligt kunne antages, „da de til at slukke Ildebrand,
som Gud naadelig afvende, befindes unyttige og utjenlige“.
„Det var jo en dødelig Synd“, hedder det videre i deres
Betænkning, „om denne fattige By skulde besværes med
saadanne store unyttige Udgifter og i paakommende Fare
intet med disse Sprøjter kunde udrettes“. Først 1774 kom
man til Forlig. Løjtnant Hirschfeldt fik Pengene, 220 Rdlr.,
udbetalt, mod at han for en Sum af 50 Rdlr. lod Sprøjterne
istandsætte. Kirken fik sine Penge tilbage uden Rt., „da
den var skikkelig formuende“, og Sprøjterne ikke blot var
anskaffet til Byens men ogsaa til Kirkens Nytte: Alle Ud
gifter til Sprøjterne, ialt var Beløbet steget til 252 Rdlr.,
blev paalignet samtlige Ejendomme, saaledes at der skulde
betales 45 Skilling af hver 100 Rdlr. Ligningen blev udar
bejdet af P. Leerhøy, Frantz Rosenberg, Chr. Larsen og
Chr. Andersen Schielsgaard.
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BESÆTTELSESHISTORIEN.
Ach, ach, ach, vort kiære Thisted.
Holberg: „Hexeri eller Blind Allarm“, 5.
Akt, 1. Scene.

Begivenhed er uadskilleligt knyttet til Thisted;
den begyndte først paa Aaret 1696 og afsluttedes med
en Højesteretsdom et Par Aar senere. Ved den blev Byen
berygtet over det ganske Land og vidste man ned igennem
Tiderne ikke andet at fortælle om Thisted, saa vidste man
dog, at det var her, at den „vidt udraabte Besættelse“ havde
fundet Sted1).
Der er mange Vidnesbyrd om i hvor høj Grad, den op
tog Samtiden, og for Holberg bliver Thisted den By, „hvor
Folk ikke løsligen troer en Ting“2). For ham er det nord
lige Jylland i Almindelighed et rent Overtroens Hjemland;
men angiver han ikke Stedet for en eller anden overtroisk
Begivenhed nøjere, saa tager man dog næppe fejl i, at han
stadigvæk tænker paa Thisted, og her hen lægger han da
ogsaa specielt Skuepladsen for Komedien „Hekseri eller
Blind Allarm“.
For at forstaa Aarsagen til den for vor Tid saa mærk
værdige Foreteelse, skal der gøres opmærksom paa, at Be
sættelser af ganske lignende Natur kendes mange Steder fra;
de er ikke nogel specielt for Danmark end sige for Thisted.
Troen paa Djæviebesættelse kan føres langt tilbage i
den kristne Tid, og baade i den katholske og den lutherske
Lære var det forlængst fastslaaet, at en saadan kunde finde
Sted. Den første lutherske Biskop, Peder Palladius, erklæ
rede, at der vrimlede af Djævle som med Fluer paa en
Sommerdag, og at de var utallige som Solegran. Det gjaldt
derfor om at tage sig i Vare; men man kunde aldrig vide
sig sikker for, at ikke en eller anden Troldkvinde kunde
mane en eller flere Djævle i en, eller at man maaske selv
enne

D
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kunde blive beskyldt for Trolddom, hvorfor Djævlebesættelser næsten altid havde Hekseprocesser til Følge, og ikke
blot i Danmark, men over hele Europa blussede Heksebaalene i det 16. og 17. Aarhundrede. Den første Heks
blev her i Landet brændt 1540 og den sidste faa Aar før
Begivenhederne i Thisted.
Det laa i Sagens Natur, at det maatte være Præsterne,
der var selvskrevne til at tage Kampen op med Djævelen
ved en saadan Besættelse. Kristian d. 5.s Kirkeritual inde
holder derfor ogsaa Oplysninger om de særlige Kendetegn
ved hvis Hjælp man kunde afgøre, om man havde et besat
Menneske for sig, ligesom der ogsaa gives Anvisning paa
de Ceremonier efter bestemte Regler, som Bøn, Sang og
Besværgelse, der var nødvendige for at helbrede de lidende.
Lægevidenskaben har i vore Dage paavist, at disse Besæt
telser var hysteriske Epidemier, og som saadan maa da og
saa Besættelsen i Thisted forklares; den Hekseproces, som
ogsaa her fulgte i dens Spor blev ikke til noget, ligesom
selve Begivenheden blev den sidste af sin Slags her i Landet.
Omtrent ved Aaret 1680 havde en dengang 14-aarig
Pige, Maren Spillemands, fra Skinnerup faaet „nogen Rysten
og Gysen i sine Lemmer, hvormed undertiden fulgte nogle
Konvulsioner“. Den Interesse, der lidt efter lidt vaktes for
hendes Person, forledte hende til Dovenskab og Dagdriveri,
saa at hun strejfede om uden noget fast Ophold. Da denne
Tilstand snarere blev værre end bedre, mente baade Pige
barnet og hendes Fader, at en gammel Kone, Ane Kristensdatter, der ogsaa boede i Skinnerup og almindelig var anset
for at være en Troldkone, skulde have vist noget ondt i
hende. Fornuftige Folk antog imidlertid hendes Sygdom for
„Skrømteri og selvgjort Værk“; men Faderen lod hende
søge Hjælp hos flere af Egnens lægekyndige Præster. En
kelte af disse, og deriblandt da ogsaa Præsten i Thisted,
Magister Anders Heboe, kom til den Anskuelse, da de saa
hendes Fagter og Gebærder, at hun maatte være besat af
Djævelen, hvorfor de bad for hende paa Prædikestolen i
deres Kirker og søgte at uddrive Djævelen ved Bøn og
Sang, men uden at det hjalp noget.
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Da Anders Heboe døde, blev han efterfulgt i Embedet
som Præst i Thisted af Magister Oluf Bjørn. Han var da
bekendt for at være en hæderlig og dygtig Mand, der havde
et godt Lov paa sig for sin store theologiske Lærdoms
Skyld. Han var endvidere anset for at være religiøst gre
bet; men som det vil fremgaa af hans Optræden i Besæt
telsessagen, var der noget sygeligt ved hans Religiøsitet, og
hans stærke Ensidighed i disse Spørgsmaal viser ham som
en kritikløs og stejl Natur, der paa ingen Maade taalte Mod
sigelse over for hans egne Anskuelser. Hertil kommer saa, at
hans Nervesystem vidnede om en vis Abnormitet, der gav
sig Udslag paa forskellige uheldige Maader og deriblandt da
ogsaa, at han paa en „sær Maade eksaminerede det unge
Kvindekøn i deres Børnelærdom“, saaledes ved at give dem,
hvad han kaldte en „faderlig. Revselse“, d. v. s. Slag paa
det blottede Legeme, altsammen noget, der efterhaanden stil
ler ham i et uheldigt Lys og bevirkede, at han var ude af
Stand til med Myndighed at beherske de ved Besættelsen
indtrufne Omstændigheder.
Til ham var det altsaa nu, at Maren Spillemands hen
vendte sig for at søge Helbredelse. Oluf Bjørn lagde til en
Begyndelse ikke videre Vægt paa hendes Svaghed, men
udtalte dog samme Formodning som sin Forgænger, at det
ikke var umuligt, at Ondet skyldes noget „Spøgeri eller
T rolddomsværk “.
Der gik nogle Aar hen, og man havde vel vænnet sig
til at betragte hendes Sygdom som værende uden nogen
Interesse, da Byen pludselig i Januar Maaned 1696 over
raskedes ved, at Magister Bjørn offentlig erklærede hende
for at være legemlig besat af Djævelen, og dermed træder
Begivenhederne mere frem for Offentligheden.
Omtrent ved samme Tid havde en Borger i Thisted,
Oluf Langgaard3), et Pigebarn, Kirsten, der fik nogle An
fald, som kunde tyde paa „faldende Syge“. Hun var kun
9 Aar gammel og fik det Skudsmaal, at hun „var et vittigt
Barn, men derhos ilde optugtet“. Hendes Fader søgte og
saa Raad for hende hos lægekyndige Præster. En af dem
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prøvede da ogsaa paa at helbrede hende ved at gøre Bøn
for hende, men uden nogen Bedring. Da Langgaard fik at
vide, at Magister Bjørn havde faaet Maren Spillemands
under sin Behandling, gik han ogsaa til ham med Barnet,
og efter at have set hende, erklærede Magisteren, at hendes
Sygdom var i Slægt med den „faldende Syge“.
Ved dette Besøg saa Kirsten Langgaard imidlertid, hvor
ledes Maren Spillemands raabte, skreg og gebærdede sig, og
hun begyndte nu at efterligne hende efter bedste Evne, og
da der var gaaet en Tid, forandrede Magister Bjørn sin Me
ning om hende og erklærede ligeledes, at hun var legemlig
besat af Djævelen, en Antagelse hvori han bestyrkedes af
et Par Studenter4), som paa samme Tid opholdt sig i Byen
og nu hjalp Præsten med at helbrede de besatte, der mere
og mere ophidsedes og begge to stadig væk skyldte den
gamle Kone fra Skinnerup for at være en Troldkvinde, der
havde indmanet Djævle i dem, hvilke de endogsaa kunde
nævne ved Navn.
Hos den jævne Befolkning „den gemene Mand“ i Byen
var der nu heller ikke længere nogen Tvivl om, at der
forelaa en virkelig Besættelse, og Magister Bjørn udtalte
paa Prædikestolen, „at Djævelen var efter Befaling op
kommen af Helvede at forkynde Guds Villie, fordi Men
neskene ikke vilde adlyde Guds Ord“, og at „der var ingen
Forløsning eller Frelse for disse Mennesker, førend de som
af dennem paaberaabt blev grebne og brændt“, og dermed
var der altsaa vist en Udvej til Helbredelse for de to be
satte. Kristen Spillemand lod derfor rejse Tiltale mod Ane
Kristensdatter, som blev grebet og ført til Thisted og sat
under Tiltale for at være Skyld i Besættelsen. Hendes Na
boer vidnede, at hun i mange Aar havde været anset for
at være Skyld i Maren Spillemands Sygdom og ligeledes for
at være berygtet for Trolddom. Oluf Bjørn og de to Studen
ter vidnede, at de syge havde sagt, at Djævelene var ind
manede i dem af hende, og at de ikke vilde vige, før hun
var brændt.
Kort efter indtraf et nyt Tilfælde, idet en Pige, Ane
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Jensdatter fra Legind, var kommet i Tanker om, at hun var
besat og skød Skylden herfor paa Oluf Fiskers Kone i
Istrup, som den, der havde manet to nærmere navngivne
Djævle i hende. Paa Foranledning af Amtmanden blev der
ogsaa rejst Tiltale mod Fiskerkonen og adskillige andre Kvin
der for Hekseri.
I deres Nød fremkom nu de stakkels Kvinder med for
blommede Trusler om, at dersom de skulde lide noget,
skulde det ogsaa række til dem, der bar Guldkæder, og
dermed begyndte en Række Anklager „mod fornemme godt
Folk“ ; men mod hvem disse Beskyldninger var rettede, og
hvad de i Enkelthederne gik ud paa, vides ikke; kun om
Borgmester Enevold Bjerregaards Hustru, Anne Søe, forelig
ger der Efterretninger. At hun var blandt dem, der blev be
skyldt for Hekseri, skulde skyldes en Hævnakt fra Magi
ster Oluf Bjørns Side, fordi han var blevet afvist som Frier
til hendes Datter (S. 48); man har ogsaa paastaaet, at han
skulde have faaet hele Besættelsen sat i Gang i den Anled
ning, men som allerede bemærket var Besættelsen begyndt før
han kom til Thisted. En af de besatte havde særlig beskyldt
Anne Søe for at være Skyld i hendes Ulykke, og da hun
blev spurgt om, hvorfor hun særlig nævnede hende, angav
hun som Grund, at Anne Søe altid havde talt ilde om
hende.
Hvorledes Fru Anne Søe har klaret disse i Virkelig
heden saa farlige Beskyldninger vides ikke; thi da Sagen
afgjordes ved Højesteretsdommen, blev det i denne paabudt,
at hvad „ellers udi denne Sag er passeret adskillige Godt
folk til Præjudice paa deres gode Navn og Rygte, saavel
alt, hvad denne formente Besættelseshandel angaaende udi
Tingbøgerne og Raadstueprotocollerne er indført bør aldeles
derudi annuleres og udslettes“. Dette har da ogsaa fundet
Sted; baade i Thisted Bys Tingbog og i Hillerslev Herreds
Justitsprotokol fra disse Aar er en Del Sider gjort ulæselige
ved at være oversmurte med Blæk. Men ogsaa Heksepro
cessen løb ud i Sandet. Ane Kristensdatter værgede saaledes godt for sig; over for de besattes Beskyldninger, at hun
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skulde -have indmanet Djævle i dem, erklærede hun, at „det
var Løgn, alt det Fanden havde sagt“. I første Instans
hjalp hendes Benægtelse dog intet, idet hun tilligemed de
øvrige for Hekseri beskyldte Kvinder blev dømt til at bræn
des levende. Imidlertid var det allerede ved Recessen af
1576 blevet paabudt, at Domme i Heksesager skulde stad
fæstes af Landstinget, før de maatte eksekveres; dette skete
da ogsaa her; Ane Kristensdatter med Lidelsesfæller blev
frikendte; at mere moderne Syn paa Heksevæsenet havde
begyndt at brede sig.
Sagen vakte baade i Byen og Omegnen et mægtigt
Røre, og der blev efterhaanden et stort Tilløb til de besatte
af Folk, der vilde have Oplysning om alt muligt. Navnlig
ønskede man gerne at faa at vide, hvem der kunde være
Skyld i indtrufne Uheld, og de fængslede for Hekseri be
skyldte Kvinder blev af alle de besatte udlagt som de skyl
dige. Der var saaledes en velagtet Borger i Byen, hvis
Hukommelse efterhaanden var blevet noget svækket; han
var en ældre Mand, saa Grunden kunde være meget natur
lig; men en Dag spillede hans Hukommelse ham et Puds,
og han gik da ogsaa til de besatte for at faa Rede paa, hvem
det var, der forfulgte ham og tog Hukommelsen fra ham,
og Svaret blev: Ane Kristensdatter. Han lod straks føre
Vidner og anlægge Sag imod hende. En anden Mand, der
kom kørende, var paa Vejen kommen forbi 3 Harer; idet
han passerede dem, fik han ligesom et Stik i sit Hjerte,
hvorfor han troede, at Harerne var 3 Djævle; han bød
dem pakke sig, hvilket de ikke lod sig sige to Gange, og han
takkede Gud, fordi han var sluppet saa naadigt. En tredje
Borger var efter en god Aftensmad gaaet i Seng; men da
han i Søvne laa og væltede rundt i Sengen plaget af urolige
Drømme, faldt Dynen ned paa Gulvet, hvilket han antog
maatte skyldes Djævelen. Han henvendte sig ogsaa til de
besatte og spurgte en af dem, om hun kunde sige, hvad der
var hændet ham sidste Nat. „Ja, jeg kan“, lød Svaret, „Dy
nen faldt forleden Nat af dig“. Imidlertid kunde der dog
ogsaa gives en naturlig Forklaring paa denne overraskende
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Oplysning, idet man siden fik godtgjort, at en Sladrekælling
var gaaet Byen rundt med den Historie, der da ogsaa var
kommet de besatte for Øre.
Da Rygtet om de mærkelige Ting, der foregik i Thi
sted naaede til Aalborg, fik Biskop Jens Bircherod det og
saa at vide, og han anmodede Magister Bjørn om nærmere
Oplysninger, og denne tilskrev da Biskoppen et meget langt
og udførligt Brev, hvori han gør Rede for Besættelsen, lige
som han begrunder sin Antagelse af disse Menneskers Til
stand, alt i Overensstemmelse med den kirkelige Besættel
seslære. Biskoppen var efter at have læst denne Beretning
heller ikke i Tvivl om, at her forelaa en virkelig Besættelse
og paa Præstens Anmodning om Assistance af nærboende
Præster gav han Ordre til, at de tre nærmeste Herreders
Præster skiftevis skulde møde i Thisted, saa at der altid
kunde være to hos de besatte. At de gejstlige Herrer ikke
alle var glade ved dette Hverv, forstaar man, da adskillige
af dem ikke vilde anerkende, at der forelaa nogen virkelig
Besættelse ; men deres Vantro paa dette Omraade blev paa
det skarpeste imødegaaet af Magister Bjørn.
Nu var Besættelsen naaet til det Tidspunkt, at den som
en Smitte begyndte at brede sig med rivende Fart, og ad
skillige mest yngre Kvinder troede sig besatte, og i Løbet
af kort Tid var der ialt 14, de fleste fra Thisted, baade
gifte og ugifte, men væsentlig af „den gemene Almue“. Som
Følge heraf bredte Uhyggen sig over Byen, ogsaa til den
mere velhavende og oplyste Del af Befolkningen. Adskillige
overvejede alvorligt at forlade Byen, da der daglig ikke
„hørtes andet prædikes, læses eller synges i Kirken, intet
andet tales eller handles i Husene end om Djævelen, Trold
dom, Spøgeri, Besættelse og andre forskrækkelige Ting“.
Af stor Virkning maa sikkert ogsaa Gudstjenesten have
været. Den overværedes af de besatte, der ogsaa af og til
fremstilledes i Kordøren til almindelig Beskuelse. Hændte
det nu, at de fik deres Anfald i Menighedens Overværelse
kunde dette give Stof til mange Samtaler. Det var saaledes
i Kirken, at Kirsten Langgaard truede Amtmanden med, at
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hans Børn skulde blive besatte, hvis ikke.Troldkonerne blev
brændt. En anden Gang hændte det, medens Ole Bjørn
stod paa Prædikestolen, at der tydelig fra Sideskibets Hvæl
vinger hørtes en Stemme sige 3 Gange i Rad: „Ja, det vil
jeg“Imidlertid blev det efterhaanden besværligt baade for
Magisteren og hans Kolleger „at betjene“ de besatte, hvor
for han igen henvendte sig til Biskoppen om yderligere
Hjælp med den Begrundelse, „at han ikke troede, at der
var sket større Tegn eller Undere siden Apostlenes Dage,
end der nu skete i Thisted“. Da besluttede Biskoppen sig
til selv personlig at undersøge Forholdene, og sammen med
den lægekyndige Præst i Ingstrup i Vendsyssel, Jakob Otte
sen, kom han 20. Juni 1696 til Hillerslev Præstegaard, hvor
til de to først besatte, Maren Spillemands og Kirsten Langgaard, i den Anledning blev ført. Efter foretagen Under
søgelse vilde dog hverken Biskoppen eller Præsten aner
kende de to Kvinders Tilfælde som rigtig Besættelse; men
deres Anskuelser blev paa det ivrigste imødegaaet af Ole
Bjørn, og i Disputens Hede var han ikke fri for at være
grov over for sine lærde Modstandere og haanede dem, da
de ikke vilde gaa ind paa hans Paastande, hvorefter de
skiltes i Uenighed.
For nu om muligt at komme dette „Uvæsen“ til Livs,
henvendte Biskop Bircherod sig efter sin Hjemkomst til
Stiftamtmanden for ved hans Hjælp at faa Maren Spille
mands og Kirsten Langgaard til Aalborg og der nøje sætte
sig ind i deres Tilstand. Efter nogen Tids Forløb blev først
nævnte ogsaa ført til Aalborg, og det lykkedes at faa hende
til at indrømme, at hun af sig selv havde gjort de sæl
somme Fagter og Gebærder og „ingen Tid været af Djæ
velen besat paa den Maade, som hun det havde indbildt
Folk“. Ikke blot overfor Biskoppen vedgik hun sine Daarskaber, men ogsaa i gentagne Forhør over for flere af Byens
Præster, hvorefter hun blev indsat i Forvaring i Hospitalet
i Aalborg, og da man havde haft Held med sig over for
hende, skulde Kirsten Langgaard ogsaa føres til Aalborg,
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men hendes Fader satte sig efter Samraad med Oluf Bjørn
imod det, nægtede at udlevere hende og skjulte hende.
Da Rygtet om Maren Spillemands Bekendelse naaede
Thisted, erklærede Oluf Bjørn straks, at dette skyldtes Djæ
velen og ikke hende selv, og indgav Ansøgning til Kongen
om, at der „maatte beskikkes myndige og forstandige Mænd,
som uden Persons Anseelse kunde inkvirere om Trolddoms
væsenet, saaledes at de skyldige blev straffede“, og denne
Ansøgning blev underskrevet af en stor Del af „den gemene
Almue“ i Thisted. Biskoppen og Stiftamtmanden sendte
samtidig deres Beretning til Kongen, som nedsatte en Kom
mission med den Opgave grundigt at undersøge Sagen og
fremkomme med en Indberetning. Da denne var Kongen i
Hænde, blev det befalet Oluf Bjørn straks at begive sig
til Aalborg, og Præsterne i Omegnen af Thisted fik Ordre
til at formane Almuen og bibringe den Oplysning om denne
foregivne Besættelse og Trolddomssag.
Nu fik Oluf Bjørn travlt; den kongelige Befaling tog
han meget lidt Hensyn til og modarbejdede endogsaa dens
Udførelse ud fra den Forudsætning, at der virkelig forelaa
en Djævlebesættelse efter de bedste Mønstre og i Overens
stemmelse med den kirkelige Læres Dogmer; de besatte,
der var bievne tilbage i Thisted, anstillede sig endnu galere,
og der blev paa hans Foranstaltning udspredt et Skrift,
hvori der udtaltes, at dersom Troldkonerne ikke blev
brændte, „skulde der komme saa stor Elendighed og Ulykke
over Landet, som aldrig før var hørt, saa at Tyrkerne skulde
æde Kødet af Menneskenes Ben, og de skulde dog gaa
levende paa Gaden“. Paa samme Tid blev der i al Hemlighed sendt et Bud til Maren Spillemands, hvilket forestil
lede hende, at hendes Bekendelse vilde koste hendes Hals,
hvis hun fremdeles fastholdt den, hvorfor hun igen begyndte
paa sine gamle Fagter. Samtidig rejste Magister Bjørn til
København med et Skudsmaal om sin egen Lærdom og Be
rømmelse, hvilket han havde selv sat sammen og faaet
underskrevet af en stor Del af Byens Borgere. Ved sin
Nærværelse i København haabede han at finde aabne Øren
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for hans Opfattelse af de besattes Tilstand ; han havde ikke
Held med sig, og det blev befalet ham at rejse til Aalborg
og afvente Kommissionens Undersøgelse.
Det viste sig nu, at Oluf Bjørns Fraværelse havde haft
en særdeles gunstig Indvirkning paa de besatte, saa at de
var faldne mere i Ro, og da man mente, at deres Fjernelse
fra Thisted sikkert ogsaa vilde have en gavnlig Indflydelse
paa dem, blev efter kongelig Befaling de mest angrebne ført
til Aalborg, ogsaa Kirsten Langgaard; her skulde Under
søgelsen fortsættes, og dermed blev Thisted befriet for det
urolige Selskab, der nu i saa mange Maaneder havde sat
Byen paa den anden Ende.
De til Aalborg førte Kvinder var: Maren Hansdatter
Zirichs, Anders Lauritsens Hustru, Karen Spillemands, Sø
ster til Maren, Anne Krogsgaard, Inger Fusmand, gift med
en Skoflikker, og Anne Jakobsdatter, tilligemed de to tid
ligere til Aalborg førte Maren Spillemands og Kirsten Lang
gaard, ialt 85).
Kommissionens Kendelse faldt den 14. Maj 1697 og lød
bl. a. paa, at Maren og Karen Spillemands, Anne Krogs
gaard og Karen Toftum skulde miste deres Liv, og Hove
det sættes paa Stage, Anne Jakobsdatter skulde stryges til
Kaget og forvises Land og Rige ; de øvrige Kvinder fik min
dre Straffe med Undtagelse af Inger Fusmand, der var død.
Magister Bjørn skulde have sit Kald og Embede forbrudt,
staa aabenbar Skrifte i Thisted Kirke og der afbede den
store Forargelse, han havde givet sin Menighed, miste sin
Boes Lod og ikke mere lade sig finde i Jylland. Oluf Lang
gaard, der egentlig kun modsatte sig, at hans Barn skulde
føres til Aalborg, dømtes til at have sit Boes Midler for
brudt og desuden straffes med Jern paa Bremerholm i hans
Livstid, en unødig haard Straf, der sikkert kun skyldtes, at
han vovede at trodse Kommissionen.
Oluf Bjørn indankede imidlertid Sagen for Højesteret
og her faldt den endelige og afsluttende Dom i hele den
uhyggelige Sag 26. Febr. 1698; den ændrede i høj Grad
Udfaldet dels ved at formilde Straffene og dels ved at fri-
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kende enkelte af de anklagede. De fire dødsdømte beholdt
Livet, men skulde stryges til Kaget og indsættes i Forvaring.
For Kagstrygningen blev de benaadede, men blev hensat
forskellige Steder i Landet, hvor de faldt i Ro, og senere
hører man ikke mere om dem. Oluf Bjørn mistede Kjole
og Krave og skulde hensættes i Fængsel paa Livstid; Aaret
efter blev han benaadet mod at forlade Landet6). Den me
ningsløse Dom over Oluf Langgaard ændredes til en Bøde
paa 40 Rdlr. ligesom han sattes i fuld Besiddelse af sine
Ejendomme. Adskillige af de Embedsmænd, som havde med
virket under Sagens Gang, fik Bøder for udvist Mangel paa
Forsigtighed, saaledes Amtmand Jørgen Scheel Due, der
maatte bøde 50 Rdlr., Amtsforvalter Jens Hansen 20 Rdlr.,
men Biskop Bircherod ikke mindre end 1000 Rdlr. Selv
om Højesteretsdommen satte Sagens Udfald i et andet Plan
end Kommissionsdommen, saa gik den dog ud fra, at Be
sættelsen var et gennemført Bedrageri, og først Nutiden har
kunnet paavise, at den skyldtes en hysterisk Epidemi.
Selve Besættelseshistorien har blandt andet ogsaa den
mere almindelige kulturhistoriske Interesse, at den lader os
faa et Indblik i en lille Købstads aandelige Horisont i
Slutningen af det 17. Aarhundrede; men denne har dog
rimeligsvis været saa nogenlunde ens for de fleste af Lan
dets mindre Købstæder paa denne Tid, og det faar være en
Trøst for Thisted, at Besættelsen sikkert ligesaa godt kunde
være foregaaet i en hvilken som helst anden Købstad.

69

THISTED LATINSKOLE.
1. LATINSKOLENS HISTORIE.

Reformationens Indførelse nedlagdes de Skoler, der
hidtil var knyttede til Klostrene, de saakaldte Kloster
skoler, hvor Ungdommens Oplærelse i Almindelighed fore
gik, forsaavidt den fik nogen Undervisning. Ganske vist
havde Kong Kristian d. 2. begyndt paa at indføre en al
mindelig Skoleundervisning, men ved hans Fald blev de
derom tagne Bestemmelser ophævede. Imidlertid maatte det
være Reformationens Mænd magtpaaliggende, at Ungdom
men fik nogen Undervisning, særlig naturligvis i Religions
kundskab, og i Kristian d. 3. Kirkeordinans finder man da
ogsaa Bestemmelser om, hvorledes Skoleforholdene skulde
ordnes, og denne bliver da Grundlaget for det senere Skole
væsen.
Der skulde efter Ordinansen oprettes en Latinskole i
hver Købstad, og i denne skulde der ikke læres stort andet
end Latin „for“, som det hedder, „de latinske Skoler for
dærves gerne af de danske og tyske Skoler“. Disse Skoler
var imidlertid nærmest for den Ungdom, der skulde studere,
for de Børn i Købstæderne, som ikke skulde gaa den Vej,
brød Regeringen sig ikke om, „thi Skriveskoler“, som man
kaldte dem, „for Drenge og Piger og andre, der ikke duer
til at lære Latin, maa Øvrigheden forsørge“. Derfor fand
tes der ogsaa ned i Tiden i de fleste Byer ved Siden af
Latinskolen en „Dansk Skole“; men disse Skoler kunde
iøvrigt ikke glæde sig ved nogen større Bevaagenhed fra
højere Steder, og førte derfor en temmelig ubemærket Til
værelse, de blev dog Forløbere for den nuværende Folke
skole.
Den første lutherske Biskop over Aalborg Stift, Peder
Thomesen, fik ikke noget gjort for Skolevæsenet; der var
jo i Overgangstiden saa mange Forhold at tage i Betragtfter
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ning og ordne, at det først blev hans Efterfølger Dr. Oluf
Chrysostemus, der var en kraftig og virksom Mand, at Thi
sted fik sin Latinskole 1549.
Det følger af sig selv, at ved en saa gennemgribende
Reforms Indførelse maatte der forud gaa et betydeligt For
arbejde, og i en Skrivelse af 26. Aug. 1540 til Axel Juell,
Kongens Lensmand i Aalborg, faar man et lille Indblik i
Fremgangsmaaden ved Funderingen af de Skoler, der skulde
oprettes1). Axel Juell faar nemlig Befaling til sammen med
Biskoppen at rejse til Stiftets Købstæder for at indhente
Oplysning om, hvor der findes saa meget „Gillegods“, Al
tergods eller anden Rente der udi Byen, som ingen Arvin
ger er til, som er saa formuendes, at de deraf kunde fun
dere og stifte Skolerne og Skolemester og Høreres Ophold.
Da skulde de tage Borgmester og Raad i hver Købstad til
dem og vurdere samme Gods og siden sælge det Borgerne
arvlig, dog at det sættes dem paa en aarlig Rente og Jord
skyld aarligen til evig Tid der af at give, hvilken samme
Rente forordnes og skikkes Skolemesteren og Høreren i
hver Købstad en tilbørlig Underholdning, som de og deres
Efterkommere Skolemesteren og Hørerne kunde have deres
Ophold ud af til evig Tid“.
Kong Kristian den 3. Brev2), der var udstedt paa Koldinghus „Mandag efter Valentini Dag“, d. e. 18. Februar,
1549, om Skolens Oprettelse lyder saaledes:
„Vi Christian d. 3. o. s. v. gør alle vitterlig, at paa det
der kan afholdes en Skole udi vor Købstad Thisted, som
unge Personer kunde med god Lærdom og boglige Kunster
oplæres og optugtes udi, saa og Religionen til Hjælp og
Forbedring, have Vi af vor synderlige Gunst og Naade be
vilget og samtykt, og nu med dette vort aabne Brev bevilge
og samtykke, at Skylden og Landgilden af dette efterskrevne
Gods, som er først:
3 Pd. Korn af en Gaard udi Sperring, beliggendes ved
Sjørring Kirke.
item 3 Pd. Korn i Østervandet, Niels Andersen iboer, lig
gendes til 0 . Vandet Kirke.
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3 Pd. Korn i Wang, Christen Nielsen, iboer, liggendes
til Wangs Kirke.
3 Pd. Korn i Snedsted, Bernt Madsen iboer, liggendes
til Snedsted Kirke.
2 Pd. Korn i Snedsted, Laurits Michelsen iboer, lig
gendes til Snedsted Kirke.
3 Pd. Korn i V. Vandet, Christen Pallesen iboer, lig
gendes til Vester Wandet Kirke.
2 Pd. Korn, Niels Thomæsen iboer, liggendes til Nors
Kirke.
1 Pd. Korn, Chresten Mortenson iboer, liggendes til
Tved Kirke.
2 Pd. Korn, Oluf Kristensen iboer, liggendes til Taarsted Kirke.
2 Pd. Byg, 1 Pd. Smør, Peder Storm iboer, som er
af Gilde-Gods til en Gilde udi fornævnte Thisted med dette
efterskrevne Gods, som er 1 Pd. Byg 1 Pd. Smør af en
Gaard udi Sjørring, Laurs Pedersen iboer, item 2 Pd. Korn
af en Bol paa Hannæs, Mads Kristensen iboer,
maa aarligen ydes til fornævnte Skoles Ophold udi Thisted,
til saa længe Vi derom tilsigendes vorder“3).
Ialt beløber ovennævnte Gods sig til 2 Læster, 5 Pd.
Korn og 2 Pd. Smør.
Ved en senere Skrivelse4), dat. Koldinghus 10. Decem
ber 1558 bestemmes endvidere:
„at de tvende Hørere udi Skolen udi vor Købstad Thi
sted, de som nu ere eller herefter kommendes vorder, aarlig maa lade oppebære vor og Kronens Part af Korn Tiende
i Hundstrup Sogn, som er 9 Pd. Byg, 3 Pd. Rug og 2 Pd.
Havre, og det have nyde, bruge og heholde til deres Un
derholdnings Behov“.
Ved disse Kongebreve dannedes, hvad man kunde kalde
det pekuniære Grundlag for Skolen, men Lønningen var
selv i disse Tider ikke ret stor, hverken for Skolemesteren
eller Hørerne; ganske vist skulde disse sidste have Kosten
hos Byens Borgere, men alligevel viste Indtægterne en be
tænkelig Nedgang, hvorfor der i en kongel. Skrivelse5) af 14/ i 2
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1582 paalagdes Borgmester og Raad at sørge ordentlig for
Hørerne ved deres Skole, da Superintendenten M. Jørgen
Mortensen havde givet tilkende, at bemeldte Hørere ikke
var forsynede med tilbørlig Underholdning. Samme Brev
udgik ogsaa til Nykøbing M. Hvilken Virkning dette Brev
havde faar vi at vide af en Skrivelse fra Superintend. Jakob
Jensen Holm til Kansler Niels Kaas paa et lidt senere Tids
punkt; i dette Brev hedder det bl. a., at „de Dannemænd i
Thisted retter dennem efter kongl. Majst. Brev, udi lige
Maade dennem tilskrevet“, dette havde de nemlig ikke gjort
1 Nykøbing.
Imidlertid affødte det uheldige Forhold, at Hørerne
skulde have Kosten hos Byens Borgere, ret naturligt adskil
lige Ulemper, ikke mindst for de lærde Herrer, for hvem
det maatte være pinligt at gaa paa Omgang hos Borgerska
bet, da man vist næppe har affundet sig med klingende
Mønt og tinget dem i Kost. Men ogsaa Borgerne var util
fredse, og de henvendte sig til Kongen med Anmodning om
at blive fri for denne Ydelse, og Svaret foreligger i et Mis
sive6) af 4. Juli 1598, at da Borgmester og Raad have kla
get over, at Borgerne i Byen besværes meget med at holde
2 Hørere i Skolen, der daglig skulde have deres Kost og
Tæring hos Borgerne og anmodet om at Hørerne maa blive
afskaffede. Da det er deres egne Børn, der undervises af
Hørerne, og det falder dem besværligt at underholde disse,
tillader Kongen dem at afskaffe Hørerne, saafremt de paa
anden Maade med ringere Bekostning kunne lade Børnene
undervise, da jo deres egne Børns Nytte og Bedste maa være
dem selv mest magtpaaliggende.
Hvorledes deres Andragende til Kongen iøvrigt har
været, og hvilke Motiveringer det har haft, ved vi ikke, men
der foreligger et Brev til Biskop Jakob Jensen Holm om
samme Forhold fra Borgmester og Raad, og da det inde
holder forskellige interessante Enkeltheder, skal følgende af
det anføres7):
„Kære Mester Jakob maa vide, at eders Brev og Skri
velse er os i Hænde kommen, og eftersom I skrev os til
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om Hører her i Skolen deres Kost, saa giver vi Eders
Fromhed tilkende, at Borgerne her udi Byen er meget for
armede paa en Tid lang, og besynderlig siden den store
Pestilentze var her udi Byen, og mange, som døde, deres
Arvinger var besidendes uden Byen, og Gods og Penge
kom her fra, og Formue er lidt hos mange her i Byen, og
Borgerne havde tidt og ofte storligen beklaget dem for denne
nye Tynge, dem er paakommen med 2 Hørere at holde
deres Kost, og er paakommen og forhvervet med vrang
Undervisning, dog den mindste Part af Skolebørnene til
kommer Borgerne her i Byen. Saa kan vi Eder ikke for
holde, at vi jo haver ladet give vor allernaadigste Herre og
Konge saadanne menige Borgeres Nød og Trang tilkende,
og forbemeldte vor allem. Herre og Konge haver naadigste
anset Lejligheden, og vi haver bekommet hans Naades kongl.
Maj. Brev, og det er nu afskaffet. Og ville vi her med nu
og altid have eder og eders ganske Hus den evige Gud be
falet“.
Brevet er underskrevet: „Eders guode Wennir, Borgemestir og Raadt y Thiisted“
Rektoren var til at begynde med ogsaa Sognepræst til
Skinnerup, et Forhold, som sikkert ikke var til Gavn for
Skolen, hvorfor disse 2 Embeder paa Foranledning af „Med
tjener og Skolemester her i Byen“ Oluf Nielsen, „som nu
fast af den langvarendis store arbeyd giøris tret og mødig“,
adskiltes. Mester Oluf skulde vedblive at være Præst til
Skinnerup og Medtjener til Thisted og Tilsted Menigheder,
og i hans Sted skulde der „kaldes og tilforordnes en god
Karl, skikkelig Person til Skolemester, som Skolen vel kan
forestaa“. Han skulde som Løn have den Indtægt, som
Kong Kristian d. 3. i sit Gavebrev havde givet til Skolens
Rektorembede; den beløb sig til 2 Læster, 5 Pund Korn og
2 Pund Smør, og endvidere skulde han af Kapellanen have
1 Læst Byg af Skinnerup Sogn, samt „Discantpenge og andet
som Skolemester af Skolen til denne Dag haft haver, og
skal samme Skolemester flittigen tage vare paa Skolen og
ej forhindres ved Kirketjeneste at gøre, uden hvis han i For-
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nødenhed Sognepræsten og hans Medtjener kan hjælpe, som
Superintendenten ham foreskriver, saa at Skolen ingenlunde
bliver forsømt“. Denne Adskillelse af Embederne foregik 1588.
Men som det saa ofte gaar, at Villien er bedre end
Evnen, saaledes gik det ogsaa her. Skolemesterens Indtægt
blev i Tidens Løb betydelig forringet, hvilket ogsaa fremgaar af den hyppige Skiften i Rektorembedet, hvorfor et
kongel. Brev af 26. September 1676 igen bestemte, at de to
Embeder atter skulde betjenes af Rektor for at bøde lidt
paa de knappe Indkomster; Embederne var altsaa kun ad
skilte i 88 Aar.
Som man nok kan tænke sig, havde Forholdet mellem
Rektoren og Sognepræsten til Skinnerup ikke været uden
Rivninger. Allerede to Aar efter Embedernes Adskillelse blev
det galt, og Aarsagen var den Læst Byg, som Rektoren
skulde have udbetalt. Hans Dirichsen, der var Rektor 1590,
klager over, at han ikke kan faa sit Tilgodehavende og ind
stævner Præsten til Betaling. Ved Provsteretsdommen af
samme Aar fastsloges, at Rektors „Rettighed stod ved Magt“.
Men med Skolens Indtægter gik det stadig tilbage, og
hele dens Tilværelse har været en haabløs Kamp for Eksi
stensen. En af Grundene maa almindeligvis søges i den
Forarmelse, der fandt Sted over hele Landet og om hvilken
der findes saa mange Vidnesbyrd i Byens Historie, men
Sandflugten, der netop i det 16. og 17. Aarh. hærgede Thy,
har ogsaa sin store Andel deri, fordi mange af de Menne
sker, der skulde yde Afgifter til Skolen, fik deres Ejen
domme ødelagte af Sandet. 1690 skriver Rektor Niels Ebbe
sen Aagaard efter at have omtalt, hvorledes Sandflugten
havde forringet Indkomsten8):
„Aarsagen til disses ovenskrevne Udygtighed til at er
lægge den aarlige Landgilde er foruden Sandflugt paa samme
Steder ogsaa denne, at Herligheden hører andre til, hvorfor
det formedelst Arbejde og Afgift falder dem tungt at yde
deres Skyld til Skolen. Derforuden er det dem, som med
Herligheden ligger til Skolen, en stor Besværing, at i Landmaalingen de fattige Mænd er paalagt, da dog de fleste af
deres Naboer have faaet Afslag“.
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Samme Aar skriver Sognepræsten til Thisted, An
ders Hebo, at „adskillige Gaarde er øde i Thisted By,
hvilken By mange endnu forlade“. Han bemærker om „den
liden latinske Skole“, at „Skolehuset er meget brøstfældig
og staar ved baade Sider paa Støtter“. Kapellanen giver sit
Bidrag til Forarmelsen ved at oplyse, da han skal opgive
sin Fasteløn, der beløber sig til 12—14 Sldlr. : „Gud ved
med hvor stor Møde, Kapellanen gaar fra Dør til Dør“.
løvrigt var der Tid efter anden skænket Legater til
Skolens Elevers Underhold.
Saaledes gav Chresten Høgh til Todbøl den 19h 1604
et Legat paa 400 Dalere, hvis Renter skulde uddeles til
fattige Skolepersoner. Dette Legat havde iøvrigt sin egen
Protokol, hvorigennem man kan følge de skiftende Skole
mestre og Hørere, men 1697 ophører den, og da er der
stor Uorden i Regnskaberne. Fra anden Side ved man, at
den daværende Rektor Aagaard tilligemed Sognepræsten
Aspach fik „en alvorlig Erindring om deres uklarerede Regn
skaber i Rigtighed at bringe“.
9/7 1698 stiftede Jens Nielsen Troye i Hjardemaal et
Legat9), hvis Rt. skulde deles ligeligt mellem Aalborg og
Thisted Skoler med 31 Rdlr. 1 Mark til hver. Bertel Mo
gensen Bay, Borger i Thisted, gav et Legat paa 120 Rdlr.
Forpagter Ove Schiemer, Tandrup, 312 Rdlr. Assessor
Hoppe, Irup, 66 Rdlr. 4 Mark. En Kapital paa 120 Rdlr.
stod paa Rt. hos Thisted Kirke. Endvidere havde Præsten
Frederik Snell for sine Forseelser mod Biskoppen maatte
betale en Mulkt paa 66 Rdlr. 4 Mark, hvilke ogsaa henlag
des til Skolen, der endvidere ejede Bechgaard i Sennels
Sogn, som svarede 5 Tdr. Byg, og desforuden10) i Nors: 1
Gaard, i Tved: 1 Bol, i Sjørring: 1 Bol, i Tilsted: 1
Degnebol, i Hørdum: 1 Degnebol og i Øsløs: 1 Bol.
Angaaende Degnebolet i Hørdum, saa- forpligtede11) 1560
Degnen Mathis Jensen sig til at holde Degnebolet ved god
Bygning og at forvare Bolets Ejendom; endvidere at han
nu med det første giver „2 Ris Papir til fattige Børn i forn.
Thisted Skole og hvert Aar at yde i Thisted amnium sanc-
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torum 2 Pund Byg i godt Korn og godt Maal til hvilken
Person i Skolen, som Sognepræsten og Skolemester vil
unde den“.
I næsten to Hundrede Aar bestod Skolen, men 1739
blev den tilligemed flere andre smaa Latinskoler i Stiftet
nedlagt.
Den 27. November nævnte Aar var Dødsdommen fæl
det ved en kongl. Resolution, og alle Skolens Kapitaler og
Legater, som alt indbefattet udgjorde 665 Rdlr. 4 Mark,
skulde afleveres til Aalborg Latinskole. Rektor skulde be
holde Præsteembedet i Skinnerup, og for Tab i Embedsind
tægten skulde han ugentlig nyde en Pension paa 2 Sietdaler,
Hørerne 4 Mark, „indtil de anden steds kunne blive em
ployers“.
2. LATINSKOLELIV.

Skolen blev fra sin Begyndelse delt i 3 Klasser eller
Lektier, som undervistes af en Skolemester (Rektor) og to
Hørere. De to yngste Klasser blev ogsaa benyttede som
Skole for de af Byens Børn, hvis Forældre havde Raad til
og Interesse for at lade dem følge Undervisningen i Skolen,
der altsaa derved for Byens Ungdom kom til at virke som
en Slags højere Borgerskole.
Det var jo efter mange samtidige Beretninger et yderst
broget Selskab, der sad i en saadan Skole. Der kom, som
Peder Palladius udtrykker sig, „de dejlige Drengebørn, i
hvem Lærdommen løber som bræd Smør“, der kom de fat
tige og forhutlede „Skolepersoner“, der flokkede Landet
rundt, snart til en og snart til en anden Skole uden at
være i Stand til at faa Lærdommen til at glide ned. En
saadan Flytning fra Skole til Skole fandt iøvrigt ogsaa
Sted af de Elever, som søgte hen til en bedre Skole eller
til Skoler, hvor der kunde ventes større Hjælp af Stipen
dier og lignende. Endvidere sad der ogsaa i Skolen, om
end sjældnere, de mere velhavende Folks Børn; en meget
broget Forsamling i Alder fra 10 til 21 Aar eller endnu
højere. I første Lektie lærte Disciplene12) at stave samt „at
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læse i ABC Bøger, som indeholdt Paternoster, Credo, de
10 Bud samt andre Børnebønner, og om Aftenen skulde de
gaa hjem med to Gloser. Tillige skulde de hver Dag skrive
og vise deres Skrift“.
I anden Lektie lærte Eleverne Grammatik samt at over
sætte Æsops Fabler. De skulde under hele Undervisningen
tale Latin, „og om Aftenen skal man give dem et Proverbium og lade dem gaa hjem med det, saa de kan sige det
op om Morgenen“.
I tredje Lektie læstes latinske Forfattere. Disciplene
skulde hver Uge skrive Epistler og om Aftenen „gaa med
2 Vers, som have en skøn Forstand om gode Sæder“.
I de større Latinskoler fandtes en fjerde Lektie for dem
„som nu kan saa temmelig baade tale og skrive Latin“, men
en saadan oprettedes ikke i Thisted.
Skoletiden begyndte her i Thisted om Morgenen Kl. 6.
Kl. 8 gik den øverste Lektie over i Kirken for at synge,
medens de to nederste Lektier overhørtes i Skolen. Naar
de var færdige dermed oplæstes Katekismen, og de fik Lov
til at gaa hjem. Kl. 12 begyndte Skolen igen med en Sang
time som varede til Kl. 1. Fra 1—2 læste hver Lektie sine
Øvelser, og Undervisningen sluttedes Kl. 4 a 5. Onsdag
var Fridag, naar Sangtimen var sluttet, og om Lørdagen
læstes udelukkende Katekismus samt Stykker af det . gamle
og nye Testamente.
I et Brev dat. 29A 1649 oplyser den forrige Skolemester
Jacob Pedersen:
„— anlangende Skolens Skik og Ordning have vi altid
agtet i Skolen visse Timer, visse Bøger, visse Lektier efter
Skoletavlen i hver Lektie, have altid haft vore Custodes og
Notarius. Til Korsang har jeg og Hørerne skiftedes ved
hver sin Uge at følge Børnene i Koret Aften og Morgen,
og desuden en af os sjunget Bønnen paa Latin i Koret til
2 Slæt Eftermiddag og dog gemenligen ladet os finde alle 3
gemenligen med Disciplene udi Koret“.
Disciplene i ældste Lektie havde det Hverv at forrette
Degnetjenesten ved de nærliggende Kirker; de kaldtes Løbe-
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degne (i Modsætning til Sædedegne) og fortjente paa denne
Maade til Livets Ophold. Thisted Skole leverede saaledes Degne til Skinnerup, Thorsted, Kallerup, Jannerup,
Nørhaa, Nors, Tved, Vestervandet, Hundstrup, Hjardemaal,
Snedsted, Sønderhaa, Hørsted og Heltborg Kirker og vist
endnu flere. Af Præsteindberetningerne14) 1571 faar man en
lille Forestilling om en Løbedegns Indtægter. Fra Nors an
føres saaledes:
„Degnen gaar til Skole i Thisted, haver ingen Degne
bol. Hans Rente: Byg VII Tdr., Lam V“.
For Tved Sogn udgjorde Lønnen: „Byg V Tdr., Lam
II“15).
Selvfølgelig var disse ugentlige Udflugter ikke til Gavn
for Studierne; de tog hyppigt baade to og tre Dage, men
de var en behagelig Adspredelse i det ensformige Skoleliv.
Et Minde om Løbedegnene findes endnu i Tilsted Kirke,
idet Degnestolen indeholder en Del Navne og Aarstal, skaaret af disse rimeligvis under deres Forsøg paa at faa Tiden
til at gaa under de lange Prædikener16).
Skoleforholdene var i Almindelighed temmelig løse, og
Eleverne forlod hyppigt Skolen for at søge til en anden
Skole. I Thisted har man adskillige Vidnesbyrd om, at For
holdene var mindre gode; noget hertil bidrog naturligvis ogsaa den hyppige Skiften af Rektorer, men andre Forhold
har ogsaa gjort sig gældende. Rektorerne var ikke altid hel
dige, og derom findes følgende Vidnesbyrd, som samtlige
Løbedegne maatte afgive i Overværelse af Provsten, Borg
mesteren, Byfogden og dennes fire Medhjælpere 1637 i
Thisted Kirke, om Rektor Jakob Pedersen, der ogsaa syn
tes at have givet god Grund til Klage i forskellige For
hold17).
1. „Da vi bleve tilspurgt, om Skolemester ikke havde været
forsømmelig os at informere og ikke idelig at repetere
med os, som det sig burde, og om det var os vitterligt,
at mange af vore Meddisciple have deraf taget Aarsag at
drage herfra til andre Skoler.
Til denne Post vidne og svare vi, at det er alt for
sandt og befinder det med vore stor Skade.
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2. Om Jakob Pedersen er befunden genegen til daglig
Brændevin, Drik og „Snoptubach“ og om han ikke ofte
selv har drukket Tobak i Skolen, gangit om, tilbudet sig
det andre at ville meddele, og om han ikke ofte er kom
men velbeskænket .i Skolen og har stinket af Brændevin.
Dertil svare og bekende vi, det ofte at være sket.
3. Om han ikke har samtykket os at uddrikke hele Tøn
der 01, naar Skolen blev saadant foræret til Adels Be
gravelse.
Det stadfæste vi ogsaa sandt at være.
4. I lige Maade blev Jens Olufsen, collega scholæ, tilspurgt,
om det ikke var ham vitterligt, at Jakob Pedersen sidst
forleden Kyndelmisse Dag kom drukken i Højmesse og
gjorde Tumult i Koret mellem Skolebørnene, saa at
Folket ikke uden stor Forundring vel mærkede, saa at
Præsten derover blev molesteret i sin Prædiken.
Denne Post bekræfter jeg ved min højeste Ed. Jens
Olufsen, collega scholæ, egen Hand.
5. Om det var ikke saa i Sandhed, at han ofte har sagt
til os sine Disciple, naar Folkene og Borgerskabet for
samledes til Lovsang, til Morgens og Aftens Bønner i
Kirken, at vi maatte da vel gaa hjem, om vi vilde; vilde
vi gaa med de andre i Kirken, da maatte vi, ville vi lade
eller gøre det, da stod det os frit for; thi vi faa intet
derfor, sagde han, ikke heller vil jeg straffe eder derfor.
Dette bejaede de allesammen.
6. Om han ikke ofte har under Morgens Bøn og ellers
andre Tider blevet i Skolen og os formanet, at vi skulde
hemmelig falde paa Knæ og med ham bede ondt for
hans Uvenner.
Dette bekende og vidne vi i Sandhed ofte at være
sket.
7. Om han har componeret og dicteret os en særdeles Gra• matticam paa Vers, item Rhetoricam, Dialecticam, og da
han blev paamindet af Bispen, at det var mod kgl. Majst.
Forordning, har han da straks slængt Bøgerne ned for
Bispens Fødder og løb hastig ud af Skolen. Og da han
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blev beskikket med tvende Borgere, Præstens Medhjæl
pere, som forbød, at han til videre Proces skulde sig
Skolen entholde, om han da ikke imod Forbud er løben
i Skolen igen, anstillet sig ulydig og genstridig.
Dette Punkt er os alle vitterlig.
8. Om det ikke ogsaa er vitterligt, at Provsten har nu i
dette Aar siden fra sidste Advent nogle over 7 eller 8
Gange visiteret Skolen, læst, reperteret med os udi Skole
mesterens Bortværelse, saa vel som den 13., 14., 15.
Februar, der Skolemester var 3 ganske Dage bortvandret
andensteds uden Provstens Vidskab.
Dette bekende vi saaledes at være sket i al Sandhed.
9. Om det ogsaa er os vitterligt, den Person Tøger Niel
sen, som Bispen havde til videre Betænkning forordnet
at skulle betjene Skolen og læse for os, maatte i Begyn
delsen nogle Uger petere Danaten, Declinationes og Conjugationes med os af den Aarsag at saadanne Exercitia
vare forsømte og forglemte, førend han videre kunde
fare frem andre Lectioner at anfange.
Ved højeste Ed bekende vi det saaledes at være sket“.
Den gode Jakob Pedersen som var stævnet „i Rette sig
at forantvorde imod Skoledegnenes Bekendelse“, svarede
Stævningsmændene, at hans Bopæl var ikke her i Byen,
men i Lantholsten, der vilde han give dem Svar, dersom
„man havde noget med ham at agere“. Alligevel levede han
dog senere hen i Thisted, som foran omtalt afgav han 29/ ô
1649 Vidnesbyrd om, hvorledes han og Hørerne havde holdt
deres Skoleorden og Lovsang.
Længere ned i Tiden foreligger der igen en Skrivelse,
som giver os Indblik i Skoleforholdene. Den 12A 1687 skrev
Rektor Claus Dahier til Biskoppen: „Der gaar et Degne
kald bort efter et andet, uden nogen Pensions (Afgift) Er
læggelse, hvilket snart maa gøre de fattige Disciple her paa
Stedet ganske desperate, hvis den gode Forhaabning ikke
animerede dem om hans Højærværdigheds faderlige Om
sorg for vores fattige Skoles miserable Tilstand, hvortil jeg
mig ogsaa sikkerlig forlader“.

81
En Del af Degnepensionerne overlades til Rektors Un
derhold. Skolehuset var ved at styrte sammen. Disciplenes
Tal aftog og i øverste Klasse fandt Eftermanden „næsten en
Augias Stald, til hvis Renselse jeg kunde ønske mig herkuliske Kræfter fra den højeste Guddom“; om Hørerne ud
taler han, at de jo noksom flittig opvarter deres „officia“.
En senere Rektor Christopher Blymester var heller ikke
nogen paapasselig Skolemand, thi da Biskop Bircherod i
1706 visiterede Skolen, fandt han sig foranlediget til at til
dele ham en Advarsel; men kort efter, 19/s klagede Sogne
præsten Joh. Dauw over ham i et Brev, hvori det hedder18):
„Fra Sanct Hansdag til 18. August, som er 8 Uger,
har han kun læst 27 Dage, saa hans Uge har ikkun lidt
over 3 Dage. Han rejser idelig ud at lustere, snart til
et Sted, snart til et andet, men iblandt andre Rejser tog
han over til Morsø den 21. Juli og blev der til den
24. Da sender han mig Bud, at han vil rejse over paa
nogle Dage til Morsø, jeg fik at betjene Skolen for ham saa
længe, hvilket var meget pusserligt“. Om Forholdet mellem
Rektor og Hørere skriver Præsten: „Der er nu saa stor
en Harmoni imellem Rektor og Hørere, at siden han be
gyndte disse Ferier, da rejser han aldrig den Tid, de jo
følge ham til Vogns, saa vel staar dette otia dennem ogsaa an“.
Hundrup har optegnet 106 Dimittender fra Thisted La
tinskole til Universitetet, men der har sikkert nok været flere.
Selvfølgelig har her ogsaa været flittige og begavede Mænd
baade mellem Rektorer og Hørere, derom kan der ikke
tvivles, men nogen større Betydning kan Skolen ikke siges
at have haft.
Den mest berømte af de Disciple, der har besøgt Sko
len, er Christen Jensen Lodbjerg19), der var Elev c. 1640.
Han var født i Lodbjerg Sogn og begyndte sin Skolegang i
Thisted, gik herfra til Viborg og senere til Roskilde Skole,
hvor han blev Student 1647. Han studerede senere i Ud
landet, kom to Gange i fremmed Krigstjeneste og blev efter
sin Hjemkomst Lærer for Prins Jørgen (Frederik d. 3. Søn),
senere Domprovst i Roskilde og døde som Biskop i Ribe.
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En anden Elev var Præsten og Digteren Jørgen Friis20),
født 2/i 1684 i Thisted, Søn af Tolderen Pedersen Marcussen og Hustru Ingeborg Bloch. Han blev Student her fra
Skolen, og senere Præst i Helsinge og Valby i Kronborg
Amt, hvor han døde 1740. Han var en dygtig Rimer ogen
af de betydeligste Digtere før Holberg. Han skal være For
fatter til de Vers, som Kong Frederik d. 4. lod anbringe
paa de af ham byggede 240 Rytterskoler.
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HAVNEN OG LIMFJORDSSEJLADSEN.
første Antydning af Thisted som Ladeplads for Om
egnen findes formentlig i Brevet af 17. Septbr. 13741),
hvor Byen nævnes sammen med Hovsør som Steder for
Levering af Korn; men en Havn omtales først 22/2 1567 i
Brev2) til Kirkeværgerne ved de til Provstiet i Thy hørende
Kirker, at de aarlig skulle levere Provstekornet i Tystedt
Havn paa den Dag, de faa Ordre til. Den første Beskri
velse af Forholdene ved Havnen er sikkert den, som Sø
kortdirektør Jens Sørensen giver paa sin Milevognsrejse i
Aaret 16955). Han omtaler ved Havnen to Rev eller Grunde,
„Østre Hag“, der strækker sig i sydlig Retning (ud for
Svineslagteriet) og „Søndre Hag“ ligeledes i sydlig Retning
(ud for søndre Kirkegaard); mellem Revenes yderste Spid
ser maaler han 300 Favne med en Dybde af 7 Favne og
tilføjer, at her inden for ligger Skibsrheden, der i en Af
stand fra Land af 50 Favne har en Dybde paa 3 Favne.
Her er altsaa ikke Tale om noget virkeligt Havneanlæg,
men kun om det inderste af den Bugt af Thisted Bredning,
ved hvilken Byen ligger. Dette fremgaar endvidere ogsaa
af Amtsforvalter Caspergaards Indberetning4) fra 1735, hvor
han meddeler, at ved Thisted findes ingen „synderlig Sej
lads“, dels fordi der ingen Havn var, „hvorudi noget Fartøj
om Vinteren kan være salveret“, saa at de om Vinteren
maa oplægges „i andre Havne paa andre Steder eller og
her ved Byen sætte dem paa Landet“. Samtidig anføres, at
der til Byen kun hører 5 Skibe med en Drægtighed af 60
Tdr. og derover; med Undtagelse af det største, som gør 1
a 2 aarlige Rejser til Norge, sejler de andre kun paa Lim
fjorden.
Det var navnlig under Paalandsstorme fra S. og S.Ø.,
at Skibenes Liggeplads var truet og særlig om Vinteren, da
Sammenskruninger af Isen her hyppigt fandt Sted; men ogen
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saa til andre Tider kunde Skibene i Stormvejr lide Havari
ved, at de sloges mod de i Landingen og et Stykke ud i
Vandet beliggende store Stene, og dog var der maaske faa
Steder ved den vestlige Limfjord, hvor der fandtes saa gun
stige naturlige Betingelser for et Havneanlæg som netop
her. Til Hjælp ved Losning og Ladning blev der saa henimod Slutningen af det 18. Aarhundrede af nogle Købmænd
opført en Skibsbro eller „Brygge“5); men da Sejladsen sam
tidig indskrænkedes, forfaldt Broen efterhaanden. Losning
og Ladning vedblev dog for større Skibes Vedkommende at
foregaa som hidtil, da der særlig ved Lavvande ikke var
Vand af nogen Betydning ved Broen, saa at Varerne blev
sejlede ud og ind paa Pramme. De væsentligste Hindringer,
der maatte fjernes, forinden en større Sejlads kunde komme
i Stand med deraf følgende Anlæg af en Havn, var den van
skelige Besejling af Løgstør Grunde og Aalborgs Toldrettig
heder.
„Løgstør Grunde“ er en ret betydelig Sandbanke i Lim
fjorden Vest for Løgstør, den laa med sin til Tider ringe
Vanddybde som en næsten uovervindelig Hindring for al
Sejlads paa de vestlige Limfjordsbyer. Langt tilbage i Tiden
har der fra disses Sider lydt Klager over de vanskelige Be
sejlingsforhold ; her maatte man ofte stoppe op og lade
Oversejlingen foregaa ved Hjælp af Lægtere, hvilket baade
forlængede og fordyrede Transporten. Lægtningen var bortforpagtet til en Entreprenør, og ved kongelig Resolution
af 26A 1690 var det forbudt Borgerskabet i Limfjordsbyerne
at besørge denne med egne Pramme6). Der fremkom derfor
Tid efter anden Planer om en Ændring af Forholdene saaledes 1636, at da „Kongen kommer i Eorfaring, at den
Grund ved Løgstør er menige Landsens Indbyggere, som
oven Løgstør grænser, samt den søfarende som den Egn
søger sin Næring og Trafiche til mærkelig Skade og Af
bræk“, saa anmoder Jørgen Urne til Vestervig Kloster i
Brev7) af 4/i2 s. A. til Viborg Biskop i Henhold til konge
lig Befaling, at Biskoppen sammenkalder Præsterne og Gejst
ligheden i hans Stift, for at de med hinanden kan forhandle
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„hvorledes de formener, foreskrevne Grunde bekvemmelig
og bedst kan afskaffes, og en Sejlløb der igennem bekom
mes, saa et Skib paa 80 a 100 eller mere Læster derigen
nem ulosset kunde løbe, saa og hvad enhver dertil vil contribuere, om det Veje kan bringes“. I Skrivelse af 25/i 16378),
underskrevet.af „Menige Gejstlighed i Riber, Aalborg og Vi
borg Stifter liggende paa Limfjord“, svares der, at vi „gerne
dertil af vores Formue at ville contribuere med de andre
Stænder, om en kvalificeret Person kan findes, som sig
samme Værk forstandeligen ville paatage, og han nøjagtig
assecurerer (betrygger eller forsikrer) Stænderne, at det der
med skal have Bestand og at den søfarende Mand, som saaledes til os indkommer, ikke ved nogen Købsteds Frihed
formenes at sælge med de gejstlige, som bor paa forskrevne
Limfjord“. Men ogsaa ad privat Vej undersøges Forholdene.
Saaledes lod Enevold Berregaard til Kjølbygaard i Begyn
delsen af 1700erne foretage en Undersøgelse af Grundene
og deres Beskaffenhed for at faa at vide, „hvorledes og
med hvad Vinde, Grundene blev stoppet og igen af sig selv
nogenledes ryddet“, da det var hans Agt paa egen „Hazardt
og Bekostning, lade denne for den største Del af Jylland
heel uskadelige Løgstøer Grunde sætte udi god seilbar
Stand9)“.
Af Undersøgelsen fremgik det, at et Fartøj, som førte
400 Tdr. Gods, maatte betale 30 Rdlr. i Penge for at faa
blivet lodset over Grundene. Indtraf der saaledes gunstig
Vind, kunde der paa en Gang komme flere Fartøjer, og da
kunde der for de sidst ankomne let hengaa flere Dage, inden
de kunde komme videre. Denne Fordyrelse af Varen dels
ved Udgiften til Lodsning og dels ved det forlængede Op
hold indvirkede selvfølgelig paa Priserne, saa Varerne blev
dyrere, hvilket igen hindrede Omsætningen. I det Tidsrum,
da ovennævnte Undersøgelse foretoges, var Forholdene ved
Løgstør Grunde særlig slemme, og der anføres da ogsaa, at
Besejlingen for nogle Aar tilbage havde været lettere. Un
der almindelige Forhold var Dybden 5V2 Fod, men ved
visse Vinde kunde Tilsandingen bringe Sejlløbets Dybde ned
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til 4 Fod, for atter under andre Vinde at blive 10 a 12 Fod.
Uddybningen af et forsvarligt Sejlløb antoges at ville koste
10748 Rdl., og der blev foreslaaet, at de Vest for Grundene
beliggende Købstæder og Havne gik sammen og bekostede
Uddybningen. 1671 var Vandet saa grundt, at et Skib, som
stak 5A Alen ikke kunde flyde over, men maatte ved de
saakaldte „Lofs Kaage“ hjelpes over, et Arbejde som kunde
medtage 6 Timer10). Skibene, der sejlede paa Limfjorden,
Kaage, som de kaldtes, maatte derfor være fladbundede,
men benyttede et saakaldet „Sværd“ paa Siden til at erstatte
baade Køl og Roer. Den 28. Marts 1775 og paafølgende
Nat rasede en stærk Storm, der udgravede et Sejlløb, som
Dagen før kun havde 4 Fod Vand, til en Dybde af 10 Fod,
saa at Skibe paa 750 Tdr. Drægtighed dette Aar kunde pas
sere igennem; siden hen i Slutningen af Aarhundredet san
dede Grundene til igen. Denne Usikkerhed ved Sejladsen
over Grundene indvirkede altsaa betydeligt paa de Varer,
som blev førte til Byen ad Søvejen, og det var naturligt, at
Sejladsen som Følge deraf mere og mere indskrænkedes;
ved 1800 fandtes da ogsaa kun et Skib at være hjemme
hørende i Thisted.
Var Løgstør Grunde altsaa en meget væsentlig Hindring
for Sejladsen paa den vestlige Limfjord, var Forholdene med
Erlæggelse af Told ved Aalborg ogsaa af indgribende Be
tydning for Handelen. Ved aabent Brev11) af 27A 1554 skulle
„alle, der med Skib løbe op eller ned ad Sundet for
Aalborghus stryge for Slottet og give Tolderen Besked om,
hvad de haver inde, og hvorhen de ville, for at Kronens
Told og Rettighed ikke skal forsømmes. Ingen, hverken indlændiske eller udlændiske, maa bryde deres Bunke og losse
eller lade ved Byen uden først at give Tolderen det til
kende. Borgerne i Tiistedt, Nykøping i Mors og Lemvig
samt alle andre, der løbe omkring Aalborg med Tystøl,
skulle give Tolderen paa Aalborghus sædvanlig Sise deraf“.
Lybekkerne klagede paa samme Tid over12), at „Borgerne i
Aalborg forhindrede fremmede, der kommer med Tømmer
frem for Aalborg og ville ind i Limfjorden, saa at de der
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maa lægge deres Tømmer op og ikke maa komme længere,
hvoraf de Indbyggere i Salling, Thy, Mors og en Part af
Hardsyssel haver stor Skade, at der maatte føres Raad ved“.
Som Helhed var Aalborg en Plage for de vestlige Limfjords
byer; den vogtede skinsygt over sine Rettigheder og vær
nede med haard Haand over dem, saa det var ikke under
ligt, at disse Smaabyer ved adskillige Lejligheder rottede sig
sammen for at komme den fælles overmægtige Fjende til
Livs.
At Sejladsen fra Thisted til Tider ikke har været helt
ubetydelig synes at fremgaa af, at Borgerne 1549 fik Be
faling til at sejle med Kalk fra Mariagerfjord til det under
Bygning værende Koldinghus13). 1565 fik de Tilladelse til
under Krigen at sejle gennem Øresund, uagtet dette i al
Almindelighed var forbudt, kun maatte de ikke sejle til Rus
land, Sverig eller andre Steder, samt ikke føre Levneds
midler eller Vaaben til Østersøen, hvormed Fjenden kunde
blive forstærket14). 1604 fik Tolderen i Thisted kongelig
Befaling til, „at han af de Lybske, som maatte komme der
for Byen, deres Skib og Gods skulde opbære Told og andre
Rettigheder ligesom af andre Fremmede og Udiænder deres
Skib og indehavende Varer15).“ Et andet Vidnesbyrd om
Byens Søfart er den stadig forekommende Udskrivning af
Søfolk, saaledes 27/n 1561 skal Thisted skaffe Baadsmænd,
Skippere og Styremænd, 6/2 1562: 6 Baadsmænd16) og un
der Syvaarskrigen med Sverige finder stadig lignende Ud
skrivninger Sted.
Den 9A 1573 gik der kongl. Befaling til Borgmestre og
Raad i Thisted, der have tiltalt og fordelt nogle Vestervig
Klosters Bønder, fordi disse have nogle smaa Skuder og
Skibe, at lade Bønderne uhindret bruge deres Skuder og
Skibe og opgive Tiltalen mod dem, da disse Skuder og Skibe
efter Fru Juthe Podebuskes, Knud Gyldenstiernes Enkes
Beretning kun bruges til at transportere hendes Korn til
Aalborg og andensteds hen, men ikke til Forprang eller Skade
for nogen borgerlig Handel eller Næring17).
Efter Svenskekrigenes Afslutning begyndte Aalborg-Køb-
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mændene at lade deres Skibe gaa helt op til Struer og Thy
for at købe Korn men herover følte Thisted Borgere sig
selvfølgelig brøstholdne18), og endnu mere, da Magistraten i
Aalborg fandt sig foranlediget til 1685 at foreslaa, at det for

Billede af Havnen. Efter Rørby.

bydes Skibe at losse og lade andet Steds i Fjorden end ved
Aalborg19). Herpaa mangler der Svar, men da Kongen i
Brev af 25/ i o 1690 tog Borgerne i Thisted „under sin Be
skyttelse mod det aalborgske Borgerskabs Overgreb“, har
de sikkert ikke opnaaet nogen Stadfæstelse af deres Hen-
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vendelse, der er fornyet Vidnesbyrd om Aalborgs Kamp
for Overherredømmet paa Limfjordshandelens Omraade20).
Hvor meget end de vestlige Limfjordsbyer kæmpede
for Deres Eksistens, havde Aalborg dog altfor gode Kort
paa Haanden. Den var bleven „Midleren imellem saavel
Hovedstaden som Udlandet og Limfjordskøbstæderne, til
dens Handlende afsatte nævnte Købstæders Handlende deres
Varer og modtog igen af dem, hvad de behøvede. Ingen
eller i det mindste saa faa af dem ejede enten egne Skibe
til en længere Fart, eller Havn til at modtage disse i, lige
som ikkun en af de 6 Oplandskøbstæder ejede Toldstedret,
og denne endda med Indskrænkning21)“. Denne ene By
med Toldstedret var Thisted, idet den var Toldsted for Vest
kysthandelen, men ikke for Limfjordshandelen. Saaledes
var Forholdene bievne i Løbet af det 18. Aarhundrede.
I Thisted havde Tanken om et Havneanlæg til Afløs
ning af den gamle Skibsbrygge, der efterhaanden mere og
mere forfaldt, vundet almindelig Tilslutning fra Borgerskabets
Side, og det først kendte Forslag til en Havn blev udarbej
det 1823 af Kommandør Henne i Aalborg. Han indleder
sin Plan med en Skrivelse23), hvori han udtaler, at „et lidet
Havneanlæg ved Thisted hensigtsmæssigst tilvejebringes paa
det Sted, hvor den gamle Bro har været, dels med Hensyn
paa, at Isen efter gamle Folks Udsagn, ikke opskrues paa
dette Sted, som paa alle andre Steder Østen for i denne
Bugt, dels med Hensyn paa, at Vej til Havnen fra Byen
samt Losse- og Ladeplads med mindst Vanskelighed og Be
kostning kan tilvejebringes dette Sted“. Hans Forslag om
fatter to Anlæg enten en 100 Alen lang Stenmole til 5210
Rdlr. eller en kortere do. til 4120 Rdlr. Begge Moler skulde
paa Indersiden forstøttes med Bøgepæle, saa at der frem
kom en stejl Side som et Bolværk, hvortil Fartøjerne kunde
lægge, og hertil kom saa den fornødne Uddybning henholds
vis til 5 el. 4 Fod ved almindelig Lavvande. I begge Til
fælde maa Molen nærmest betragtes som en Slags Læmole,
der mod Syd vilde beskytte den tænkte Uddybning.
Medens Overvejelserne stod paa med Hensyn til dette
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Anlæg af Havn, indraf den Begivenhed, der med et Slag
forandrede hele Stillingen, og blev Aarsag til den rivende
Udvikling af Sejladsen paa Limfjorden, som straks efter be
gyndte, og det var Stormfloden af 27. Novbr. 1825 ved
hvilken Aggertangen blev gennembrudt flere forskellige Ste
der, kun et holdt sig, og det blev den saakaldte Aggerkanal.
Til at begynde med var man dog lidt i Vildrede over for
de Muligheder, der her aabnede sig, og der hengik endnu
nogle Aar, inden man rigtig turde tro paa en vedvarende
Sejlads gennem den nydannede Kanal. 1 Aaret 1836 frem
kom derfor først et privat Forslag23) fra Købmand Stentoft
og Skipper Thomsen med Tilbud paa at anlægge en Mole,
mod at de fik saadanne Havnetakster approberede, at de
kunde faa en passende Rente af deres Udlæg. Deres For
slag blev 15/? 1836 varmt anbefalet i en Skrivelse24) til By
fogden af de eligerede Mænd. Forslaget gik ud paa en Re
paration og Forlængelse af den gamle Skibsbro samt Anlæg
af en Baadehavn. Dog var man imod, at der paa
lægges andre, end de der benytter Broen, nogen Afgift,
ligesom der burde „tages billig Hensyn til Fiskerne af Byen
og fra Morsø deres Tarv, at de ikke skulle trykkes i deres
Næring og unddrage Byen og Omegnen deres Fangst, som
til alle Aarets Tider begærlig søges, foruden at Morsingborne tillige bringe Smør, Ost, Æg og Fjerkræ til Salg,
hvoraf Konsumtion gives“. Tilbudet blev imidlertid henlagt,
og Planen var sikkert ogsaa lidet tilfredsstillende og vilde
kun have afhjulpet en øjeblikkelig Mangel, og man undlod
klogelig at foretage Bekostninger paa den gamle Bro.
Købmand og Konsul Lüttzhöft foranledigede imidlertid
Fremskaffelsen af en virkelig Plan til et Havneanlæg ved
Henvendelse til Collegiet, og Kaptajnløjtnant Leth under
søgte i Sommeren 1838 Forholdene med Hensyn til det øn
skede Anlæg og fremsendte 15/i2 1838 et detailleret Forslag
til en Havn25). Han sluttede sin Indstilling med følgende:
„Da Savnet af en Havn ved Thisted, som har en aaben og
med Paalandsvind højst farlig Rhed, har været følt længe
siden Indbruddet ved Agger skete, saa vil det være indly-
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sende, hvor megen større Trang, der nu, efter at Aggerka
nalen har dannet sig sandsynligvis vil holde sig for 5 a 6
Fods dybgaaende Fartøjer, — maa være til et saadant An
læg ved denne Købstad. Jeg anser derfor denne Sag for
Collegie særdeles Opmærksomhed og gunstige Forsorg vær
dig“. En ikke uvæsentlig Faktor til Fremskyndelsen af et
Havneanlæg var ogsaa den, at Stormfloden 2. Januar 1839
„tilintetgjorde ethvert Spor af den gamle elendige Rudera af
en Brygge og fuldstændig begravede den“26).
Forinden Collegiet fattede nogen endelig Beslutning,
blev det oplyst, at fra 23A — 22A 1839 var udskibet fra Thi
sted 6785 Tdr. og ilandbragt og indført 4674 Tdr. og der
blev da i Henhold til kongl. Resolution af 24/ i 2 1839 bevil
liget et Laan paa 8500 Rdlr. mod Sikkerhed i Havneafgif
terne og Kommunens Garanti, og ved Mødet i Borgerrepræ
sentationen 21A 1840 valgte man en Havnekommission bestaaende af Konsul Lüttzhöft, Købmand, Skipper Norden
toft, Konsul Bendixsen samt Byfogden, og denne tog straks
fat paa Arbejdets Fuldførelse.
Men medens disse Forarbejder for Havnen stod paa,
var der en anden Sag, som stærkt optog Sindene. I Hen
hold til Resolution af 23. Aug. 1826 var der blevet tilladt
Aalborg til Vedligeholdelse af dens Havn indtil videre at
opkræve af ethvert Fartøj, som passerede Byen enten for
Ind- eller Udgang „en temmelig høj og trykkende Havne
afgift“27), selv om det ikke søgte den egentlige Havn, men
blot ahkrede op paa Strømmen for at klarere de paabudne Toldafgifter. „Saa længe den betydeligste Køb- og
Handelsstad i Nørrejylland ikke ejede nogen Havn og der
til at faa en slig, ej gaves anden Resoursion, kunde det
synes billigt, at Oplandskøbstæderne bidrage til dette nyttige
Værks Istandbringelse, saa meget mere som disse da for
Størstedelen indskrænkede deres Sejlads efter deres For
nødenhed til Aalborg og altsaa maatte erlægge noget for den
Bekvemmelighed og Sikkerhed, som en Havn byder. Men
naar dette Gode er opnaaet, saa er vor underdanige For
mening, at Byrden ogsaa burde lettes, og Afgiften ikkun er-
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lægges af dem, som benytte selve Havnen“. I den Hen
vendelse28) til Generaltoldkammeret, hvoraf ovennævnte er
taget, søges videre om, at denne Havneafgift maa ophøre og
kun bliver at erlægge for de Skibe, der søger Havnen. Man
begrunder endvidere med, at Vanskelighederne ved at pas
sere Løgstør Grunde bliver større og større, hvilket forhøjer
Udgifterne ved hver Rejse, og endvidere har hver Skibsejer
i de Købstæder, som selv har en Havn, en dobbelt Havne
afgift at udrede, endskønt de ikke anløbe Aalborg Havn. 1
Svar fra Generaltoldkammeret 22/ i o 184029) meddeles, at Aal
borg vil erholde en forandret Havnetakst, hvorved saavel
Thisteds som de andre vestlige Købstæders Tarv vil blive
paaset. Der blev for de Skibe, der henlaa paa Aalborg Rhed
for at klarere, først foreslaaet en Nedsættelse til det halve,
men dermed var man selvfølgelig ikke fornøjet, og 17/j 1840
indsendes da et Andragende30) til Kongen om fuldstændig
Fritagelse for Havneafgiften til Aalborg, da Byen nu faar en
Havn.
I en Skrivelse31) af 6A 1840 til det kongelige Toldkam
mer i Thisted gør Borgerrepræsentationen opmærksom paa,
at nu da Fjorden har tvende Indsejlinger, og at alle Køb
stæder Vest for Aalborg har faaet fuld Toldstedret for de
Varer, som kommer gennem Kanalen, uden at det gamle
Forhold ved Aalborg er ophævet, saa foretrækker man
Sejladsen gennem Aggerkanalen, og det ikke mindst for de
Forsinkelser, der indtræffer, naar man kommer til Aalborg
efter at Toldkontoret dér er lukket. Man anmoder derfor
Toldkammeret om at anbefale disse Anskuelser, og det hed
der videre, naar „en Købmand i en af Oplandskøbstæderne
modtager fra Udlandet gennem Kanalen ved Agger et Parti
Varer, som han ønsker paa Kreditoplag, er der intet i Vejen
herfor. Men modtager han til samme Tid over Aalborg
f. Eks. et Fad Rum, og dette ønskes paa Kreditoplag, kan
det ikke lade sig gøre, forinden han har skaffet sig en
handelsberettiget Kommissær i Aalborg, som er i Besiddelse
af Kreditoplaget og som vil lade bemeldte Fad Rum til- og
fraskrive sit Kreditoplag“. Dette meningsløse Forhold øn-
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skedes nu fjernet og Handelsstandens Ønsker formuleredes
i følgende Punkter: 1. at al Klarering af forbisejlende Skibe
til indenfjords Købstæder ophører ved Aalborg, 2. de ved
Hals indkomne Skibe klarerer ved det Toldsted, hvortil de
er bestemt, 3. Skib til flere Toldsteder erlægge Lastepenge
og andre Skibsudgifter ved første Toldsted, men klarerer ved
hvert Toldsted, hvad dertil er bestemt, 4. udgaaende Skibe
erlægge Lastepenge og anden Afgift fra det Toldsted, hvor
fra de afgaar fuldlastede, og hvis Lægtning over Løgstør
Grunde er nødvendig, bør Kontrollen udøves af Toldvæse
net i Løgstør. En Henvendelse32) af lignende Indhold blev
rettet til Stænderforsamlingen i Viborg fra samtlige Købstæ
der Vest for Aalborg. Disse ihærdige Bestræbelser af de
vestlige Limfjordsbyer lykkedes, og ved Plakat af 10. Au
gust 1841 opnaaede Thisted sammen med de øvrige Byer
at blive oprettede til fuldstændige Toldsteder, og paa samme
Tid bortfaldt den drilagtige Afgift til Aalborg Havn.
Som foran antydet varede det noget, inden Sejladsen
gennem Aggerkanalen begyndte og først d. 8. Juni 1835 sej
lede det første Skib gennem den, der samme Aar passere
des af 19. Skibe33). Forholdene ved Kanalen og Aggertan
gen var dog usikre, idet forskellige Stormfloder dannede
nye Løb, som atter tilsandede, indtil Stormfloden 1862 dan
nede den første Begyndelse til den nuværende Thyborønkanal. Imidlertid fik Aalborg Købmændene ret hurtigt Øjnene
op for den Fare, der her igennem truede Aalborgs Handel
og der blev indsendt Petition til Kong Frederik d. 6. fra
Aalborg, Nibe og Løgstør om en Lukning af Kanalen. At
Handelsstanden i Aalborg greb til dette Middel er ikke noget
Under, da Handelen paa denne By fra det ret produktive
Opland ved den vestlige Del af Limfjorden aftog stærkt, thi
i samme Grad som Sejladsen tiltog gennem Aggerkanalen
maatte den aftage paa Aalborg og allerede i 1839 havde flere
Hundrede Skibe benyttet denne; endelig mente man ogsaa i
Aalborg, at Sildefiskeriets Aftagen skyldtes Kanalen. I den
Anledning sendtes den ene Komite efter den anden op for
at tage Kanalen i Øjesyn og for at beregne de eventuelle
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Lukningsomkostninger. De store Ødelæggelser paa de vest
lige Limfjordsegne, der fandt Sted ved Stormfloden i Januar
18391), blev ogsaa gjort til et kærkomment Bevis for Nytten
af Kanalens Lukning, som den der havde forvoldt Ulykken,
og Projektet om en saadan fik en Mængde Tilhængere.
Fra Kommunalbestyrelsen i Thisted blev der saa ind
sendt 10/ i2 1839 et Andragende34) til Kongen, og i dette rede
gjorde man for det Opsving, Handelen havde taget ved den
„os af et kjærligt Forsyn skænkede Kilde til Velstand“, nem
lig Aggerkanalen. Efter først at have afvist Paastanden om,
at Kanalen skulde være Skyld i den store Oversvømmelse
ved Stormfloden, men snarere var fremkaldt ved, at Land
tangen var for svagt et Værn mod den voldsomme Flod,
idet Havet satte hele Aggertangen under Vand, fremsatte
den Ønsket om, 1. „at det ikke maatte tillades nogensom
helst at foretage noget ved Kanalen ved Agger enten til dens
Lukning eller Opfyldning, 2. at det maatte paabydes en ide
lig og omhyggelig Plantning paa Landtangen, 3. at det al
deles ikke maatte tillades under Paaskud af at forsøge Luk
ning at nedsænke enten Skibe eller andet i Kanalløbet for
ej unyttig at spolere ej alene Sejladsen, men ogsaa mange
Tusinde af Deres Majestæts troeste Undersaatters Udsigt til
Velstand, ligesom ogsaa bevirke flere Gennembrud. Maa vi
endogsaa indrømme, at det er højst sørgeligt, at Aalborg har
lidt et saa stort Afbræk i sin Handel, saa ville det dog være
sørgeligere, om denne atter skulde tilvejebringes paa 6 ikke
ubetydelige Købstæders og et af mange Tusinde Sjæle beboet
Oplands Bekostning.“ Lignende Henvendelser fremkom fra
alle de øvrige vestlige Limfjordsbyer og ved kongelig Reso
lution af 23. Marts 1840 blev det budt „at afholde sig fra
ethvert Foretagende, der kunde bidrage til Lukning af den
egentlige Aggerkanal, som har vist sig at være af saa stor
Vigtighed for Skibsfarten fra Limfjordens vestlige Købstæ
der“. Endvidere skulde Kysten og Landtangen sikres ved
Dannelse af Klitter og Plantning under Tilsyn af Sandflugts
kommissæren for Ringkøbing Amt for den sydlige Del og
af Kammerraad Andresen for den nordlige Del.
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Medens alle disse Forhandlinger og Kampe optog Sin
dene, begyndte man saa i Foraaret 1840 Arbejdet paa Hav
nen35), og det lykkedes, inden Vinteren kom, at faa det saa
vidt fremmet, at Skibe kunde finde et sikkert Vinterleje. Da
Efteraaret indfandt sig med sine Paalandsstorme, erfarede
man straks, at uagtet Molen var blevet betydeligt forlænget
udover det fra Begyndelsen projekterede, kunde Havnen dog
ikke helt ud yde den fornødne Sikkerhed i Stormvejr, hvor
for Borgerskabet blev opfordret til at indvillige i Optagelsen
af yderligere et Laan, for at Molen kunde forlænges, hvil
ket blev tilstaaet. løvrigt slog det oprindelige Laan ikke til
og Konsul Lüttzhöft stillede velvilligt et Forskud paa 850
Rdlr. ligesom han tidligere havde skænket Havnen en Spare
kassebog paa 625 Rdlr. I Løbet af 1841 blev Havnen fær
dig; dens Sydside bestod af en 120X60 Alen lang knæbøjet
Mole, der afgrænsede Anlægget ud mod Fjorden; Dybden
ved Indløbet var 9 Fod og aftog gradvis ind mod Landbol
værket til 7 Fod. Dels begrænset ved Bolværk og dels ved
Stendossering udgjorde Havnen et Areal saa stort, at den
kunde rumme c. 60 af de Fartøjer som sejlede paa Limfjor
den36). Dette første Havneanlæg er den nuværende „Vesterhavn“.
At Byen havde faaet „et lidet Havneanlæg“ sporedes
hurtigt; thi medens Thisted 1834 kun havde ialt 6 Fartøjer
paa 60 Læster, havde den ved Udgangen af 1840 allerede
14 Fartøjer paa 163 Læster; den første Havnetakst blev
approberet 3% 1841.
Men dette Havneanlæg blev kun den første Begyndelse,
thi ret hurtig viste det sig, at det kun i al Tarvelighed formaaede at opfylde sin Bestemmelse, selv om „Nytten som
Fordelen og Prydelsen nu er almindelig anerkendt“. Den
første Vinter blev den benyttet som Vinterleje for 25 Skibe,
men allerede da blev man belært om at det blev nødven
digt at skaffe mere Læ, da Havnen var aaben mod Øst,
saa Vinterstormene fra S.Ø. og S. fremkaldte stor Uro i
Bassinet, og det hændte hyppigt at Skibe rev sig løs. I
Sommeren 1842 besluttede derfor Havnekommissionen efter
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Opfordring særlig fra Skibsførerne at bygge en Mole, som
skulde danne Bassinets Afslutning mod Øst. En saadan 3
Alen bred blev opført paa samme Sted, hvor nu Midter
molen ligger og saa lang, at der blev en 20 Alen bred Aabning mellem den og Søndre Mole, hvorigennem Indsejlingen
til Havnen foregik. Da Dampskibsfarten begyndte maatte
man faa Aar efter udvide Indløbet, da Damperne ikke kunde
passere det. Dette inddæmmede firkantede Bassin havde en
Størrelse af 2720 □ Alen. Sejladsen var i stadig Stigen;
1841 blev Havnen anløbet af 201 Skibe danske og frem
mede37), 1842: 306, 1844: 320, 1845: 407, 1846:507, 1847:
563; under Treaarskrigen gik Antallet 1850 ned til 396,
men 1851 bragte atter en Stigning, idet 499 Skibe anløb
Havnen, og af disse var ingen under
Læster. Denne
Benyttelse af Havnen overgik alle Forventninger ligesom
Indtægterne, der for 1847 udgjorde over 4000 Rdlr., gjorde
den økonomisk fritstillet, saa at der snart ikke hengik et
Aar uden at Forbedringer paa en eller anden Maade udfør
tes. Samtidig med dette første Havneanlæg havde man med
rigtigt Henblik for en kommende Udvikling begyndt med
Inddæmning af et Stykke af Fjorden fra Bækken og Øst
paa i en Længde af c. 180 Alen ud for den nuværende
Strandgade, der til Tider ved Højvande og Stormfloder var
stærkt udsat; Opfyldningen af dette Areal skete de følgende
Aar.
Efterhaanden som Sejladsen tiltog og Opmudringen af
Havnen, der foretoges hvert Aar, skred frem, saa større og
større Skibe kunde anløbe den, maatte man tænke paa at
skaffe yderligere Kajplads. 1852—53 forlængedes den søn
dre Mole med 80 Alen; der dannedes derved et nyt Knæ
paa Molen, idet det sidste Stykke fik en lidt mere sydvest
lig Retning. Arbejdet med denne Forlængelse forsinkedes
og blev kostbarere end egentlig beregnet, da det viste sig,
at Grunden var for blød, saa der fremkom Udskridninger
af Pæle og Stensætninger, saa nye og længere Pæle maatte
nedrammes. Da dette Arbejde var færdig indgik man i 1854
med Andragende til Ministeriet om et Laan paa 2000 Rdlr.
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til at foretage en afsluttende Inddæmning paa Havnens Nord
side, nemlig fra Tværmolen og til Bækken; her vilde der
nemlig indvindes en bekvem Plads for Dampskibe. Andra
gendet blev imødekommet og Arbejdet udført 1855. Men
nu meldte der sig nye Krav; der maatte nemlig skaffes Læ
for dette Havnebassin, den nuværende Dampskibshavn,
ved en ny Mole fra Øst, og ved Resolution af 17A 185638)
fik man en ny Koncession til Inddæmning af det Stykke,
hvor den nuværende Østerhavn findes. Denne Koncession
gjaldt for 5 Aar, men forskellige Forhold, som paakrævede

Den gamle Mole.

Arbejder, samt Pengekrisen bevirkede, at man ikke fik be
gyndt, men ansøgte og fik 1861 en femaarig Forlængelse af
Koncessionen, og Arbejdet blev udført de følgende Aar.
Til en Begyndelse syntes det, som om Aggerkanalens
Aabning fik en heldig Indvirkning paa Besejlingsforholdene
over Løgstør Grunde, og til Tider undgik man helt den be
sværlige Lægtning. Dette Forhold forandredes saa at sige
pludselig i Begyndelsen af 1843, da Vandstanden langt hen
paa Sommeren kun udgjorde 272 Fod, hvor man Aaret i
Forvejen havde 6 Fod. Fra de vestlige Limfjordsbyer indgik
Andragender til Kongen, et saadant indsendtes ogsaa fra Thi
sted den 16/s 184359), om Opmudring af det gamle Løb eller
Udgravning af et nyt for at faa et til alle Tider passabelt
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Løb, til hvis videre Vedligeholdelse en rimelig Strømtold af
de forbisejlende Skibe kunde opkræves. „En saadan Strøm
told o: Afgift vilde ikke blive nogen Forøgelse af de Byr
der, som allerede tynge Fjordfarten, tværtimod vilde den
blive en Lettelse og tillige være et Vidne om den kongelige
Naade, hvormed Danmarks elskede Christian d. 8. havde
bønhørt de af hans tro Jyder, som bor langs Limfjorden“.
Man havde allerede paa dette Tidspunkt begyndt paa
Aktietegningen til Anskaffelse af en Damper i stadig Fart
paa Limfjorden og i Forbindelse med Københavnerdampe
ren „Iris“, der sejlede mellem Aalborg og København, efter
et af Kongen under hans Ophold i Thisted 1842 fremsat
Ønske. Den 16. August d. A. havde en nedsat Komite sit
første Møde40) ved hvilket der straks blev tegnet 160 Aktier
a 50 Rbdlr. Men forinden dette Selskab blev færdig, havde
Købmand Pagh i Aalborg etableret en regelmæssig Damp
skibsfart mellem Aalborg og Lemvig berørende alle de mel
lemliggende Byer fra 1. April 1843 med Dampskibet „Lim
fjorden“, som første Gang ankom til Thisted d. 10. April,
en Dag forsinket paa Grund af Uvejr. Farten led imidler
tid stærkt ved den Usikkerhed hvormed Løgstør Grunde
lod sig passere, idet et Ophold der paa 6 a 8 Timer og
stundom længere indtraf paa hver Rejse, og undertiden
maatte Damperen gaa tilbage til Aalborg uden at kunne gen
nemføre Turen.
Imidlertid varder allerede paa det Tidspunkt, da „Lim
fjorden“ var begyndt paa sin Fart, en Damper bestilt i Eng
land af Aktieselskabet, og Tilslutningen havde været livlig,
og da Damperen blev købt for 14000 Rdlr., blev der for
hver af de tegnede Aktier kun opkrævet 35 Rdlr. Denne
Damper „Hebe“ var paa 30 H.K. og ankom til Thisted
første Gang d. 18. Juni 1843. At Begejstringen var stor er
ikke at undres over, og Avisen skrev41): „Hvis man for et
Decenium siden ville have sagt, at paa den gamle Brygges
Ruiner i Thisted skulde opstaa en rummelig Havn og det
ene Dampskib skulde lægge til efter det andet for at ind
tage Passagerer, ville man maaske have smilet deraf, men
nu ser vi dette i Realiteten udført“.
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Hurtigere end man havde ventet det, blev det indsendte
Andragende om Forbedring af Forholdene ved Løgstør
Grunde imødekommet, og der blev straks gjort Forsøg paa
en Uddybning af Sejlløbet, idet man endnu samme Aar tog
fat paa Arbejdet42). Efter 2 Maaneders Forløb standsedes
det som haabløst, og hele Uddybningen udgjorde kun 4
Tommer. Ad den Vej naaede man altsaa ikke noget, men
nu satte alle de vestlige Limfjordsbyer, for hvem Sagen var
blevet et rent Eksistensspørgsmaal, alt ind paa at faa gravet
en Kanal, hvorigennem Sejladsen kunde gaa. 1856 vedtoges
i Rigsdagen som Lov et tre Aar i Forvejen indbragt For
slag om Anlæg af Løgstør Kanal, til hvilket Arbejde Mid
lerne indkom ved at Staten betalte 2A og de tilstødende
Landdistrikter Vs. I Løbet af 5 Aar blev Kanalen gravet
med en Bekostning af 400,980 Rdlr. ; den havde en Længde
af 7000 Alen med en Dybde af 974 Fod, og dermed var
den værste Hindring for en regelmæssig Sejlads paa Lim
fjorden bortryddet. Kanalen blev indviet 14A 1861 af Kon
gen og kaldet „Frederik d. Syvendes Kanal“.
En videre Udvikling af Dampskibsfarten paa Limfjorden
havde ogsaa i 1850erne optaget Sindene. Man fik saaledes
en Fart etableret gennem Aggerkanalen fra Thisted til Eng
land45), som dog ikke fik nogen større Betydning, idet Be
sejlingsforholdene i Kanalen ogsaa var underkastet stadige
Forandringer. 1855 var Forholdene nogenlunde gunstige og
Damperen „Jylland“ gik i Rute mellem Limfjordens vestlige
Byer og England, og da Kanalen i 1856 passeredes af ialt
1683 Skibe søgte et engelsk Firma at aabne en ny Rute,
som dog atter maatte opgives paa Grund af Kanalens Til
sanding. Dette Forhold gav Anledning til, at der fremkom
et Projekt til Udgravning af en Kanal fra Hovsør til Vigsø
Red med en Nødhavn for Skibe sidstnævnte Sted, en Plan
som Thisted Kommunalbestyrelse og Havneudvalg gav sin
bedste Anbefaling44).
Forbindelsen med Aalborg blev 1851 udført af Dampe
ren „Odin“ og senere af Postdamperen „Limfjorden“, der
gik 6 ugentlige Ture, men Resultaterne var og blev kum
merlige indtil Udgravningen af Frederik VII. Kanal.
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Efter dette lille Overblik over Limfjordssejladsen vender
vi tilbage til Thisted Havn. I Løbet af den første Halvdel af
Tredserne blev Østre Havn og Mole altsaa fuldførte, lige
som Uddybningen fortsattes. Havneanlægget omfattede nu
Vestre Havn, den ældste Del, Midterhavnen for Dampskibe
og Østre Havn væsentlig beregnet for Baade; Dybden var
de fleste Steder efterhaanden blevet c. 10 Fod. Den økono
miske Side var ogsaa i den bedste Orden, og det er ikke
uden Stolthed, at Havnekommissionen i sin Indberetning45)
for Aaret 1868 oplyser, at Havnens Restgæld bliver betalt
i December Termin; Havnen havde dog ingen Formue, da
dens Indtægter stadig medgik til Udvidelse, Vedligeholdelse
og Forbedringer. 1872 var der imidlertid opsparet en Kapi
tal paa 5707 Rdlr. og for samme Aar var dens Indtægt ste
get til 4781 Rdlr. I de følgende Aartier blev der kun fore
taget mindre Arbejder, saaledes blev Midtermolen gjort bre
dere, saa Skibe kunde lægge til fra begge Sider, der fore
toges Inddæmninger og Opfyldning ud fra den Søndre Mole
for at skaffe Plads og Resten af Aarhundredet gik uden
større Forandringer.
Den tiltagende Sejlads paa Limfjorden bevirkede imid
lertid, at Farten gennem Løgstør Kanal viste flere uhel
dige Sider, saaledes var det en betydelig Omvej og tog for
lang Tid at gaa gennem Kanalen, og Kravet om en større
Dybde meldte sig snart. Ved Lov af 26A 1898 bevilgede
Staten 1,6 Million Kr. til Uddybning af Sejlløbet fra Eg
holm til Løgstør Bredning til 13 Fod, og da dette Arbejde
var fuldendt 1905 begyndte straks de senere Aars betyde
lige og omfattende Arbejder ved Thisted Havn. Havneind
tægterne var i jævn Stigen og udgjorde 1900: 13000 Kr.
og da var der opsparet en Kapital paa 42000 Kr.
Begyndelsen til den sidste store Havneudvidelse blev
gjort 1907—08 efter en Plan udarbejdet af Firmaet Saabye
& Lerche. Da forsvandt den gamle knæbøjede Mole, og
den oprindelige Mole forlængedes mod Øst, og Syd for den
foretoges store Opfyldninger og Inddæmninger og anlagdes
en Fiskerihavn med Indsejling fra Syd og dækket mod Øst
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af en Mole dannet af Bjælkekonstruktioner med Opfyldning
af Søsten. Heller ikke dette Anlæg var tilstrækkeligt, og der
fremkom flere uheldige Forhold og da navnlig det, da Havne
indløbet var blevet endnu mere tragtformig end oprindelig,
at Uroen i Havnen ved sydlige Vindretninger var ganske
betydelig, saa selv inde i Vester Havn kunde Skibene kastes
frem og tilbage, ligesom Dampskibshavnen under Stormvejr
var ganske ubrugelig. Den store Udvidelse af Havne- og
Kajpladsen medførte Anlæg af flere store Pakhuse og Op
lagspladser, saa Forholdene hurtig blev ret indskrænkede.
Da yderligere Uddybninger dels ved Løgstør og dels ved
Thyborøn Kanal var stillede i Udsigt paabegyndtes den sid
ste Havneudvidelse 1916 efter en Plan46) af Ingeniør Danø
og fandt først sin Afslutning 1922. Nu blev Havnen lukket
af 2 Læmoler, en østlig 210 m og en vestlig c. 450 m med
en Indsejling af 50 m i en Afstand af 300 m fra den gamle
Indsejling. Denne Yderhavn har en Størrelse af 7 ha og
har Plads til Beddingsanlæg, Fiskerihavn o. s. v. Den gamle
Fiskerihavn bibeholdtes foreløbig, men en Dæmning mod
Syd til den vestlige Læmole vil danne Grænse for en paa
begyndt Opfyldning, som vil afgive en værdifuld Udvidelse
af Havnepladsen. Til disse Udvidelser er medgaaet et Be
løb paa c. 700,000 Kr. Indtægter af Havne- og Bropenge
udgjorde 1922/23 71,036 Kr.; Havnen ejede 51/S 1923 Vær
dier til 1,232,198 Kr., og dens Gæld var 1,003,245 Kr.
I de 80 Aar, der er hengaaet siden Havnens Anlæg,
har Byen til enhver Tid forstaaet at løse Havnespørgsmaalet paa den smukkeste Maade, og derfor ligger den nu med
mange Muligheder aabne for en fremtidig Udvikling.
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1769-1840.
1769 var der i Thisted „600 Sjæle over 12 Aar“1), eller
efter Folketællingen af samme Aar 815 Indbyggere. Fra 1768
foreligger det første delvis bevarede Kommuneregnskab i en
gammel Kæmnerprotokol, hvorimod fuldstændig bevarede
Regnskaber først forekommer fra 1772. Regnskabet for 1768
viser en Indtægt paa 198 Rdlr. 2 Mark 14 Skill, ogen Ud
gift paa 220 Rdlr. Indtægten bestod væsentlig i Forpagt
ningsafgift af Kronens Mark og udgjorde 161 Rdlr. 34 Skill.
Der paalignedes et Beløb paa 32 Rdlr. 2 Mark 7 Skill.,
hvoraf de 20 Rdlr. „stedse skal være i Kæmner Cassen til
hastig forefaldende Udgifter“, og de øvrige til Indkøb af
Klæder til Vægteren.
Det nævnte Aar lavede Chresten Rossenberg en „Cæmner-Casse efter Øvrighedens og Ligningsmændenes Ordre“,
og den blev beslaaet og forsynet med Laase af Anders Sebersen; endvidere blev der anskaffet en Kæmnerprotokol,
som Kæmneren Mads Thousgaard forsynede med en For
tale om, at der i den skulde indskrives „alle Byens Indtæg
ter og Udgifter, for hvert Aar, saa længe som jeg er Cæmner, samt ogsaa med hvad Omstændigheder, og efter hvad
Ordre og for anstaltning samme er sket, tillige Med om
qvitteringer haves, for udgifterne og af hvad dato de er udgifne“. Bogen varede i 83 Aar, idet den først slutter 1850.
De første Aars Regnskaber har de forskellige Poster
blandede mellem hinanden, og der blev ikke aflagt Regn
skab for de første 372 Aar, men da et saadant blev afkræ
vet, nedlagde Mads Thousgaard Arbejdet med det Resultat,
at han havde et Tilgodehavende paa 20 Rdlr. 5 Skill., men
ved den derefter foretagne Revision viste det sig, at han
kom til at skylde Byen 134 Rdlr. 5 Mk. 14 Skill., et Beløb
han nægtede at betale. I den Anledning kom det til en
6-aarig Proces, som endte med en Højesteretsdom 1778,
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der dømte ham til at betale det indstævnte Beløb dobbelt
med 269 Rdlr. 5 Mk. 12 Skill, samt Sagens Omkostninger;
Beløbet indgik 1780 og gav Anledning til, at Borgerne for
dette Aar ingen Skat betalte. Efter hans Fratræden blev
Regnskabet ført meget anskueligt, og de forskellige Konti
holdes afsondrede fra hinanden i Overensstemmelse med de
af Kancelliet givne Regler for Regnskabsaflæggelsen. Først
sent naaede Byens Borgere gennem eligerede Mænd at faa
nogen Indflydelse paa Styrelsen af Byens Anliggender. De
eligerede Mænds Raad opstaar fortrinsvis efter 1745, men i
Thisted er de sikkert ikke indført før efter Ordre af 24A
1773, idet de først nævnes 17795).
løvrigt valgtes hvert Aar umiddelbart efter Nytaar en
Kæmner og ved 1800 ogsaa en Underkæmner samt Taxerborgere, som sammen med Kæmneren paalignede Byens
Skatter, ligesom man valgte Brandkaptejnen; af kommunale
Bestillingsmænd havde man kun en Vægter. En vigtig Ud
giftspost var Indkvarteringsskatten, der paahvilede de Byer,
der var fri for Indkvartering. Den paalignedes af Byfogden og
2 eller 4 Borgere efter Grundtaksten. For Aaret 1775 var
det saaledes Chresten Søndergaard, Hendrich Hobolt, Poul
Griishauge samt Christian Rosenberg og Skatten beløb sig til
440 Rdlr. Fra 1779— 1785 var i Byen indkvarteret 4. Kom
pagnier af „Det sjællandske Regiment“, og Thisted oppebar
da Hjælpeskat fra en Række Byer; denne Indkvartering for
anledigede dog Revisorerne af Kæmnerregnskabet for 1780,
Købmændene Peder og Henrich Knakkergaard samt Niels
Holst til den Bemærkning4), at de haabede, „at denne fattige
By maa for Eftertiden som og før hafde Indkvartering og deraf
dependerende gjorde Bekostninger fra andre Stæder blive hjul
pet med noget Indtægt til de den endnu forestaaende utaalelige store Indkvarteringsudgifter, hvilket i manglende Fald
de fleste af denne Bys Indvaanere vil nødsages til at for
lade deres Hjem“.
Der fandtes paa denne Tid5) 17 Købmænd, der væsent
lig handlede med Korn, Uld, Huder, Skind, Fedevarer,
Urtekram, Isenkram og Manufaktur; af disse handlede Chri-
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sten Schaarup „med Korn og Tømmer, hvoraf det første
udføres og det sidste hjembringes med Sandskuderne, som
fare paa Norge“, medens Niels Holst handler „en grosse“.
Der fandtes ingen Gæstgiverier, men fremmede, der kom til
Byen, maatte søge privat Logi, i Regelen hos Købmændene.
Af Haandværkere fandtes ialt 54 indenfor de forskel
lige Haandværksgrene, Hjemmefliden var ret betydelig sær
lig i Vævning, der var dog kun en Drejlsvæver mellem
Haandværkerne. Det kongelig privilegerede Farveri bestod
endnu. Byen havde 6 Fartøjer til Sejlads paa Fjorden, men af
Fiskeri var der ikke synderligt. Størsteparten af den Fisk, man
brugte, blev tilført af Morsingboerne, der havde deres Lan
dingspladser, kaldet „Kaaser“, ved Fjordbredden, eller man
fik Fisk tilført fra Fiskelejerne ved Vesterhavet. Om Efteraaret kom Aggerboerne og fiskede Aal; de boede i det Par
Maaneder Fiskeriet stod paa enten i Byen eller i de i Nær
heden af denne ved Fjorden liggende Landsbyer, hvor man
ofte i Gaarden havde en særlig „Aggerbostue“ til deres Af
benyttelse.
Ved Byen fandtes 4 Vejrmøller, saaledes Øster-, Ve
ster- og Mellem-Mølle samt Lassens Mølle (senere Vinthers
Mølle). Vandmøllen ved Dragsbæk benyttedes af Byens
Feldberedere til Stampning af Skind.
Henimod 1800 tiltog Haandværkernes Antal; 1802 an
gives der at være ialt 93, hvortil kom 4 Borgere, der ude
lukkende levede af at brænde Brændevin; i hvilken Grad
Brændevinsbrændingen var blevet en ret omfattende Indu
stri fremgaar af, at der ved denne Tid var ialt 70 Brænde
vinskedler i Gang i Thisted, og Brændevin solgtes af 40
Borgere; de to største Brænderier forbrugte hver 800 Tdr.
Korn aarlig6).
Der afholdtes aarlig 4 Markeder dels ved Kappelsten,
Vest for Byen, og dels inde i Byen. 1768 ansøgte Borgerne
om, at der maatte afholdes regelmæssige Torvedage hver
Onsdag hele Aaret igennem, „da de led stor Mangel paa
Levnedsmidler“7). Det var Meningen, at Landboerne skulde
komme med deres Produkter og afhænde i Byen. Dette
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Andragende mødtes til en Begyndelse med et pure Afslag, men
man fik dog senere Tilladelse til at afholde saadanne Torvedage
ved Reskript af 14/s 1770. Man mente ogsaa derigennem at
drageFordel af den udbredte Landprang, der fandt Sted; men
nogen stor Begejstring for en saadan Torvedag viste Land
boerne ikke, thi Tilslutningen var ringe og ophørte efterhaanden med Undtagelse af Efteraarsmaanederne, da Torve
dagene en Tid formede sig som smaa Markedsdage, hvor
der særlig var livlig Handel med Kreaturer, men ogsaa med
Haveurter og andre Varer8).
I den lille By kunde det ikke være anderledes, end at
Embedsmændene maatte spille den ledende Rolle i Byens
Liv. Til det gode Selskab hørte ogsaa de mere velhavende
af Købmændene. At der var en livlig Forbindelse mellem
Embedsmands- og Købmandsfamilierne, derom bærer Kirke
bogen Vidne; som Forlovere, Faddere var de ofte i Vek
selvirkning med hinanden, endogsaa Giftermaal var ikke
ukendte, som Købmandsdatteren Anne Eleonora Jensdatter,
der var gift med 2. Byfogder, og der kunde nævnes andre
Eksplr., og man faar ikke Indtrykket af, at Embedsstanden
har skilt sig ud fra den Del af Borgerskabet.
1781 boede i Vestergade (nu Nr. 15) den velfornemme
Køb- og Handelsmand Peder Knakkergaard, den ældste
af den Knakkergaardske Købmandsslægt9); han kom fra
Østervandet og tog Borgerskab
1737. Slægten spillede
en betydelig Rolle inden for Købmandsstanden i næsten 100
Aar, og flere af dens Medlemmer var eligerede Borgere,
Kæmnere og Indehavere af andre Tillidshverv. Hans Genbo
var Friedrich Vilhelm Duché, der her havde sit Apotek (nu
Vesterg. 22); han var 1772 blevet gift med den velædle Jomfru
Johanne Holst. Længere nede i Gaden ved Kirken boede i
Klokkerresidensen Klokker, Chordegn og Graver Jens Nielsen
Kornbech. Paa Hjørnet af det nuværende Amtsstræde (nu
Vesterg. 18.) boede Købmand Niels Edvarsen Galtrup, som var
flyttet ind fra Tilsted; han var gift med den mandhaftige Ellen
Ton, om hvem der endnu fortælles adskillige Sagn; de ejede
Søndergaard i Tilsted. Over for Kirken boede Henrich Kri-
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stian Knakkergaard, Søn af Peder Knakkergaard, ogsaa han
drev Købmandshandel. Længst nede i Vestergade (nu Store
Torv Nr. 1) boede Landsdommer, Justitsraad og Byfoged
de Steensen. Hans Hustru var den ovennævnte Anne Eleo
nora Jensdatter, Datter af Købmand Jens Erichsen. Da hun
var 29 Aar gammel, blev den „dydædle og dydsirede“ Jom
fru 1757 gift med Cancelliraad, senere Kommerceraad, By
foged Peter Lybecher, der nogle Aar i Forvejen var blevet
Enkemand. Hun blev derved Stedmoder til den senere som
Amtmand over Hjørring Amt og landøkonomisk Forfatter
bekendte Johan Ludvig Lübecher. Ægteskabet var ikke af
lang Varighed, idet Lybecher døde 1763, og hun sad som
Enke i en Aarrække i sin rummelige firelængede Gaard,
hvortil der hørte et Landbrug paa en halv Snes Tdr. Land.
Hun stiftede et Par Legater, det ene i Forbindelse med hen
des Fader til Fordel for Byens Fattige. 1770 blev hun gift
med Rasmus de Steensen, der Aaret efter blev Byfoged i
Thisted. Han døde 1789 „af en epidemisk Svaghed, som
videre havde udbredt sig i samme Huus og fandtes paa
nogle andre Steder i Byen i same Tid“, og Anne Eleonora
hensad atter som Enke i mange Aar. Hun døde 1814, og
den 86-aarige Justitsraadinde efterlod sig betydelige Midler.
I Kirkebogen findes den morsomme Notits om hende, at
„hun skal have været eneste Frue i Thisted, da Amtman
den (Hauch) var ugift“. Paa Torvet laa endvidere Præstegaarden (Se S. 29) og her residerede paa denne Tid Sogne
præsten, Consistorialraad Johan Georg Smith, hvis Hustru
Marie Sophie Hansdatter Ziervogel havde været Kammer
jomfru hos Prinsesse Louise. Den gamle Consistorialraad
har gjort sig fortjent ved, at han i Kirkebogen har tilføjet
mange oplysende og fornøjelige Bemærkninger. Paa Torvet
boede ogsaa Amtmanden (i Brinchmanns Gaard) Oberst,
Konferensraad Barthold Hauch. I Storegade (nu Nr. 4)
boede Justitsraad og Amtsforvalter Bruun og Frue Anne
Christine de Hoff. Her var der stor Fadderstads, da en
lille Søn blev døbt Lørdag d. 19. August 1775 og følgende
„Charakteriserede og hæderlige Folk“ var Faddere, nemlig
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S. T. Conferentsraadinde Hauch, der bar Barnet og med
fulgte Frøken de Arff (Søster til Kontreadmiral Arff); Sgnr.
Oberste Hauch, Byfoged Steensen og Byskriver Würnfeld
var Faddere. Drengen, der blev døbt, var Malthe Conrad
Bruun, den senere politiske Forfatter (landsforvist 1799) og
verdensberømte Geograf, der døde i Paris 1826. Længere
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nede, paa Hjørnet af Storegade og Skolestræde, laa Byens
Skole, og paa Hjørnet af Havnestræde Snedker Christian
Rosenbergs Ejendom, som senere købtes af Købmand Niels
Diderichsen, der gav den til en Skolebygning. Længst nede
i Gaden (nu Hotel Aalborg) boede Købmand Poul Griishauge, senere Distriktschirurg Sager. I Strandgade laa (og
ligger endnu) „Det kongelige Magazinhus“, og i samme
Gade boede Købmand Andreas Griishauge og Farver
Riis samt en Del Smaahaandværkere. I Østergade og
Nørregade boede iøvrigt en Mængde Smaakaarsfolk, kun
paa Hjørnet af Nørregade og Kringeltorv var der en større
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Købmandsforretning, nemlig Chr. Schaarups. Nærmest Træ
broen boede Sr. Vilhelm Jensenius og senere Værtshushol
der Vachter.
Ved Siden af Jensenius boede den før omtalte uheldige
Kæmner Købmand Mads Thousgaard. Paa „Knakken“ fin
der vi Chirurgus Clamor Engelhardt Graff og endelig paa
Lille Torv Købmand Thomas Holst og i samme Gaard
senere Justitsraad Langeland. Paa Nordsiden af Torvet Sr.
Chr. Lassen Winther, der foruden almindelig Handel tillige
drev „Spekulationshandel“; hans Nabo var Byskriver Würnfeld. I Søndergade boede Præsteenken Madam Ursin og
den residerende Kapellan Laurits Høyberg.
176911) oprettedes et Ligbærerlav, og det synes da ogsaa, at dets Oprettelse var ret tvingende, thi i det Andra
gende, der af 16 Borgere indsendtes til Kancelliet, hedder det,
at „der her udi i Thisted stedse har været den Vanskelig
hed, at naar nogen er død, har man med stor Møje maattet bede adskillige til at bortbære den døde og ofte af en
og anden nægtet, som ikke enten har haft Lejlighed dertil
eller har villet, saa man ofte har maattet søge den halve By
omkring og taget i Flæng, hvem man har kunnet faa.“ Til
ladelsen gaves da ogsaa efter de bedste Anbefalinger baade
af Stiftamtmanden og Købmandsstanden, og Lavet forpligtede
sig til at møde ved Lighuset for at bortbære den døde, enten
paa Ligbaare eller mellem Hænderne til at sætte og løfte
paa og af Ligvognen naar den bruges og nedsætte Liget i
Graven. En Række Lavsartikler blev udarbejdede, og af
Rekvisitter anskaffedes to Ligbaarer „den ene smukkere end
den anden“, sort Klæde, Ligbrædt, Skamler, Skuffeler o. s.
v. Der udnævntes en Oldermand, der havde Laden i sin Vare
tægt, til „Over-Biesidder“ udnævntes Byfogden, som sam
men med Oldermanden og den ældste af Lavsbrødrene hver
havde en Nøgle til en af Ladens 3 Laase, og i denne gem
tes Regnskaberne, Penge o. s. v. 1 den Takst, som ligeledes
blev udarbejdet for Lavets Medvirken, nød Rangspersoner
den Ære at staa højest, idet de maatte betale 14 Rdlr.,
dernæst Embedsmænd og Købmænd o. s. v., hvorimod Lavet
forpligtede sig til gratis at bortbære de fattige. Dette Lav
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bestod med enkelte Ændringer i 100 Aar; ved Overenskomst
af 24. Januar 1869 overdrog det sine Rettigheder til Thisted
Syge- og Begravelsesforening, stiftet 12 Febr. 1857, og denne
Forening er den Dag i Dag Indehaver af det gamle Privi
legium til Bortbærelse af Lig. Den Ligvogn, som det gamle
Lav paatænkte at anskaffe, men aldrig naaede at faa, fik den ny
Forening, men samtidig forsvandt ogsaa de sorte Kapper,
hvori Lavet mødte, og i øvrigt hele det gamle Ceremoniel. I2)
I stort Tal mødte de fremmede Handelsmænd til Mar
kederne og i Særdeleshed til Sommer- og Efteraarsmarkederne. I Fortegnelsen over de „som haver indfundet dem
ved Markederne i Thisted for i Medfør af deres medbragte
Pas at drive Handel“, finder man, at Størsteparten var fra
Jylland, og blandt dem en stor Del, der bærer jødiske Navne.
De mødte med Galanterivarer, Kramvarer, Alenvarer, Knip
linger o. s. v., og fra Begyndelsen af det 19. Aarh. er Tallet
af disse fremmede stadig stigende; 1803 var der kun 24,
men for 1820 findes 75 handlende15).
Om egentlig Fattigforsørgelse var der til at begynde med
i dette Tidsrum ikke Tale, og i Regnskaberne findes kun
antydningsvis Udgifter i denne Retning, idet al Understøttelse
til fattige skete ved Hjælp af Legater, der dog i Alminde
lighed var bestemte for gamle forarmede Borgerfolk af Byens
egne Indvaanere. Da saaledes en omrejsende ugift Kvinde
havde født et Barn her i Byen og rejste bort, havde hun
efterladt det hos en ugift Søster, Zidsel Uroe, der iøvrigt
havde Vanskelighed ved at ernære sig selv endsige Søsterens
Barn; hun fik dog af Byens Kæmnerkasse tillagt 6 Rdlr.
til Barnet, „da baade Menneskelighed og Politik fordre dets
Opdragelse“ ; Bidraget skulde gives hvert Aar til Barnets 10.
Aar 14). Disse Forhold ændredes ved Fattigforordningen af
5. Juli 1803, efter hvilken der skulde oprettes en Fattig
kommission bestaaende af et Magistratsmedlem, Byfogden
og 2 eller flere Borgere. Det siger sig selv, at der blev
anvendt det mindst mulige paa de fattige, der føltes som en
Plage for det øvrige Borgerskab; da Anne Marie Natmands
døde 1811 tilføjede Præsten i Kirkebogen: „Jeg overlod hende
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en af dette Distrikts færdigstaaende Straakister, og hun blev
da den første her, som blev jordet i en saadan“ 15).
Folketællingen 1801 udviste, at Indbyggerantallet var
1068; altsaa siden 1769 en Fremgang paa 253 Mennesker;
ogsaa paa anden Maade spores denne, idet Haandværkernes Tal var steget til 93.
For den offentlige Sikkerhed sørgede Vægteren, der fik
sin Løn og Beklædning af Kæmnerkassen. 1769 rømte
Peder Vægter, da han havde faaet sin Løn udbetalt, men der
fandtes hurtig en Efterfølger i Peder Lauritsen. Selv om
Lønnen, 26 Rdlr., ikke var stor, saa var der dog ogsaa lidt
Indtægt ved at gaa gennem Gaderne med Trommen for at
bekendtgøre, hvad Øvrigheden havde paa Hjerte, eller for
at „bøye“ Borgerskabet, naar et eller andet offentligt Arbejde
skulde udføres. 1789 ansattes endnu en Vægter, da Byfoged
Steensen mente, „at der for en almindelig Sikkerheds Skyld
kunne være tjenligt, at der i Byen blev bestandig holdt 2de
Vægtere“. Hertil kom fra 1790 en Politibetjent, der fik
Tilsyn med Vægterne. I Slutningen af Aarhundredet blev
der yderligere ansat en Vægter til, „som tilligemed Byens
nu havende 2de Vægtere maatte hver 3. Nat gøre Vagt i
Kirketaarnet, hvor et Kammer med Opgang til, skulde ind
rettes for Vægterne,“ da „almindelig Sikkerhed mod Brand
skade bør, især paa dette Sted, hvor de allerfleste Huse
er tækkede med Straa, meget attraas.“ I Kirketaarnet ind
rettedes saa et lille Kammer, og et Udhæng med Gelæn
der anbragtes i det østre Lydhul, og fra dette ophøjede Stade
skuede aarvaagne Øjne Nat efter Nat ud over den lille
By. Politibetjenten „skulde patrolliere til forskellige Tider
om Natten i Byens Gader for at iagttage Vægternes Aarvaagenhed og Troskab, samt at den Vægter, som befindes
sovende, beskænket eller forsømmelig paa sin Post, skal
første Gang bøde en Uges Løn, anden Gang dobbelt, tredje
Gang ganske afsættes fra Tjenesten.“ Vægterens Dragt var
en graa Kjole med grøn Klædes Krave og Opslag og hvide
Knapper; „Kabudsen af grøn Klæde, saa dyb i Pullen, at
den kan gaa ned paa Hovedet og endvidere forsynet med
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et fuldkomment Slag, saa det kan gaa ned paa Skulderen
og hægtes over hinanden fortil.“ Bevæbningen var Morgen
stjerne. Paa samme Tid var der yderligere Forslag fremme
om Oprettelse af en Politivagt „til at beskytte den almin
delige Rolighed og Orden ved Samlinger af Almuen i Mar
kedstiden og ved Land- og Søsessionerne“ ; denne skulde
bestaa af Byens Borgere efter Ombud, og de skulde væbnes
med en god Stok, og „for at vise Almuen, hvem de i Kon
gens Navn bør adlyde, skulde enhver af de vagthavende
forsynes med et hvidt Baand knyttet i en Sløjfe paa den
venstre Arm ovenfor Albuen.“ En saadan Politivagt opret
tedes ogsaa, men fik ingen lang Virketid, idet Borgervæb
ningen snart gjorde den overflødig16).
De gamle Borgervæbninger var egentlig aldrig bievne
afskaffede men efterhaanden forsvundne de fleste Steder at
sig selv. Reskriptet af 27. Februar 1801 paabød, at en
Borgervæbning skulde oprettes, hvor det var muligt’og nær
mere Regler forelaa 4A 1802. 1 Byens Regnskaber fra 1803
findes en Udgiftspost paa 100 Rdlr. vedrørende Borger
væbningen. Beløbet var anvendt til Reparationer af Geværer
modtagne fra Regeringen samt til Anskaffelse af en Del
Udrustningsgenstande samt en ny Tromme, og fra 1806 har
Borgervæbningen en fast Post i Regnskaberne.
Væbningens Uniform bestod af hvide Benklæder, mørkeblaa Frakke med Svalehaler og blanke Knapper. Frakken
havde endvidere grønne Kanter og var forsynet med gul
Krave og gule Opslag ved Haandleddet. Paa Hovedet bares
Chako med Ponpon, men Officererne havde hvid Fjerbusk
og bar Guldepauletter med lange Fryndser. Kappelsten var
Øvelsesplads, og samlede Øvelser fandt Sted 5 a 6 Gange
hver Sommer. Sædvanligvis gik „Generalmarschen“ gennem
Gaderne Søndag Eftermiddag efter endt Gudstjeneste, og „Bor
gerne“ stillede paa Store Torv, hvorfra der afmarscheredes,
efter at Fanen var ført til Fløjen. Til at begynde med havde
man ingen Musik, men i Begyndelsen af 1820erne kom Zan
genberg til Byen og blev straks antaget som Stadsmusikus,
hvorefter han indøvede et Musikkorps ved Borgervæbningen.
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Instrumenter blev indkøbt for et Beløb, der indkom ved
Gaver fra Byens Borgere, og det varede ikke længe, inden
Musikken var saa indøvet, at den „saa temmelig erstattede
det Savn, som Byen havde følt med Hensyn til militær
Musikkorps“, og Zangenberg blev tillige ansat som Korpsets
Forblæser. Ved Ankomsten til Eksercerpladsen blev der
afholdt Øvelser, ikke altfor mange, men med talrige Hvil; de
sluttedes foreløbig, naar Koner og Børn kom hjemmefra
med de gode Madkurve, der tømtes i Fællesskab. Ved Af-

Thisted Borgervæbning 1830.

tenstid fandt Hjemmarschen Sted, og Fanen blev afleveret
paa Raadhuset, hvorefter der blev kommanderet „Træf af“x
med den lidt ureglementerede Tilføjelse af Kaptejnen: „Og
Tak for i Dag.“ Egentlige Krigsbedrifter blev aldrig optegnede i Korpsets Annaler, men det gjorde god Fyldest senere
hen ved Kongemodtagelser, og saa var Øvelserne en be
hagelig Afveksling i det ensformige Dagliglivs Trædemølle.
Det var under Krigen med England 1807— 14, at
Væbningens særlige Indøvelse fandt Sted; man vidste jo
ikke, naar der for Alvor kunde blive Brug for den. Krigens
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Dønninger naaede af og til ogsaa til Byens lille Borgersam
fund. Engelske Skibe lod sig flere Gange se ved Vesterhavskysten for at gaa i Land og bemægtige sig Sandskuder
ladede med Korn til Norge, saaledes baade ved Klitmøller
og Vigsø. Ogsaa et Kaperskib „Den tiltagende Maane“ blev
udrustet fra Thisted og kommanderedes af Peter Larsen
Skjelsgaard17). Den tog i al Fald et Skib, nemlig en hol
landsk Kuf „Hendrina Neuwenhafen“, som den fik sig til
dømt som Prise. De største Dage under Krigen var vel
nok, da den mægtige Avktion holdtes over en rig Ladning,
taget af den norske Kaperfører Erling Jacobsen. Prisen hed
„Jupiter“ og var taget i Nordsøen og ført til Vigsø, hvorfra
Varerne transporteredes ad Landevejen til Thisted. Rygtet
gik, at Ladningen havde en Værdi af 8 Tdr. Guld o: 800,000
Rdlr. (à c. 3 Kr. 20 Øre); den bestod af Manufakturvarer,
Silke, Indigo, Cacao, Tobak, Sukker, Sirup, Allehaande,
Medicinalvarer, Isenkram o. m. m., og bragte en Mængde
Købere til Byen ikke blot fra selve Landet, men ogsaa fra
Hamburg, Leipzig og Wien. 8 Tdr. Guld indbragte Auk
tionen ikke, men dog 555,000 Rdlr., en for den Tid meget
betydelig Sum 18). Men ogsaa Krigens Alvor naaede hertil.
Den 7. Maj 1809 gjorde Englænderne et Landgangsforsøg med
Barkasser udsendt fra Krigsskibe, der laa ved Thorup Strand,
hvilket forhindredes ved tapper Modstand af et under Løjt
nant Suhrs Kommando stationeret Detachement i Forbindelse
med Kystmilitsen, der var sammenkaldt ved Klokkeringning
fra de omliggende Sogne. Under Kampen, der afværgede
det paatænkte Røveri, blev Løjtnant Suhr og Christen Svend
sen fra Thorup begge saarede og førte til Thisted, hvor
sidstnævnte døde og blev begravet 16. Juni med militær
HonnørI9).
Hen i 1820erne begyndte Interessen for de offentlige kom
munale Anliggender at ytre sig. Hertil bidrog ogsaa, at Byen
og Egnen 1824 fik sin egen Avis „Den nordcimbriskeTilskuer“,
der udsendte sit første Nr. Torsdag 6. Maj. Bladet blev stif
tet af den norskfødte Joh. G. Lund, en meget alsidig begavet
Mand, der foruden at være Redaktør tillige var Konsul,
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Translatør og Bogtrykker, hvortil kom, at han anlagde en
lille Papirfabrik, hvor der blev tilvirket Papir til Trykkeriets
eget Brug. Navnlig blev By fogdens Ledelse efterhaanden ret
stærkt kritiseret, og man sporer en begyndende Opposition
inden for de eligerede Mænds Rækker. Imidlertid var det
ikke saa let at optræde med nogen Myndighed over for By
fogden, der efterhaanden havde faaet et ret stort Tilgode
havende hos Kæmnerkassen. Byfoged Liitzhøft henvendte
sig i Skrivelse 51/ i2 1827 til de eligerede Mænd angaaende
dette Forhold og henstiller at optage et Laan for at faa
Underskudet ca. 700 Rdlr. udlignet, hvilket det ogsaa blev.
Man var blevet opmærksom paa, at der var udarbejdet en
Instruks for Slagelse Købstads Repræsentanter, og de elige
rede Mænd indsendte derfor til Amtet i Brev af 7A 182920)
Ønsket om at faa en lignende udarbejdet for Thisted Køb
stad i det væsentlige som Slagelse-Instruksen og kun med faa
Ændringer, som skyldtes lokale Forhold. En Instruks blev
ogsaa udarbejdet, men af Byfogden, og fik Approbation af
n/8 1829.
I denne fastsættes de eligerede Mænds Antal som hid
til til 4. Deres Valg foregik paa den Maade, at Byfogden
foreslog i deres Sted, som afgik, 3 dertil kvalificerede Bor
gere, af hvilke Borgerskabet ved skriftlig Afstemning skulde
vælge en. De eligerede vælger selv deres Formand, almin
deligvis den ældste i Bestillingen, „med mindre nogen af de
øvrige anses, formedelst særlig Færdighed i at føje sine og
andres Tanker i Pennen eller paa Grund af andre Omstæn
digheder fortrinlig duelig til Formand, og paa den ved fleste
Stemmer dertil udvælges“. Byfogden kan foreslaa Mænd,
som er fyldte 25 Aar, har været Borger mindst i 3 Aar,
ikke er beslægtet med andre eligerede Mænd nærmere end
2. Led, skal være Grundejer; endvidere skulde der ses hen
til at saavidt muligt Folk af alle Klasser bliver repræsen
terede; ingen kan tvinges til at være eligeret Borger mere
end 3 Aar ad Gangen ; de er pligtige til at møde hos Byfog
den, naar han kalder dem i Byens Anliggender, hvis de ikke
møder, er de hjemfaldne til en Mulkt fra 1—4 Rdlr. efter
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Amtmandens Bestemmelse; de er fritagne for alle borgerlige
Ombud. „I alle Tilfælde, hvor de maatte finde det fornø
dent, sammenkaldes Borgerskabet for derom at træffe Be
stemmelse; alle Raadstueforsamlinger afholdes af Byfogden
i Overværelse af de eligerede Mænd“.
Denne Instruks var dog ikke efter de eligerede Mænds
Ønsker, og Overvejelserne om dens Forandring stod paa nogle
Aar, indtil de i Skrivelse af 9/? 183421) henvendte sig til Kancel
liet og udbad Approbation paa det første Forslag. I Skrivelsen
hedder det: „Forhen var de eligerede Borgere uvidende om
deres Pligter som saadanne og maatte desaarsag blindt hen
følge Byfogdens Opfordring i de enkelte Tilfælde han fandt
for godt at affordre dem deres Erklæring, hvorved hans
Mening følgelig blev den gældende, efterdi de var uvisse
om de turde yttre dem anderledes“. Efter at have rede
gjort for det hidtidige Forløb med Hensyn til Instruksen,
sluttes der: „Vel er vi siden denne Instrukses Modtagelse
noget mer end forhen tilkaldte og hørte i Byens Anliggen
der, men da vi mulig kunde finde paa at paaanke — hvorom
vi ikke er aldeles uden Erfaring — enten Tilsidesættelse
betræffende Genstande, hvorom vi burde høres eller af vore
til Byens og vore Medborgeres Tarv sigtende Betænknin
ger og Erklæringer“, saa anmodes Kancelliet om Approba
tion paa den førstindsendte Instruks, da „det ikke er os be
kendt, at Overøvrigheden er bemyndiget til at meddele en
saadan“. Saavidt det kan skønnes, stod Sagen hen, indtil
det nye kommunale Styre kom faa Aar efter.
Navnlig følte de eligerede Borgere det som en Pligt at
komme den kronisk nødstedte Kæmnerkasse til Hjælp;
dens Tilstand var en stadig Kilde til Bekymringer. Adskil
lige, ja mange Forslag til Afhjælpning af den slunkne Kasse
saa Dagens Lys. I Skrivelse 19/i2 183 122) til Byfogden skri
ver de: „Men da vi nu er kommen paa Spor efter det, som
kan bidrage til nogen Understøttelse, giver vi os den Fri
hed at foreslaa denne vor hensigtsmæssige Foredragende“,
og dette gik ud paa, at den opskyllede Tang, som samlede
sig saa langt Købstadens Grund gik, blev solgt, „da vi nu
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ser, at den bliver søgt med Begærlighed af hver Mand i
Byen, sam have Jorder“. Et andet Forslag gik ud paa, at
der af hvert Bal, som afholdtes paa Raadhuset, og som ikke
skyldtes nogen offentlig Anledning, burde erlægges 5 Rdlr.
til Kommunens Kasse; af lignende Art var de øvrige For
slag. Forholdet til Byfogden blev mere og mere spændt,
og man søger ved adskillige Lejligheder at „holde ham til
Vinden“. Da Savnet af Havnen efterhaanden blev mere og
mere følelig, og Byens handlende pressede paa, blev Byfog
den anmodet om at sammenkalde en Raadstueforsamling til
Drøftelse af dette Spørgsmaal, hvilket han undlod. Da en
gentagen Henvendelse heller ikke frugtede, skrev de eligerede
Mænd 4A 183723) til Amtmanden med Bøn om, „at det
maatte behage Dem at tillægge Herr Cancelliraaden Ordre
til at foranstalte bemeldte Raadstuemøde, hvis Udfald vil
have uberegnelige Følger for Kommunens Vel“.
Ligeledes frugtede gentagne Henvendelser til Byfogden
om Indkrævning af Afgifter af Byens Jorder til Kæmnerkassen heller ikke ; disse Afgifter havde ikke været opkrævede
i 20 Aar, og det hjalp ikke, før Klagen naaede Kancelliet.
Til Tider kunde Henstillingerne til Byfogden have et mor
somt Skær over sig, saaledes „betræffende navnlig de om
ventilerede Kakkelovne til Skolestuerne“. Der skulde nem
lig skaffes Kakkelovne til den ny Borgerskole i Storegade,
og man ansaa det for hensigtsmæssigt at anskaffe Bilægger
ovne, der baade var billigst i Drift og man mente sikrere
i en Skolestue, og „det er tænkeligt, at naar Læreren et
Øjeblik forlod Skolestuen, Børnene kunde af Lyst til at
fyre sætte baade Skolen og tilstødende Bygninger i Fare,
saa indses let Fordelen af Bilægger Kakkelovne, som des
uden er mest passende for Skolestuer, hvad enten saa Fi
gurerne paa samme ligner Engle eller Djævle kun at Hen
sigten naaes, nemlig Passelighed, Besparelse og Sikkerhed.
Vi maa saaledes vedblive vor Formening og Paastand, at
der i Skolestuerne bør afbenyttes Bilægger Kakkelovne“.
Fra anden Side havde man nemlig fremsat Ønske om
Vindovne.
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Det var altsaa efter Tidens Forhold en vaagen og agtpaagivende Repræsentation, som Borgerne havde i deres eligerede Mænd, og sikkert er da ogsaa Forordningen af 24. Ok
tober 1837 blevet hilst Velkommen, thi ved den sikredes
der Borgerne større Indflydelse paa de kommunale Forhold;
de nye Medlemmer i Borgernes Raad blev benævnet Borger
repræsentanter og havde Ret til selv at vælge deres For
mand.
Thisted skulde efter Forordningen have 8 Borgerrepræ
sentanter, og det første Valg afholdtes i Februar 1838. Del
tagelsen i dette var dog ikke særlig stor, idet der af 105
Vælgere kun var 45, der afgav deres Stemme. Der blev
valgt 5 nye Repræsentanter, idet en af de 4 eligerede Mænd
gik ud, da hans Bo var under Konkursbehandling. Den 6.
Februar samledes den nye Repræsentation for første Gang
og valgte Apoteker L. Dahlerup som Formand; han havde
iøvrigt været eligeret Borger, og nogen bedre end denne
kloge og fremsynede Mand kunde sikkert heller ikke findes
til denne nye Post som Formand. Endvidere blev Købm. Sø
rensen valgt til Kæmner, og denne Stilling gik nu fra at være
et Slags borgerligt Ombud over til at blive et fast kommunalt
Embede. Det bedste Vidnesbyrd om den nye Repræsenta
tions Interesse for deres betroede Hverv er den Beretning,
som blev afgivet efter det første Aars Forløb i „En kort
Oversigt over Thisted Communalbestyrelses Virken i Løbet
af Aaret 1838“, hvori der gøres Rede for Aarets Ar
bejde24).
Uden at komme videre ind paa Beretningen skal næv
nes, at ved Modtagelsen af Regnskabet for 1837 med
fulgte en kontant Beholdning paa 400 Rdlr., „men da vi paa
Grund af det Slør, hvormed fordum Communalanliggender
dækkedes ej kunde vide, enten til hvilken særskildt Kasse
denne Beholdning eller en Del af den hørte, eller om Byen ikke
mulig var i Gæld, som udfordrede denne Sum til Dækning“,
blev man enige om Beløbets foreløbige Indsættelse i Spare
kassen. Man ansaa det endvidere for en Pligt at tage Hav
nesagen op for fuldt Alvor til den var gennemført. Beret-
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ningen slutter saaledes: „Og saaledes overleverer vi herved
denne første Aarsberetning til vore kjære Medborgere, øn
skende at Ingen heri maa finde enten uværdig Pralen eller
ligesaa uværdig Bejlen til Gunst. Maa vi erfare, at man
erkjender, at vi have opfyldt vores Pligt og at ingen fortryde
den Stemme han afgav ved Valget, da er vi fyldestgjorte og
skal aldrig tabe det os foresatte Maal af Sigte, ligesom vi
ogsaa for Eftertiden ved hvert Aars Slutning for Publikum
skal fremlægge en lignende frimodig Oversigt over vore
Foretagender i det forløbne Aar.“ Var Virkelysten altsaa
stor, var man dog paa det rene med, at Forholdene i Byen
var smaa. Karakteristisk i saa Henseende er en Udtalelse
i Brev til Repræsentantskabet i Helsingør, som havde sendt
en trykt Beretning om Forholdene dér til Kollegerne i Thi
sted. Efter at Formanden først havde udtalt en forbindtlig
Tak for Tilsendelsen hedder det: „Gjerne vilde vi gjøre
Gjengæld, men i vor lille Kommune er Begivenhederne saa
dagligdags, at det, endskønt vi af Hjertet hylder Offentlig
hedssystemet, ej kan antages at have Interesse uden for
Byens Grænser“25). Dog blev der senere fra 1842 trykt en
Ekstrakt af Kommuneregnskabet.
I Begyndelsen af Aarhundredet var det „Thylandske
Bibliotek“ blevet oprettet, det havde sit Hjemsted i Thi
sted, men var fælles for Land og By, og kom til at spille en
betydningsfuld Rolle i Oplysningens Tjeneste, eftersom det
var ordnet og ledet med virkelig Indsigt. Efterhaanden opnaaede det en betydelig Størrelse og omfattede en anselig
og god Bogbestand.
Af og til kom omrejsende Skuespillertrupper ' og slog
sig ned i Byen for flere Uger ad Gangen, saaledes det P.
L. Bigumske Selskab, der 1827 opholdt sig i 4 Uger her
og gav Forestillinger26). Noget fast Teater havde man ikke,
men 1838 foreviste G. Hoffmann med sin Familie i Madam
Ole Knakkergaards Gaard i Vestergade „Linedans, Ridekun
ster, Ballancekunster, Stigedans, Saltormortaler og Trampo
linspring“27) for et højtæret Publikum, og i denne Gaard
blev i den følgende Tid hyppigt afholdt Teaterforestillinger.
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„Klubben“ samlede hver Vinter sine Medlemmer til 6
Baller ' som afholdtes paa Raadhuset, der almindeligvis var
Borgernes Samlingssted, indtil Købmand Werner 1830 an
noncerede, „at Rejsende som ankommer her til Byen fra
nu af hos ham kunde erholde Logi“, dette Byens første
Gæstgiversted er det nuværende Hotel Royal, og her hen
lagdes Borgernes festlige Sammenkomster snart.

Chresten Mikkelsen Kold.

Da Oversvømmelsen ved Stormfloden 1825 foraarsagede
store Ulykker langs Vestkysten, blev der ogsaa i Thisted
indsamlet et betydeligt Beløb til de skadelidte28), hvoraf
Halvdelen særligt ønskedes uddelt til de trængende i Agger
Sogn. Det gode Borgersind viste sig ogsaa 1839, da der
blandt Borgere og Embedsmænd i Løbet af et Par Dage
indsamledes 132 Rdlr. til Hjælp for de af Byens Smaakaarsfolk, der havde lidt Skade ved Stormfloden; en fore
løbig Hjælp i Summer fra 3 til 12 Rdlr. uddeltes straks og
Resten henad Foraaret. Selv de nødlidende Grækere for-
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maaede ogsaa at faa Borgerne til at vise deres Hjælpsom
hed, idet Pastor Aggerbæk indsamlede 18 Rdlr. 55 Skill, i
Sedler og Tegn og 84 Rbdlr. 2 Mark 8 Skill. Sølv.
Det var Pastor Aggerbæk, der kaldte Thisted „en Høj
skole for Drukkenskab“, og har fortalt om, hvor nedvær
digende det var for ham, at han maatte gaa rundt til Bor
gerne ved Nytaarstid for at indkræve sit Højtidsoffer29); de
tidligere Kapellaner havde gaaet i deres Præstekjole, men
dette synes han var for forargeligt. Denne „Bodsgang“ af
Kapellanen synes iøvrigt at være en gammel Skik, thi alle
rede 1690 klager Kapellanen H. Sjelderup over, at han med
„stor Møde“ maatte gaa fra Dør til Dør for at „bekomme
de 12 a 14 Sietdaler“,
som udgjorde hans Fa
stelavnsløn, en betyde
lig Del af hans Ind
tægt30).
I dette Tidsrum
var det ogsaa, at den
senere bekendte Skole
mand Chresten Mik
kelsen Kold vokste op
i Thisted. Han blev
født d. 29. Marts 1826
i Strømgade, hvor For
ældrene, fattige Sko
magerfolk, boede. Han
gik i Kirkens Skole
hos Kyllesbek og har senere fortalt, at „den bestandige Opplappren af Læsebøgerne kun bevirkede Kedsomhed, som vi
søgte at fordrive med den fattige Fornøjelse at samle Sandet
i Tytter med Fødderne paa Gulvet“31).
Den Mand, der først og fremmest satte sit Præg paa
Byen i dette Tidsrum, var Amtmand Faye; det var dog ikke
blot som Embedsmand men ogsaa som Borger, at han var
Byens første Mand, der paa mange Maader virkelig prægede
sin By. Da Tanken om Oprettelsen af en Sparekasse for By og
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Egn kom frem skrev en Indsender i Avisen bl. a. følgende32):
„Indsenderen er af den uforgribelige Mening, at Thisted ikke
vil savne tidtnævnte Indretning, naar det maatte behage den
Mand, hvem baade Byen og Amtet skylder saa mangen skøn
og nyttig Indretning, at værdige dette Forslag sin gunstig
ste Opmærksomhed. Kommer den nogensinde i Stand, vil
den formere de allerede mange skønne Mindesmærker, vi,
naar den Ædle engang (gid sent) berøves os, vil have om
ham“. Den Mand, der her hentydes til, er Amtmand Faye
og afgiver noksom Vidnesbyrd om den Tillid og Tiltro, man
havde til ham. At Hengivenheden var gensidig i de 37 Aar,
hans Virksomhed varede i Thisted, skønnes ogsaa af, at
han valgte at forblive her, endskønt han kunde have opnaaet Forflyttelse til andre Egne.
Sparekassen for Thisted Amt blev oprettet 1829 ved
kongl. Bevilling af 29. April og 16. Juli og begyndte sin
Virksomhed paa Raadstuen med en ugentlig Kontordag den
17. Novbr.33). Selv om Amtmand Faye ikke direkte næv
nes i Forbindelse med Sparekassen, har han uden Tvivl
dog nok haft sin Andel i at den blev til Virkelighed; den
første Bestyrelse var Konsul Liitzhøft, Amtsforvalter Caroc,
Cancelliraad Toft, cand. Wittendorf og Pastor Aggerbæk.
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BYENS TOPOGRAFI.
Beliggenhed blev oprindelig bestemt af Bækken
og af de til begge Sider for den liggende Højdedrag.
Bækken blev ned i Tiden Byens Akse; dens Bugtninger
gav Anledning til de krogede Gyder og Smaagader, der
endnu, men i højere Grad for nogle Aar tilbage i Tiden, er
det karakteristiske ved Byens Anlæg.
Den ældste Del af Byen er utvivlsomt den, der til den
ene Side begrænses af Bækken og til den anden af Store
Torv med Søndergade. Dette er saameget sandsynligere,
som man endnu her finder de største Grunde, der maa være
afstukne i en Tid, der ikke kendte saa snævre Grænser
som Nutiden.
Øst for Bækken antyder det gamle Navn „Knakken“
nemlig, at her oprindelig ingen Bebyggelse har været, idet
en „Knak“ i Folkesproget betyder en Mark fuld af Tuer1).
Disse opstaar selvfølgelig lettest, naar Grunden er vandfyldt,
og den lavtliggende By skildres da ogsaa 1735 som liggende
„paa et sumpigt og fugtigt Sted“2). En saadan Beliggenhed
maatte til Tider afføde Ubehageligheder; saaledes overgik
der Byen en stor Vandflod d. 17. og 18. Februar 1622,
velsagtens foraarsaget ved Tøbrud eller ved Opstemning af
Fjordvandet. Om denne Begivenhed er optegnet, „at der
var fem Kvarters Vand i Bisgaards Lade, i de andre Huse
stod Vandet til Fæmonets Bug, i Ralingen tre Kvarters Vand
over Stuegulvet, og Træbroen for Bisgaards meste Parten
henflød, hvorved Beboerne fik ubodelig Skade paa Korn og
Foder, Ilding og Boskab“3).
En anden for Gadeordningen medbestemmende Faktor
var den gamle Færdselsvej, Landevejen, der gik gennem
Byen. Det var Alfarvejen, der som Gade kom til at bære
Navnet Algade, der senere blev til Store Gade. Gennem
lange Tider synes disse to Navne at være brugte i Flæng.
yens

B
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I et Brev, dat. 10A 1651, kaldes den „Adelgaden“4); 1659
„stor Gade“5). Endnu 1779 hedder den „All Vejen“6), faa
Aar efter „All Gade“; men fra c. 1800 finder man den be
nævnet Storegade. Til denne Gade knytter sig naturligt
Byens ældste Torv Store Torv; fra dette udgik Søndergade,
hvor dog Bebyggelsen ret hurtig standsedes af Fjorden.
Nørregade, den nordre Gade, var ogsaa oprindelig en
Landevejsgade. Denne Benævelse omfattede imidlertid tid
ligere ikke blot den nuværende Gade af dette Navn, men
ogsaa Østergade7). Ca. 1700 blev disse to Gader adskilte,
og hvor de stødte sammen opstod Lille Torvet, ved 1800
kaldet Kringeltorv. Navnet kommer af „kringel“, d. e. rund8),
fordi der midt paa Torvet laa et Hus; dog benævnedes og
saa den Del af Torvet, der laa mellem Huset og Bækken,
for Kringeltoftsgyde.
Fra dette Lille Torv (— Kringeltorv) førte den lille
Træbro over Bækken Gaden, Brogade, videre til Store
Torv. Men her blev der Plads til endnu et Torv, som efter
sin Beliggenhed i Forhold til de to andre blev kaldet Mel
lemtorvet (nuværende Lille Torv). Det synes imidlertid, som
om Benævnelsen af disse to Torve til Tider har været noget
svævende; saaledes nævnes de 1797 under et og kaldes
„Mellem eller Kringeltorv“9), men samme Aar ogsaa hver
for sig; man træffer paa samme Tid ogsaa Lille- eller Mel
lemtorv. Nu er Tiden imidlertid inde til, at en af Benæv
nelserne maatte fæstne sig, og det blev Lille Torv. „Krin
geltorv“ forsvandt i Begyndelsen af det 20. Aarhundrede, da
Bækken overdækkedes, Torvet moderniseredes og skiftede
Navn og kom til at hedde Nytorv. Man kunde dog have
ønsket, at det gamle ejendommelige Navn var blevet bibe
holdt.
„Knakken“ var altsaa oprindeligt Betegnelsen for den
Øst for Bækken liggende Mark og blev efter at være bebyg
get Benævnelsen for denne Bydel, hvorefter Navnet senere
gik over til at blive et Gadenavn, Øster- og Vester Knak,
hver paa sin Side af Bækken. Men Forvandlingens Tid var
ikke dermed forbi, idet Østerknak blev til et Torv, alminde-
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ligvis kaldet Knakken, der henimod Midten af det 19. Aarhundrede fik Navnet Hjultorv, et Navn som nok kom af
et kunstfærdigt, drejet Hjul, der af en Haandværker benyt
tedes som Skilt. Dette Navn har altsaa ikke samme Op
rindelse som det i saa mange Byer forekommende Hjultorv
eller Akseltorv, der var Hovedtorvet. Hvornaar Bebyggel
sen har overskredet Bækken til denne Side, og Knakken
er blevet bebygget vides ikke, men det maa vist være sket
allerede i Slutningen af det 16. Aarh. Paa Resens Kort
(S. 43) ses Knakken delvis bebygget, men saa langt ned som
til 1779 fandtes her ubebyggede Pladser, som man end ikke
kendte Ejere til. Ved en Auktion, der afholdtes nævnte
Aar10) bortsolgtes 8 øde og ubebyggede Pladser, som ingen
havde vedkendt sig. Tilsammen udgjorde de c. V2 Td. Land,
og de solgtes for ialt 11 Rdlr. Ved at sammenholde Auk
tionsbeskrivelsen af de enkelte Grunde med en Taksations
liste fra samme Tid, finder man dem netop liggende i denne
Bydel. Ved samme Lejlighed kunde et Stykke Jord ved
Kronborgvejen paa 4 Skp. „Sædeland“11) ikke sælges, fordi
„aldeles ingen vilde byde noget for samme“12).
Mod Øst dannede Højdedraget „Bjerget“ en Grænse,
som man først langt senere naaede ud over. Et Par Gade
navne „Under Bjerget“ og „Over Bjerget“ antyder her Be
byggelsen. „Under Bjerget“ kaldtes den Husrække, som laa
ved den gamle Faartoftvej, neden om Bakkedraget (nu
Strandvejen) og „Over Bjerget“ nogle faa Huse, der laa op
ad Skraaningen langs med Landevejen til Aalborg.
Mod Vest var den jævnere Skraaning forbi Kirken i
Modsætning til „Bjerget“s stejlere Affald mere indbydende
til Bebyggelse. Selv om denne lidt efter lidt søgte op fra
Dalens Lunhed, saa varede det dog længe, inden der blev
nogen sammenhængende Bebyggelse. Her laa ved Lande
vejen forbi Kirken til langt ned i det 17. Aarh. kun den
gamle Latinskole og enkelte andre Huse, hvilke alle beteg
nedes som „Vester i Byen“, ligesom Store Torv laa aaben
mod Nord.
Fra Store Torv ledede Søndergade Bebyggelsen ned
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mod Fjorden. Ogsaa denne Gade fik sit Torv, Grydetorv;
egentlig er det vel kun en Gadeudvidelse, hvis Navn maaske
skyldes, at Handelen med Gryder (Jydepotter og andre Ler
varer) særlig foregik her.
Mellem Storegade, Nørregade og Østergade træffes saa
en Mængde smaa Smøger og Gyder, som det iøvrigt er van
skeligt at finde Rede i, dels mangler der nøjere Efterretnin
ger om deres Beliggenhed, og dels skifter de hyppigt Navn.
Af saadanne kan nævnes „Peder Griiss Gyde“. Den har
rimeligvis Navn efter Raadmand Peder Griis, der sandsynligyis har haft sin Gaard liggende ved den. Gyden er det
nuværende Havnestræde, som forbinder Ny Torv med Hav
nen og i Begyndelsen af det 19. Aarh. hed „Fiskergyden“.
Det nuværende Vinkelstræde hed 1780 Holsts Gyde, c.
1800 Duchés Gyde; de to sidstnævnte Navne efter Køb
mand Holst og Apoteker Duché, som her havde deres
Gaarde12).
Som allerede nævnet var Store Torv i det 17. Aarh.
uden Bebyggelse mod Nord. Kirkegaarden strakte sig den
gang ned omtrent til Midten af det nuværende Torv. Raadhuset laa paa Torvets Vestside, medens dets Sydside be
grænsedes af „Sal. Peder Madtzøns Gaard“ (Brinckmanns
Gaard).
Mellem Kirken og Bækken laa kun enkelte Huse, nær
mest kun ved Bisgaardsstræde ; dette eksisterede som en
Vej, der førte til Bisgaarden. Dette Forhold skyldtes for
mentlig, at Landsognet strakte ligesom en bred Tunge af
sine Jorder helt ind til Byen. Bebyggelsen her tog imidler
tid Fart i Slutningen af det 18. og i Begyndelsen af det 19.
Aarh., og det samme var Tilfældet med Vestergade. I dette
Tidsrum opførtes en Række Ejendomme fra Kirken og til
den nuværende Frederiksgade ; paa Gadens Nordside næppe
saa langt; thi her fandtes ogsaa Byens Markedsplads, der
strakte sig fra Vestergade Nr. 22 til Møllevej.
Byens Grænser dannedes af Hegn og Grøfter, der
skulde hindre Adgang til Byen uden gennem „de rette
Bomme“, hvor Erlæggelsen af Konsumtionsafgifterne gik
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for sig15). Hvor nu Møllevej støder til Vestergade fandtes
„Vester Bom“. Her uden for laa „Vester Fælled“, hvor
der kun fandtes nogle faa Huse, maaske paa den samme
Plads og maaske væsentlig de samme, som nu ligger i Ve
sterstræde. Tingstrup Bom laa ved Lindely. Mellem Nørre
gade og Bækken fandtes Blegdammen, men Nørregade, der
ogsaa gik under Navn af „Tyrkiet“, naaede ikke længere
end til Allén, og her var Nørre Bom. Hvor nu Kastet fin
des var der langt ned i det 19. Aarh. et Dige, der dannede
Grænsen mod den tilstødende Bymark. Dette Dige gav
senere Gaden sit Navn; thi „e kast“ betyder netop et lille
lavt Dige eller Skeldige. Midt for Kastet fandtes Mellem
bom og Østerbom ved Østerbakken, hvor Aalborg Lande
vej, der dengang laa en Del nordligere, tog sin Begyndelse.
Endelig afgrænsedes Søndergade ud for Hospitalet af Sønder
Bom ogsaa kaldet Hospitalsleddet, men iøvrigt fandtes der
for Borgernes Bekvemmeligheds Skyld flere Steder Led eller
Laager, som dog ogsaa stod under Konsumtionsvæsenets Opsyn.
Om Bygningernes Udseende skrives 176914): „Byen er
kun maadelig bebygget, dens Gaarde og Huse er 171, op
førte af Mur- og Bindingsværk, og hvoraf 24 er teglhængte“.
Af disse var igen 1781 ialt 39 større og mindre Huse tegl
hængte, saa at der i de forløbne Aar var sket et lille Frem
skridt henimod Afskaffelsen af de brandfarlige Straatage,
som Regeringen i Aarhundreder havde ført en aldrig hvi
lende Kamp imod; men dens Paabud var mærkværdig nok
Overalt blevet modtaget med stor Ligegyldighed. Ogsaa Thi
sted By oplevede sine Ildebrande. Den første om hvilken''
man har Efterretning fandt Sted i Foraaret 1608, „hvorved
en god Del af Borgerne mistede deres Huse, Gaarde med
Boskab og alt, hvis de havde“15). Der skulde imidlertid
ikke hengaa ret mange Aar, inden Byen atter blev hjem
søgt; thi Bartholomæi Nat (24. August) 1620 brændte de
tre Fjerdedele af den16). Om nærmere Enkeltheder ved
denne Ildebrand savnes ogsaa Oplysning, men af 7. Oktbr.
s. A. foreligger et kongeligt aabent Brev om, at da Borgerne
i Anledning af Ildebranden havde anmodet om at maatte
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sidde fri for kongelig Skat og Tynge nogle Aar for bedre
at kunne komme paa Fode igen og faa Byen opbygget, saa
bevilligede Kongen, at de Borgere, der havde lidt Skade ved
Branden, maa være fri for kongelig Skat og Tynge i 3 Aar17).
Ad anden Vej foreligger der Efterretninger om, at Præstegaarden blev lagt i Aske, ligeledes en Gaard, som Præsten
i Sjørring, Willads Simensen, ejede i Byen, hvorved han
mistede største Parten af sin Formue18).
Nu hører man ikke om større Ildebrande før 1818, da

Nørregade Nr. 24.

den Del af Byen, der begrænses af Lille Torv, Nytorv,
Havnestræde og Vinkelstræde for største Delen nedbrændte
eller blev ødelagt19). At Ilden fik saa stort et Omfang trods
det ret stille Vejr, skyldtes Straatagene, men nu var deres
Saga i Byen snart ude, thi c. 1840 forsvandt det sidste.
Henimod Slutningen af det 18. Aarh. var Bebyggelsen
sikkert ikke bedre end mange Steder paa Landet. Embedsmændene og de mere velhavende Borgere og Købmænd
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beboede sædvanligvis firelængede Gaarde, bestaaende af For
hus med to Sidehuse og Lade20). Eksempelvis kan anføres
Byfoged de Steensens Ejendom, der laa paa Store Torv
(Nr. 1). Den bestod af et Forhus paa 15 Fag mod Syd i
en Etage af Mur og Bindingsværk og tækket med Tegl; et
Tværhus (Lade) mod Nord var paa 20 Fag, bygget af Murog Bindingsværk, tækket med Straatag; en Sidebygning mod
Øst paa 20 Fag og en lignende mod Vest paa 8 Fag var
teglhængte, men ogsaa opførte af Mur- og Bindingsværk.
Ved Vestergade boede Købmand Henrik Christian Knachergaard ogsaa i en firlænget Gaard, der bestod af Forhus
paa 16, Tværhus paa 12, Sidebygning paa 10 samten Lade
paa 16 Fag, alt opført af Mur- og Bindingsværk og tækket
med Straa. Paa Lille Torv laa Byens eneste to Etages
Ejendom, af et Forhus paa 22 Fag var nemlig de 11 i 2
Etager.
løvrigt kom man ret nemt til Bygningsmaterialier, idet
alle Borgere havde Ret til at hente Ler i Lergraven paa
Kronens Mark samt ogsaa der skære de nødvendige Tørv
til at lægge paa Husets Mønning. Sten fik man af det
samme Materiale, og det var ikke sjældent, at en Borger,
der skulde bygge, lod nogle Læs Ler køre ind og aflæsse
paa Knakken (Hjultorv), hvor det ikke blot blev æltet, men
ogsaa strøget til Sten, der henstod paa samme Plads, til de
vare soltørrede.
Om Byens Renlighed foreligger der meget faa Efterret
ninger fra ældre Tid, og det har rimeligvis været Natman
den, der havde at tage Affære, naar det behøvedes. Det
synes dog, at denne Embedsmand ikke til enhver Tid var
til Stede, enten har været bortrejst eller Byen en kort Tid
har været uden en saadan, thi 1. Juli 1701 „befandtist at
ligge udi Kirkegangen Norden for Stætten en stor død
Hund“21); i denne Anledning sendtes Bud til Natmanden i
Sjøring, og man maatte „betale hannem for samme Hund
at henslæbe af Byen i det allerringeste 3 Mark“. Derimod
optraadte Byens egen Natmand 177522), da 3 døde Kalve
var inddrevne ved Fjordstranden, ligesom Regnskaberne op
lyser hans Virksomhed ved de offentlige Bygninger.
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En Indsender klager saa sent som l.Juni 182725) over
„den Uvane at kaste døde Katte og Hunde nede ved Stran
den“. Ligeledes udtales der ved samme Lejlighed Ønsket om,
at „det paases, at den saakaldte Didrichsens Plads og Tomt,
som ligger ved en af Byens reelleste Gader ikke blev af
benyttet til at tørre og ophænge vragede og stinkende Sild;
de omkringboende ville da kunne indaande en fri og ube
dærvet Luft, en Nydelse der bør være tilfælles for enhver“.
Først fra Aaret 1797 finder man Tilløb til Varetagelse
af den offentlige Renlighed, idet Renholdelsen af Byens of
fentlige Pladser, Torvene, bortliciteres, da „det i Thisted ikke
fordres som Pligt, at de Fattige renser Byens offentlige
Pladser, som det er Tilfældet andre Steder, fordi man her
ikke giver de Fattige noget bestemt af Byens Kasse, men
yder dem af private Legater“24).
Ifølge Konditionerne skulde „disse Pladser renses hver
Lørdag Formiddag med Skovling, hvor Pladserne ej er bro
lagte, og ved Fejning tillige, hvor de er brolagte, som fore
tages lige indtil hver af de paagrænsende Grundejeres Fortoug, som i det ringeste bør være 3 Alen brede og af
Ejerne selv holdes rene“. „Det følger af sig selv, at disse
Pladser ej renses, naar det formedelst Frost og Sne er
umuligt, og i Tilfælde af at alt for megen Sne om Vinteren
skulde sammendynges, da bliver det Borgerskabets Pligt
efter Tilsigelse at holde Torvene saaledes ryddelige, at de
uden alt for stor Besværlighed kan passeres af kørende og
gaaende.
løvrigt var det kun Hovedgaderne med Torvene, der
var brolagte, og det endda kun delvis; thi ved en Omlæg
ning af Kringeltorvs Brolægning 1797 hedder det: „alle de
i Torvets Overflade forefindende Sten omlægges til Stenbro,
saa vidt de kan tilstrække, og det manglende opfyldes med
Grus eller Ør; Torvet blev først brolagt 184225).
Om Gadernes Tilstand c. 1800 gives Oplysninger i føl
gende Brev af 6A 1838 fra Amtmand Faye til Byfogden, og
da det i flere Henseender er af Interesse og afgiver en god
Karakteristik af den Iver og Interesse, som den gamle Amt
mand udviste, anføres det i sin Helhed26):
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„Da jeg for 33 Aar siden ankom her til Amtet, fandt
jeg Vestergade, Torvet og en Del af Algaden slet brolagt;
alle øvrige Gader henlaa i Morads, hvori Beboerne maatte
for at komme tørskoede over til deres Naboer, springe fra
Sten til Sten, som de i denne Hensigt havde henkastet i
Gaderne. Forgæves gjorde jeg den Tids sløve Politimester
opmærksom paa denne Uskik, der nedværdigede Amtets
første Købstad til en ussel og skiden Landsby. Slige Erin
dringer ere i Almindelighed spildte paa Mennesker, der intet
andet Formaal have for deres Virken, end det som indbrin
ger personlig Vinding, og denne kunne Byens Brolægning
ikke tilvejebringe, altsaa forblev Gaderne endnu i en Række
af Aar i sin oprindelige usle Tilstand. Jeg fandt det derfor
fornødent at oprette en Brolægningskommission, og for at
kunne virke med desto større Kraft, at sætte mig selv i
Spidsen for samme, endskønt dette Slags Forretning ikke
egentlig henhører under Amtets Resort.
Da nu alle Byens Gader med Undtagelse af nogle ube
tydelige Stræder, enten ere brolagte eller makadamiserede,
og den ny Kommunal-Indretning forvisser mig om, at denne
Gren af Politiomsorgen ikke i Fremtiden vil blive forsømt,
saa udtræder jeg hermed af Brolægningskommissionen og
overdrager samme til rette vedkommende.“
Det var altsaa lykkedes at faa Plan i Brolægningsarbejdet,
men først fra 1841 faar Brolægningsvæsenet sin særlige
Konto i Regnskaberne; for nævnte Aar beløb disse Udgifter
sig til 83 Rdlr. 36 sk., hvortil fra 1845 kom en særlig Konto
for Vejvæsenet; tidligere findes de her hen hørende Arbejder
under ekstraordinære Udgifter. 1834 betaltes dog 1 Rdlr.
for at luge Græsset af „Grydder Torv“ 27).
Stormfloden i 1839 foraarsagede betydelige Ødelæggelser
i de lavtliggende Gader nærmest Havnen. Allerede ved en
Storm d. 2. Januar steg Vandet til en saadan Højde, at det
brød ind i flere Huse, nedslog Murene i et Pakhus og paa
enkelte af de lavestliggende Bygninger og i den af Snedker
Rosenberg nylig opbyggede Gaard maatte Beboerne flytte fra
de nedre Værelser, da Vandet stod saa højt, at det maatte
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øses ud med Spande.“ 28) Denne Stormflod var imidlertid
kun som en Forløber for Stormfloden 7., 8. og 9. Januar.
Vandet stod Natten til d. 8. endnu højere og „Indgangen til
Amtstuen (nu Hotel Aalborg) var saaledes belejret af Vandet,
at Fodgængere maatte færges over med Baad for at kunne
passere Gaden.“ I Løbet af den 9. Januar steg Vandet
yderligere, „saa at denne Nat har været højst ængstelig for
flere Familier, der have maattet flytte ud af deres Bopæle!
flere Bygninger ved Havnen true med at styrte sammen“ 29).
Skaden som Vandet foraarsagede var ikke ubetydelig, idet
37 af Byens Ejendomme var bievne mere eller mindre øde
lagte. I en Henvendelse til Kollegiet fra Repræsentantskabet
hedder det30): „Det er aldeles uden Tvivl, at en Gentagelse
af Oversvømmelsen vil ganske ødelægge de langs Fjorden
liggende Gader, og gruelig er den Tanke for enhver, som
var Øjenvidne til den sidste haarde Nød, at den Tid maaske
ikke er fjern, da et stort Stykke af vor kære By vil vorde
opslugt af de vilde Bølger og mange af vore virksomme
brave Medborgere bragte til Bettelstaven.“ Man foreslog
for at afværge fremtidige Oversvømmelser en Stendossering
langs Fjorden og Lukning af Bækken med en Sluse, og
vilde i den Anledning søge at komme i Betragtning ved
Uddelingen af de til Afhjælpning af Ødelæggelsen indsamlede
Midler med et Beløb paa 300 Rbdlr.
I Særdeleshed gik det ved disse Oversvømmelser ud
over Strandgade. Den blev fuldstændig oprevet, saa at det
kun var med Fare for Liv og Lemmer, man kunde passere
den. Dette var særlig uheldigt, dels fordi det „hos frem
mede, som fra den Kant kommer til Byen, maa vække højst
ufordelagtige Tanker,“ og dels fordi „den var en af de vig
tigste af de til Byen førende Indgange“ 31). Imidlertid sik
redes Gaden efter Havnens Anlæg, da Inddæmningen af den
foranliggende Strand blev gennemført.
Samme Sommer forevistes i Dyrehaven ved København
et Maleri, der forestillede Oversvømmelsen i Thisted; paa
det ses Mennesker og Dyr svømmende om i Vandet, medens
en hel Del Bygninger er styrtede i Bølgerne, og Kirketaarnet
truer med at falde ned32).
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En Ulempe af anden Art kunde til Tider i strenge Sne
vintre afstedkomme slemme Forstyrrelser. Det var særlig
Nørregade, det ved saadanne Lejligheder gik ud over, da
der her intet var til at standse Sneen, naar den kom fra
Nordøst, og Gaden er lavt beliggende. Særlig galt var det
efter Snestormen d. 20. og 21. December 1876. En Ind
sender fortæller i Illustreret Tidende33) om en Vandring d.
22. oven over Tagene og Skorstenene i Nørregade. „Tag

Gaard i Nørregade.

Dem i Agt, lille Frøken! Der er en Skorsten,“ hørte jeg
en Herre tilraabe en Dame, der just med Møje arbejdede
sig frem over Driverne, som endnu ikke rigtig kunde bære,
saa man hvert Øjeblik stak et Ben dybere ned, end man
egentlig skøttede om, og da jeg vendte mig om for at be
tragte denne „Faldgrube“ i Form af en Skorsten, hvo skildrer
da min Forbavselse ved at først en sort Hat, saa et Hoved
og derefter en Krop langsomt kommer op af Dybet. Ja,
den gunstige Læser tror maaske, jeg overdriver, men jeg
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kan beraabe mig paa Vidnesbyrd nok fra her i Byen bosatte
Folk om, at det ikke er første Gang, man har set Nørregade
saaledes tilføget, at Publikum under Latter og Spøg har
kunnet færdes oven paa Husenes Mønninger. Selv husker
jeg for en 5—6 Aar tilbage en lignende Vandring d. 22.
Decbr., og for Kuriositetens Skyld skal jeg tilføje, at en
herboende Forretningsmand har fortalt mig, at da han blev
født i nævnte Gade, maatte Jordemoderen gaa ned igennem
Skorstenen.“
Fra Begyndelsen af 1850erne begyndte den gamle By
grænse at blive for snæver og truede med at sprænges;
saaledes hedder det 1855 i Skrivelse til Indenrigsministe
riet34), at „her i selve Byen er næsten ikke mere Bygge
pladser at faa, hvilket har foranlediget, at Byen i de senere
Aar har erholdt en højst uheldig Udvidelse ved Bygningers
Opførelse uden for Bygrændsen langs med de fra Byen fø
rende Veje“. Der var paa det Tidspunkt uden for Vester
Bom langs med Oddesunds Landevejen paa søndre Side op
ført en Del Huse, der i Løbet af faa Aar dannede en sam
menhængende Række Bygninger; saaledes havde Konsul
Nyborg paa en Toft opført en Gaard (nuværende Vester
gade 25). Endvidere naaede Landsognet saa at sige helt ind
i Byen, idet Skovgades nordlige Side fra Amtmandsboligen
(denne iberegnet) til ud for Raadhusstræde hørte dertil;
dette Areal udgjorde nemlig en Del af den gamle Bisgaards
Jorder, kaldet Bisgaards Nedertoft35). Skovgade hed i Be
gyndelsen af Aarhundredet, inden den endnu var bebygget,
„Fruens Bakke“ efter Justitsraadinde Ane Eleonore Steensen, der boede i Gaarden Store Torv Nr. I36). Langs med
Skovgades nordlige Side opføres der saa en Del Ejendomme,
deriblandt en Gæstgivergaard, og det vakte stor Misfornøj
else, „at en Del af en Gade snart beboes og kan beboes af
Folk, som alene ønsker godt af Købstaden, men saa tillige
vil være fri for dens Byrder37). Realskolen var ligeledes be
liggende i Tingstrup. Amtmandsboligen var dog især Gen
stand for inderlige Ønsker om Indlemmelse. Den var op
rindelig opført af Byskriver, Overkrigskommissær Faye, men
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blev efter hans Død paa Foranledning af Amtmand, Baron
Rosenkrantz indkøbt 1844 til Bolig for Amtmanden. Ved
denne Lejlighed forsøgte Kommunalbestyrelsen at faa Gaar
den ind under Byen, senere igen 1850—5138) og derefter
har Spørgsmaalet herom saa at sige være brændende ved
hvert Amtmandsskifte. Der fandtes iøvrigt det mærkelige For
hold, at en Del af Gaardens Areal (c. 1122 □ Al.) virkelig
hørte til Byen ; desværre kunde Skellet ikke fastsættes nøj-

Skovgade.

agtigt paa Grund af de i Tidens Løb foretagne Ombygninger
og Forandringer. Byskriver Faye hævdede saaledes, at Lade
bygningen var beliggende paa Landsbygrund, for som Kom
munalbestyrelsen lidt spydigt udtrykker det, „derved at undgaa Forpligtelse til Tegltags Opbyggelse“ ; der var iøvrigt
aldrig svaret nogen Afgift af nogensomhelst Art til Land
sognet, men Amtmand Rosenkrantz udvirkede, at Gaarden
blev betragtet som henhørende til Tingstrup39).
I første Omgang lykkedes det ikke at faa Skovgades
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Nordside ind under Byen, idet Indenrigsministeriet 3% 54
resolverede, at „nævnte Del af anførte Gade ikke for Tiden
kan foranlediges inddraget under Købstaden“, og der skulde
hengaa en Række af Aar endnu, inden dette Ønske blev
opfyldt, idet det først iflg. Bekendtgørelse af Vs 1876 blev
bifaldet, at de ønskede Arealer saavel i gejstlig som i verds
lig Henseende indlemmes i Thisted Købstad.
Savnet af en Markedsplads blev i Begyndelsen af 1850erne
ret følelig og man udsaa sig den Vest for Kirkegaarden lig
gende Toft, tilhørende Konsul Griishauge, som særdeles vel
skikket til et saadant Brug. Pladsen anlagdes og kaldtes
Frederikstorv, og samtidig blev Frederiksgade udlagt fra Ve
stergade i en Bue uden om Frederikstorv og Kirkegaarden
ned til Søndergade; den Del af Gaden, som laa nærmest
Søndergade, var ret stejl, men blev en Del udjævnet40).
Baade Torvet og Gaden fik Navn efter Kong Frederik 7.
Her blev saa Præstegaarden opført paa Hjørnet af Fre
deriksgade og Kirkegaardsvej, der førte til den paa samme
Tid anlagte Søndre Kirkegaard. Ved Lov af ” A 1863 ind
lemmedes Frederiksgade, Frederikstorv og den Del af Vester
gade, som laa uden for Møllevejen, under Købstaden.
Ved Anlæg af Jærnbane i Begyndelsen af 1880erne blev
det nødvendig at skabe en kortere Forbindelse med Byens
centrale Del, end den der kunde ske ad Frederiksgade, hvor
for Jærnbanegade blev ført igennem fra Store Torv, hvor
den nærmest Torvet optog den øverste Del af Søndergade
i sig, skærende Frederiksgade til Stationspladsen ; langs med
Banen blev i 90erne Dr. Louisegade anlagt, foreløbig til
Skolegade med Sidegaden : Knudsensgade, senere kaldet Kon
gensgade, til Vestergade. 1890 anlagdes Rosenkrantzgade
(efter Amtmand Rosenkrantz) som Forbindelsesgade mellem
Tingstrup- og Møllevej.
Den offentlige Belysning var i Trediverne kommet saa
vidt, at man paa Raadhuset havde anbragt en enlig Lygte,
der skulde oplyse Torvet. 1842 beklager en Indsender i
Avisen41) sig over, at denne Ledestjerne forlængst var for
svunden. „Hvad Under da, at den gaaende i de mørke
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Gader undertiden støder an og slaar sig blaa paa en Vogn
eller maa vandre fremad i Snavset“. Dette Hjertesuk ender
med at udtale Haabet om, at Repræsentantskabet maa finde
det formaalstjenligt at faa indført Gadebelysning; men havde
man ventet sig noget saa snart i den Retning, saa blev man
skuffet. Først i Slutningen af 1840erne er man kommet saa
vidt, at der var blevet anskaffet 3 Lygter og de blev an
bragt en ved hver af Byens Broer, og en anden Indsender42)
„følte dybt og og inderligt det store Skridt“, der var blevet
gjort til Belysningens Fremme, og der blev dernæst udtalt
Ønsket om, „at disse 3 Lygter nu i de mørke Aftener maa
blive tændte“.
Først fra 1855 blev der indført almindelig Belysning43),
idet man fra Helsingør købte en Del Lygter, som var bievne
overflødige, da man der havde indført Gasbelysning. Disse
første Lygter var Tranlygter, som det var Vægternes Sag
at passe. Efter en Snes Aars Forløb gik man over til at
bruge Petroleum, og i August 1874 bemyndigede Byraadet
Belysningsudvalget til, „efterhaanden som Tranlamperne blev
kassable da at anskaffe Petroleumslygter, foreløbig 4 a 6
Stk. for næste Aar“44). Denne Belysning blev ikke af lang
Varighed, thi med Anlæg af Gasværket gik man over til
Gasbelysning. Søndag d. 4. Novbr. 1883 straalede for
første Gang Gassen i Thisted By, og Kandelaberen paa
Store Torv udsendte en „Lysstyrke, der var saa intensiv,
at Nattens Mørke forvandledes til Dagslys over hele Torvet
af den straalende Gassol“45); der mentes iøvrigt, at det blev
nødvendigt at dæmpe Lyset noget, da Forskellen mellem
den og de sædvanlige Brændere ellers vilde blive for stor.
I Løbet af den følgende Uge tændtes Gaslygterne over hele
Byen.
Af gamle Bygninger ældre end 1800 kan kun med Sik
kerhed paavises enkelte, saaledes det gamle Pakhus i Strand
gade, der oprindelig var Kornmagasin. En Del af Bygnin
gen er ombygget, men endnu ses gammelt Bindingsværk
med Bjælkeenderne ragende uden for Muren. Fra samme
Tid er ligeledes Nørregade 24 (tilhører Smed Skaarup);
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ganske vist er dets Ydre moderniseret, og Bindingsværket
fjernet, men inde i Huset ses det endnu. Et smukt Bin
dingsværkshus tilhørende Skorstensfejer Ahlberg, Hjørnet af
Strømgade og Nytorv blev fjærnet for faa Aar siden for at
give Plads for Frelsens Hærs Ejendom. Fra 1820erne og
30erne findes spredte omkring i Byen adskillige grundmurede
Smaahuse opført i en sen Empirestil, Østergade 16 (tilh. Ur
mager Sørensen). Det særprægede ved disse Ejendomme er

Østergade Nr. 16.

de hvide Hjørnepilastre og Tandsnitgesimsen, paa adskillige
af dem findes en Kvist. En karakteristisk Ejendom fra en
senere Tid er Vestergade Nr. 15 (Vestergades Brugsforening);
den er opført af gule Mursten, har hvidkalkede Pilastre og
runde Vinduer omrammede af Portaler af Hamburgfuger46).
Tiden efter 1900. Privat anlægges 1900 J. P. Jacobsensgade og 1914 Elmegade som Forbindelsesgader mellem
Mølle- og Tingstrupvej. Den gamle Vesterfælled kommer
ogsaa ind under Bebyggelsen, og Jyllandsallé (1914) og Mar-
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grethevej (1916) gennemskærer Marken fra Møllevej til Hund
borgvej, hvor der dels langs den og dels langs Dragsbækvej
i dette Tidsrum opføres en Række Villaejendomme. Mod
Nord og Øst kommer Bebyggelsen senere i Gang, men
fremskyndes her gennem store Anlæg af Kolonihaver, og
Gaderne Solbakken og Mirabellevej staar i Forbindelse med
Kronborgvej, der danner Fortsættelsen af Kastet. Mod Øst
anlægges Johnsens Allé (1922) som Fortsættelse af Strand
vejen ud over Markjorderne.
Folkevittigheden har ogsaa i Tidens Løb dannet en Del
Navne, som nu kun erindres af ældre Folk. Som allerede
nævnt kaldtes den yderste Del af Nørregade Tyrkiet, men
hvorfor Beboerne kaldtes Hundtyrkerne kendes ikke; saa
kan det bedre forstaaes, at Fattiggaarden kaldtes „St. Helena“.
„Knors Minde“ (nu Nytorv 4) fik Navn efter en pensione
ret Toldbetjent Knor, og „Harboes Bakke“ ved Nørregade
ligeledes efter en tidligere Ejer. „Apotekerens Plads“ ved
Siden af Svaneapoteket i Storegade var ubebygget langt ned
i Tiden, ligesom „Hundahls Toft“ langs Vestergades Nord
side var en gammel Markedsplads. „Pjaltenborg“ laa ved
den nuværende Jærnbanegade, men forsvandt da Gaden an
lagdes.
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SKOLEVÆSENET.
første Efterretning om dansk Skolehold i Thisted
findes i Kirkebogen, idet denne oplyser, at den 1.
Septbr. 1701 faar Peder Fjerritslev, dansk Skolemester, og
Hustru Maren Nielsdatter, en Søn døbt Peder. Skolemeste
ren hed iøvrigt Peder Christensen Fjerritslev og har rime
ligvis ogsaa været Degn i Tilsted.
Begyndelsen til det nuværende Skolevæsen blev lagt,
da Amtsforvalter Claus Caspergaard 1729 „christmildigt“
bortgav et Hus i Thisted By beliggende, at Sognets og
Byens Ungdom der kunde undervises i deres Christendom,
Skrivning og Regning1). I Caspergaards Fundats af 22. No
vember 17402) hedder det om Skoleforholdene:
„Som det her i Thisted, formedelst Byens slette Til
stand fandtes saa forfalden, at her ikke alene manglede en
egen Dansk Skole, som endog saa godt som Skolemesteren
med, saa var det siden Anno 1729, at vi ej alene købte et
godt Hus indrettet til en almindelig Dansk Skole, men
endog blev forsynet med en Dansk Skolemester, og be
meldte Skolehus er ydermere af ny fra Grunden sidst af
vigte Aar opbygget og det lidet manglende, næst Gud, og
agtes fuldført Dansk Skolemester til fri Beboelse, og saa
længe jeg lever (og den gode Gud bevarer det for ulykke
lig Ildebrand) lader det vedligeholde, og efter min Død at
være hengiven til denne Brug og Byen til dens egen Be
sørgende“.
Caspergaard henlægger endvidere en Kapital paa 230
Rdlr., af hvis Rt. Skoleholderen skulde have 10 Rdlr. aarlig samt 1 Rdlr. 3 Mark til Ildebrændsel for at oplære og
undervise 10 fattige Børn, 7 Drenge og 3 Piger, i „Guds
Kundskab, Læsen og Skriven, samt Regnen“. Børnenes Udkaarelse til fri Skolegang“ skulde ske ved Sognepræsten og
Efterkommere med tiltagende 2de gode og kyndige Borgere
en

D
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retsindeligen at udvælge de fattigste Børn af begge Kjøn“.
Da Skoleholderen senere hen paa Grund af den lavere
Rente ikke kunde faa sin fulde Løn, udsatte Caspergaards
Svigerdatter de Cederfeld yderligere 50 Rdlr., hvormed altsaa det Caspergaardske Legat blev forøget. Denne Skole
bærer senere hen Navn af den „Caspergaardske“ og var
beliggende paa Hjørnet af Store Gade og Skolestræde.
Men allerede forinden Caspergaard havde oprettet sit
Legat, men efter at han 1729 havde stiftet Skolen, blev
Skolevæsenet af Anne Sø betænkt med 2 Legater3).
Det første Legats Fundats er af 24/ i 2 1731, og i denne
bestemmes, at af en Kapital paa 200 Rdlr., som var an
bragt i Kølbygaard, skulde af Renten anvendes 4 Rdlr., som
den danske Skolemester skulde have for at undervise 6 fat
tige Børn i deres Katekismus og Børnelærdom. Disse 6
Børn skulde „udnævnes af Stamhusets Ejere og recommanderes til Sognepræsten i Thisted, at han samme til Un
dervisning af den danske Skolemester vil anvise og ellers
ved Skolelønnens aarlige Betaling at attestere om Børnenes
Lærvillighed og Forfremmelse, paa det man deraf maa for
nemme, at de forfremmes i Gudsfrygt og gøre sig denne
Almisse værdige, saa at om anderledes befindes, andre i
dennes Sted kan udnævnes og vores velmente og gudelige
Intention derudi den fuldbyrdes.
Det andet Legat, hvis Fundats var af 16/s 1733, var
ogsaa paa 200 Rdlr., men fik en videre Anvendelse, idet
Renten skulde anvendes som Løn for den Skolemester,
der blev antaget til at katekisere med Børnene, hvorfor Le
gatet senere hen i Tiden bærer Navnet „Anne Søes Katekisationslegat“, Ophørte den med Legatet tilsigtede Undervis
ning, skulde Kapitalen gaa tilbage til Kølbygaards Ejere.
Hun udvalgte selv Peder Riber, der var Hører ved La
tinskolen, til at gøre en Begyndelse, og han maatte paatage
sig en Time om Søndagen efter Højmesse og en Time om
Torsdagen før Skriftetid at katekisere med den danske Sko
les Børn i Kirken.
Hun bestemte selv Fremgangsmaaden i følgende 5
Punkter:
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1. Der skal ringes med en af Kirkens Klokker førend Katekisationen begynder, for at Byens Indvaanere og især
deres Tjenestetyende kunde vide at indfinde sig til den
berammede Tid.
2. Katekisationen begynder og ender med en Salme, som
synges.
3. Til denne Katekisation, som ikke bør vare over en
Time, møder hver Gang alle de Børn, som undervises
i den danske Skole.
4. Børnene skulde, medens Katekisationen varede, staa i
Kirkens bredeste Gang, og Drengenes stilles paa den
ene Side af Gangen, men Pigerne paa den anden Side.
5. Den som katekiserer gør Børnene et eller andet Spørgsmaal, saaledes at de ej alene læse uden ad Luthers
lille Katekismus, men endog vide at forklare den, saa
man kan erfare, at de forstaar Ordenes Mening.
Disse Bestemmelser vidner ogsaa om det Klarsyn og
den sunde Omtanke, som Anne Sø ved mange andre Lej
ligheder har udvist.
Imidlertid var saadanne Gaver til Fordel for Skole
væsenet ikke enestaaende for Thisted. Netop paa denne
Tid begyndte Interessen for Skolevæsenet at vaagne. Kort
før Caspergaard skænkede Thisted et Skolehus, havde Kong
Frederik den 4. anvist Vejen ved at oprette 240 Ryttersko
ler. Pietismen viste ogsaa Interesse for Skolevæsenet og
over hele Landet, saavel i Byerne som i Landsbyerne op
rettedes der Legater og byggedes Skoler; saa stor var det
almindelige Ønske om at ophjælpe Undervisningen, at Sko
lernes Antal i Tiden 1735 til 1746 steg med c. 100 om
Aaret.
Til denne Forøgelse af Skolerne bidrog ogsaa Nedlæg
gelsen af en Række smaa Latinskoler rundt om i Købstæ
derne. Denne Skæbne ramte ogsaa Latinskolen i Thisted,
der ophævedes 1739 (Side 76). Det hedder, at der „skal
herefter antages danske Skoleholdere, som skal have Degne
kaldet og skal dertil beskikkes de foreslagne nu reducerede
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Hørere“. Skoleholderen skulde nyde „foruden Degnekaldet
de Jorder i Thisted, saavelsom og Udmarker, som er an
slagen til 9 Rdlr. 3 Mark, saa og den Løn, som Høreren
før har haft som Cantor af Byen og Skole-Huset, hvilket
af Byen skal holdes vedlige“4). Denne Skole blev senere
hen benævnet Kirkens Skole. Den fik endvidere overladt
Latinskolens gamle Inventar, der bestod i en „meget gam
mel, forbrændt, mest ubrugelig Kakkelovn med Jernfod, et
langt Bord og to lange Skamler“; Bøger og andet findes
ikke. Dens Vedligeholdelse bekostedes af Kirken. Skole
bygningen dannede et Vinkelhus med Degnens Bolig til Ve
stergade og Skolestuen i Fløjen ud mod Kirketaarnet.
Nu havde Thisted i Løbet af faa Aar faaet 2 danske
Skoler, men aldrig saa snart var Latinskolen ophævet og
den første Lektiehører Laurentius ellers Lars Skive antaget
som dansk Skoleholder, 1740, førend de to Skolemestre
røg i Totterne paa hinanden, og Aarsagen var Brødnid fra
den sidst antagnes Side, idet han mente sig eneberettiget til
offentlig Skolehold. Den caspergaardske Skoleholder, der jo
var ældre Mand paa Stedet, tyede da til Biskoppen og søgte
om Tilladelse til fremdeles at maatte antage Elever for Be
taling. løvrigt var Biskop Brorson ved sin Visitats 1743 og
senere velfornøjet med Kordegnen Peder Hvid, der kaldes
for en god Degn ved Sang og Katekisationen i Kirken og
roses for Flid med Konfirmationsbørn, naar de ham an
vises5).
Ved Kirkens Skole erholdt Læreren efter Indberetning,
afgivet 17846): Fri Ildebrændsel til Skolen og fri Bolig, 9
Tdr. Udsæd i Thisted Mark, som aarlig indbringer 10 Rdlr.,
af Præsteembedet 4 Rdlr. eller 4 Tdr. Byg in natura, „men
foruden dette intet enten i Skoleløn eller af de Børn, han
læser for, saaledes kan hans Løn som Skoleholder være 15
a 16 Rdlr., foruden frit Hus. løvrigt var Skoleholderen
nævnte Aar baade Kateket, Klokker og Graver, men hvor
stor hans Indtægt var af disse Bestillinger oplyses ikke.
Han var iøvrigt pligtig til at læse med alle de Børn, som
meldte sig hos ham, uden Betaling; Skolen blev derfor for en
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stor Del søgt af Fattigbørn, hvorfor man ogsaa finder den
nævnet som „de fattiges Skole“.
Skoleholderens Løn ved den Caspergaardske Skole,
Byens Skole, „nyder tvende Donationer 1472 Rigsdaler for
16 fattige Børns fri Undervisning (altsaa Caspergaards og
Anne Søs Legater) samt desuden i Skoleløn 2, 3 a 4 Skil
ling for hvert Barn ugentlig, og saaledes kan hans hele Løn
som Skoleholder foruden frit Hus udgøre 24 a 26 Rdlr.“
Den sidstnævnte beskikkedes af Stiftamtmanden og Kordeg
nen af Biskoppen ; men Tilsynet med Skolegangen havde
Præsten, og der tilføjes: „hvilket sidste dog hverken ved
Formaninger eller Trusler kan udvirkes“, saa man har
Grund til at tro, at Skolegangen har været ringe.
Men Hensyn til Inventaret i Byens Skole indeholder
Inventarielisten i en lang Aarrække kun følgende: 2de gamle,
lange Furre Borde, 2de kortere dito, 3 nagelfasts Bænke, 5
løse Skamler, 4 opslagne Hylder, 1 Jærn Bilægger Kakkel
ovn, 1 Junge og 1 Kjeldreb i Brønden“. De aarlige Udgif
ter til Bygningernes Vedligeholdelse indskrænkedes til det
mindst mulige og bestod væsentlig i Reparationer samt Rens
ning af „Nathuset“.
Selv om adskillige Enkeltheder vedrørende Skolevæse
net i det her omhandlede Tidsrum ikke er tilstrækkeligt op
lyste, saaledes finder man ikke noget om disse Skolers indre
Forhold, Undervisningen, det daglige Liv o. s. v., saa fremgaar det som Helhed, at de almindelige Forhold var meget
lidt tilfredsstillende, og hertil bidrog naturligvis ogsaa i væ
sentlig Grad den almindelige Forarmelse hos Byens Borgere.
Efterhaanden blev Trangen til et bedre Skolevæsen ret
følelig, hvilket bekræftes ved, at et Par uegennyttige og
fremsynede Borgere, Købmændene Niels Didrichsen og
Lars Holst, opretter et Par Legater til Fordel for Byens
Skolevæsen7).
Købmand Didrichsens Testamente blev oprettet 24/ i o
1811, senere tilføjedes yderligere Bestemmelser 29A 1812 og
13/2 1813, hvorefter det fik kongelig Konfirm. 26A 1813.
Vedrørende Skolevæsenet kan af Testamentet bl. a. an
føres følgende:
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„Under det inderlige Ønske at kunne bidrage noget til
at afhjælpe det Savn af gode Skoleinstitutter Byen hidtil har
haft, testamenterer jeg og giver min iboende Gaard, dens
Bygninger, Grund- og Haugeplads til en Skole for Byen, i
Stedet for det hidtil brugte altfor indskrænkede Caspergaardske Skolehus“.
„Som Hjælp til Indretningen giver jeg tillige 10 nye
Vindueskarme, og tvende Kasser med 300 Ruder hvidt Glas,
som findes i Gaarden og har været bestemt til dens Om
bygning. Den sønden for Gaarden udi Fjorden opfyldte
Plads og de dertil samlede Sten følger ligeledes med Gaar
den. Jeg behøver næppe at erindre, at Skolestuen ej maa
vende ud til Gaden“.
I Statutterne paalægges, at Huset indrettes saaledes, at
der skal være „de nødvendige og udfordrende Skolestuer
til Børnene“, men tillige ogsaa den til en Husholdning nød
vendige Plads og Lejlighed til en Skolelærer med Familie
saavelsom og Plads for en Underlærer“.
Endvidere skulde der af Boets Midler „saa snart ske
kan“ udtages 3,000 Rdlr. Denne Kapitals Rente skulde ud
betales til Enken efter Toldkonsumtionsinspektør Christen
Ludvigsen og først efter hendes Død tilfaldt Kapitalen Sko
len.
Hele Gaven skænkedes kun under det bestemte Vilkaar, „at Skolens Forsyn lader nedrive det gamle Forhus
og paa dets Plads igen lader opføre en ny smuk og suficant grundmuret Bygning, hvis Gulvbjælker skal ligge 1x/i
Alen over Gaardens Overflade. Hovedindgangen skal an
bringes om det med Indretningen nogenlunde kan bestaa
midt paa Bygningen, og over Døren skal indmures en sort
Tavle8) med den Inskription, sat med forgyldte Bogstaver:
„Dette Hus er skjænket af Kjøbmand Niels
Christian Didrichsen og Hustru Charlotte
Calundan til en Skole for Thisted By“.

Skulde Skolens Forsvar ej vilde opfylde disse Vilkaar,
da falder al Gaven til Skolen bort og Huset, Kapital og alt
henfalder til Boets Masse“.
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Købmand N. Holsts Legat9) var oprettet ifølge Testa
mente af 14/i 1812, og en Kapital paa 2500 Rdlr. var tillagt
Thisted Skolevæsen i Henhold til de i Testamentets Stykke
7 anførte Betingelser, nemlig:
at Kommissionen opførte en bekvem, forstandig og hen
sigtsmæssig Skole, hvortil dog intet af Gaven maatte an
vendes;
at Renten oplægges saalænge til dette var sket;
at Skolen skulde være en Læreanstalt for Byens Ungdom,
saavel Drenge som Piger;
at i det mindste en Lærer og en Lærerinde nyder fri Bo
pæl i Skolebygningen foruden andre Bekvemmeligheder.
Der skulde være Adgang for Børn af uformuende Bor
gere til at nyde fri Undervisning, dog ikke over 5 Drenge
og 5 Piger;
Ungdommen skulde foruden de almindelige Skolekund
skaber erholde Adgang til at undervises i et eller 2,
levende Sprog, og for dem, der bestemtes til Handelen,
i det italienske Bogholderi.
Hvis nogen af Testators Slægt havde Børn, de ønskede
optagne i Skolen uden Betaling, da skulde de have for
trinlig Adgang dertil fremfor andre;
at de af Testators Slægtninge, som maatte befindes duelige
til en Skolelærers eller Lærerindes Post, skulde have
Fortrinet fremfor andre, naar disse ikke have mere ud
mærkede Egenskaber end hine; og iøvrigt forholdes med
Skolen og dens Bestyrelse efter Lov og Anordninger.
Paa disse Betingelser blev Gaven ved et Raadstuemøde
23A 1812 modtaget af Byens Borgere.
Tilsyneladende saa det nu ud til, at Byen var vel ru
stet til at føre den Skoleordning, der kom 29. Juli 1814,
ud i Livet. Den havde et Legat til en ny Skolebygning og
et andet til at bestride de øvrige Udgifter med, og dog blev
det en lang og trang Vei at komme igennem, inden Thisted
fik sine Skoleforhold endelig ordnede, idet de fortvivlede
Pengeforhold bevirkede, at Legatkapitalerne omskreves til en
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Sjettedel, og Byen selv var ude af Stand til at skaffe de
fornødne Midler. Den Didrichsenske Gaard, der laa paa
Hjørnet af Storegade og Havnestræde forfaldt, og Bygnin
gerne bortsolgtes til Nedbrydning. Efterhaanden som Tiden
gik, kunde de 2 Skoler ikke tilfredsstille de Krav, som man
maatte stille til dem, og Følgen blev, at der oprettedes pri
vate Skoler, hvor Børn fra bemidlede Hjem undervistes,
saaledes nævnes „Borgerheldskolen“, der laa paa „Knakken“.
Pastor Aggerbæk fik ogsaa Tid til ved Siden af sin præ
stelige Gerning at paatage sig en betydelig Skolevirksomhed,
idet han oprettede en Privatskole, og hans Elever, af hvilke
flere senere hen blev betydelige Mænd, har fortalt, at det var
en fortrinlig Skole, og at han var en god Lærer. Den mest
bekendte af hans Elever, var den senere Generalkonsul i
Hamborg H. Pontoppidan, der alle sine Dage mindedes
Aggerbæk med den største Kærlighed og Taknemlighed10).
1834 begyndte Chr. Christensen, der samme Aar havde
faaet Lærereksamen fra Snedsted, ogsaa en Privatskole, og
da han 1843 blev udnævnt til Klokker og Graver samt Lærer
ved den nye Borgerskole, takkede Købmand J. G. Brink
mann og Redaktør J. G. Lund ham i Avisen for den Flid
og Duelighed, som han havde udvist mod de ham betroede
Børn11).
De 2 Skolelegater blev efterhaanden paa en uheldig
Maade sammenblandede med Skolekassens øvrige Midler,
og da de Didrichsenske Arvinger begyndte at gøres deres
Krav gældende, blev der Røre om Sagen. Hertil kom, at
Skolekommissionen fra Cancelliet modtog Skrivelse af 27/9
1834, hvori der paabydes, at en ny Skole skulde opføres i
Løbet af 2 Aar. Ved den endelig foretagne Opgørelse viste
det sig saa, at det Didirichsenske Legat var svundet ind til
430 Rdlr., og Gaarden var nedbrudt, og de to Aar, som
Cancelliet havde stillet, var gaaede. Efter en Del Forhand
linger blev alle Parter enige om, at Sagen udsattes til Som
meren 1837, og ad privat Vej blev Skolekassen forsynet
med de fornødne Laan. Det var heller ikke for tidligt, at
der blev taget fat; den caspergaardske Skole var aldeles for-
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falden, og Rotteplagen var saa slem, at den daværende
Lærer mistede et Barn, fordi det en Nat var blevet skam
bidt af Rotter.
Den ny Skole, som senere benævnedes „den gamle
Borgerskole i Storegade“, opførtes i Løbet af Sommeren
1837 og blev taget i Brug samme Efteraar, og de gamle
Skoler nedlagdes. En Plan for Skolevæsenet var appro
beret 28A 1836, og Skolen fik 3 Klasser, hvortil 1839 kom
en „Realklasse“. Efter Skoleregnskaberne, der er bevarede
fra 1842, var Pastor Holst ansat ved Realklassen og Lærerne
Bech, Munch og Lustrup ved de almindelige Klasser, samt
Jomfru Bruun, der underviste Piger i Haandarbejde.
Skolekassens vigtigste Indtægter fra 1842 var: Skolemulkter fra 1841: 44 Rdlr. 12 Sk., Rt. af Skolekassens Ka
pitaler 170 Rdlr. 47 Sk., Ligning 845 Rdlr. 21 Sk., Skole- "
penge af Realklassens Elever 52 Rdlr. Skolens Kapitaler
udgjorde 4241 Rdlr. 767/s Sk., og dens Gæld var 3800 Rdlr.
Udgifterne udgjorde 1371 Rdlr. 49 Sk.
Ved Skoleplanen af 5/s 1847 blev oprettet en betalende
Borgerskole og en Almue- eller Friskole.
„I Borgerskolen skulde optages Børn af de Forældre,
som kunne og ville betale det anordnede Skolekontingent,
og de henvises først til Almue- eller Friskolen, naar de en
ten udebliver med Betalingen eller deres Opførsel, Paaklædning o. s. v. er af den Beskaffenhed, at Skolekommis
sionen finder det fornødent at fjerne dem fra Samfund med
de anstændige Børn eller deres Skoleforsømmelser bliver
saa hyppige, at de kvalificerer sig til at mulkteres, thi Mulk
ter anvendes kun i Friskolen“.
Denne Skoleafdeling skulde bestaa'af 4 Klasser, ind
befattede den oprettede Realklasse, med Halvdagsundervis
ning for den mindste Klasse, der bestod af Drenge og Piger,
samt Pigeklassen, hvorimod to Drengeklasser skulde have
Heldagsundervisning. Foruden i de almindelige Skolefag
skulde der i Drengeklasserne undervises i Tysk og om mu
ligt i Engelsk, Begyndelsesgrundene i Matematik og geome
trisk Tegning.
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I Friskolen optages Børn af de Forældre, som ere un
der Fattigforsørgelse, eller som ikke kunne eller ville betale
det anordnede Skolekontingent. Den omfattede 3 Klasser;
en underste Fællesklasse samt en Drenge- og en Pigeklasse,
alle med Halvdagsundervisning og med den nødvendige Ind
skrænkning af Fagene og deres Timetal.
Ved Skolen underviste 5 Lærere med den residerende
Kapellan som Første-Lærer samt en Lærerinde.
Kun faa Aar gik hen, inden Skolelokalerne stod for en
ny Udvidelse. For 2000 Rdlr., der indkom ved Salg af
Kirkens Skolebygning, som Kirken købte, opførtes en ny
Bygning ud mod Havnepladsen, og deri indrettedes Bolig
til Overlæreren samt Pigeskole og Bolig for en Lærerinde.
For imidlertid at kunne opfylde de Fordringer, som Loven
af 8. Marts 1855 stillede, indsendes en Skrivelse til Kirkeog Undervisningsministeriet af 18/ i 2 1855 med Forslag om,
at „da de Bestemmelser som Skoleloven af 8. Marts d. A.
indeholder, gør en Udvidelse af den herværende Skolebyg
ning nødvendig, saa har Bestyrelsen taget under Overvejelse,
hvorledes den Mangel af Plads i Skolens Lokale, som alle
rede finder Sted og som med Folkemængdens Forøgelse
end yderligere vil blive Tilfældet, hensigtsmæssigt kunde af
hjælpes. Da den til Skolen hørende Gaardsplads allerede
er indskrænket, vil en Tilbygning paa denne Grund yder
ligere indskrænke den, hvorhos en saadan Tilbygning, som
vilde blive Fløi til den egentlige Skolebygning, vilde betage
eller tildels meget genere Lysningen i 2de Klasser, en i hver
Etage, har Bestyrelsen anset det for hensigtsmæssigst og for
Fremtiden mest besparende at benytte en Lejlighed som
netop nu gives til at købe et umiddelbart op til Skolens
vestre Side beliggende Sted med Bygninger og Grund 625 □
Alen til Skolens Udvidelse. Ved denne Ejendoms Erhver
velse kan Skolen gives en Tilbygning af 18 Alen i samme
Flugt, og Gaardspladsen kan derved udvides, saaledes at
den vil kunne blive tilstrækkelig ogsaa til Gymnastikplads,
hvortil man tidligere har benyttet forskellige fra Skolen be
liggende Pladser“.
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1857 gik man til den ny Udvidelse, idet der blev købt
en op til Skolen stødende Ejendom efter Skøde af 25/ i 2 1857
for 3400 Rdlr. De paa denne Grund staaende Bygninger
nedrives, og Skolelokaler opførtes for en Bekostning af 6345
Rdlr. 64 Sk. Dermed var det Bygningskompleks sammen
føjet, som udgjorde Borgerskolen i Storegade.
Paa samme Tid faar Skolen igen en ny Plan, den tredje
i Rækken, approberet 8A 1858. I Følge den blev Borger
skolen, som nu bliver Benævnelsen for Byens Skole, delt
i en Heldagsskole og en Halvdagsskole; hver af disse to
Afdelinger omfattede en Læreskole for Drenge, en Lære
skole for Piger, samt en Haandgerningsskole for Piger; dog
forberedte man Oprettelsen af en Forberedelsesklasse for
Børn under 9 Aar, og i denne kunde Drenge og Piger
undervises sammen.
I Heldagsskolen stod Adgangen aaben for Børn indtil
det 15. Aar, selv om de var konfirmerede; de var forplig
tede til selv at anskaffe det fornødne Materiel, ligesom de
maatte „underkaste sig, hvad Skolen fordrer med Hensyn
til Anstændighed i Klædedragt“. Denne Afdeling deltes for
Drengenes Vedkommende i 3 Klasser, og for Pigernes i 2,
med 6 Timers daglig Undervisning; Haandgerningsskolen
deltes i 2 Afdelinger. For Skoleforsømmelser mulkteredes
ikke, men Barnet blev overflyttet til Halvdagsskolen, hvor
Undervisningen gaves til Konfirmationen eller til anden lov
lig Udskrivning af Skolen; den deltes i 2 Klasser for Drenge
og 2 for Piger. Ledelsen af Skolen blev nu overdraget til
en Overlærer.
Den tidligere oprettede „Realklasse“ blev ved denne
Skoleplan ophævet, og de Forventninger, hvormed man
havde imødeset dens Oprettelse, var sikkert nok bievne
skuffede, idet man havde indset, at mere udvidet Undervis
ning ikke kunde finde Sted ved den almindelige Borgerskole.
Ad privat Vei lykkedes det at faa oprettet Thisted Real
skole, idet der nemlig ved daværende Folketingsmand, Kammerraad Hansen i Rigsdagen 1855—56 indbragtes Forslag til
Lov om en Realskoles Oprettelse i Thisted, hvilket vedtoges
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af begge Tingene og fik kongelig Stadfæstelse af 16. Fe
bruar 1856. Baade Thisted Kommunalbestyrelse og Thisted
Amtsraad havde afgivet Tilsagn om fast aarlig Tilskud, hvor
til Staten ydede Tilskud af Sorø Akademis Midler. At Sko
len fik passende og gode Lokaler skyldtes Kjøbmand Fjeldgaard, der umiddelbart ved Plantagen byggede en Ejendom,
som sammen med et af ham 3 Aar i Forvejen opført Sted
kunde afgive Bolig til Skolens Bestyrer samt 4 Klasseværel
ser og Gymnastikplads. Denne Skole indviedes den 27.
November 1856, og dermed var der dannet Grundlag for
Skolevæsenets Udvikling i to adskilte Retninger. Dens første
Bestyrer var Rektor N. V. Müller. Efter at Realskolen havde
været Lejer i 3 Aar, købte den 1859 Ejendommen for 10,000
Rdlr. En Udvidelse 1863 forøgede Skolen med 2 Klasse
værelser, og endelig blev der 1898 paabygget Skolen en
ny Etage.
En af Manglerne ved Skoleplanen af 8A 1858 laa i den
indskrænkede Undervisning for de Børn, der gik i Halv
dagsskolen, og da man igen begyndte Arbejdet paa en Æn
dring af dette Forhold, viste der sig ogsaa Beredvillighed
til at fjærne den, og i Planen af 29/ i o 1875 forsvandt Halv
dagsskolen, saa at der blev Heldagsundervisning i begge
Skolens Afdelinger. Saa vidt vides, var Thisted den første
By, der gik bort fra Halvdagsskolegang.
Om denne Plan skrev Thisted Amts Avis12) :
„Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har
under 29. f. M. approberet den af Byraadet indsendte Plan
til en Omordning af Thisted Købstads Skolevæsen, hvorefter
den hidtil existerende, saakaldte Friskole eller Halvdags
skole, i hvilken der nu kun gives 3 Timers daglig Under
visning, fremtidig udvides til en Heldagsskole med 5 a 6
Timers daglig Undervisning. Vi kunne kun lykønske Kom
munen til denne Forandring og slutte os til Byraadets Øn
ske om, at den maa indføre de tilsigtede Goder, en bedre
Oplæring og Oplysning navnlig for den fattigere. Klasses
Børn, og vi ville haabe, at disses Forældre ved at holde
Børnene til flittig og stadig at søge Skolen og nyde godt af
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dens udvidede Undervisning, ville berede dem selv Glæde
og Ungdommen Gavn og Dygtighed for de kommende Aar.
De Ofre Kommunen maa yde i Anledning af Skolens Ud
videlse og som hovedsagelig maa bæres af dens bedrestillede
Indvaanere, ville da ikke være spildte, men kunne bære
gylden Frugt“.
Kun faa Aar efter den sidste Tilbygning formaaede „den
gamle Borgerskole“ at afgive Plads til det stedse voksende
Børneantal, og da en yderligere Tilbygning umuliggjordes
og det endvidere var uheldigt, at Skolen laa i en stærkt be
færdet Gade med livlig Trafik til begge Sider, blev en ny
Skolebygning, der rummede 16 Klasser samt et Gymna
stikhus og Overlærerbolig, opført i Skolegade 1883. Alle
rede 1892 opførtes en ny Skolebygning med 8 Klasser ved
Siden af, og Kravene om nye Lokaler standsede foreløbig.
Skoleplanen af 1875 afløstes af en ny af 30. Juli 1901, der
beholdt den gamle Inddeling i en Friskole og en Betalings
skole, med særskilte Klasseværelser, men som hidtil under
fælles Ledelse, samt fælles Lærerpersonale og Bygninger.
Lønningerne for det ved Skolevæsenet ansatte Personale
fastsattes ved Loven af 24A 1899 § 20 i den der anførte
højeste Skala. Undervisningen gaves med delt Skoletid sær
skilt for Drenge og Piger gennem 6 opadstigende Klasser.
Undtagelser var øverste Pigeklasse i Friskolen med samlet
Skoletid paa 5 Timer, og en Særklasse for Drenge, der
havde erhvervsmæssigt Arbejde, der kun havde 4 daglige
Timer.
Kommunens Overtagelse af Realskolen fremkaldte en
ny Skoleplan af 1907, hvorved Skolevæsenet deltes i Bor
gerskolen, og Mellem- og Realskolen.
For Borgerskolens Vedkommende beholdtes den gamle
Inddeling i en Friskole og en Betalingsskole, dog at Byraadet til den sidste efter Skolens Indstilling bortgiver et
ubegrænset Antal Fripladser til Børn af begge Afdelinger.
Undervisningen meddeles gennem 6 Klassetrin med Parallel
klasser og Hjælpeklasser, naar det er nødvendigt; paa de
to nederste Klassetrin undervises 24 a 30 og paa de øver-
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ste i 30 a 36 ugentlige Timer. Fællesundervisning kunde
om ønskes indføres paa de 2 laveste Klassetrin, og de to
særlige Klasser for Pigerne i Friskolen og Drengene i Sær
klassen bibeholdtes.
Mellem- og Realskolens Forhold var ordnet ved Lov
af 24A 1903, og dens Maal blev gennem 4 etaarige Mellem
skoleklasser og en Realklasse at føre Eleverne til Mellem
skole- og Realeksamen; Undervisningen gaves mod maanedlige Skolepenge ; dog skulde Fripladser for Børn af ubemidlede
Forældre udgøre mindst ’A af Skolens samlede Elevantal.
Ved Skolens Overgang til Kommunen nedlagdes dens Un
derklasser.
Hver Skoleafdeling lededes af en Overlærer, og Lærere
og Lærerinder var pligtige til at undervise ved den Skole
og i de Klasser og Fag, som Skolekommissionen maatte
bestemme.
Uden i Enkelthederne at komme ind paa de senere
Skoleplaner skal i Hovedtrækkene anføres følgende om de
sidste Aars Udvikling af Skoleforholdene. Spørgsmaalet om
en ny Udvidelse af Skolelokalerne var allerede 1905 af den
daværende Overlærer paapeget som et Krav, der snart vilde
melde sig, men af forskellige Aarsager gik Aarene, uden at
man kom Sagen nærmere. Byens private Skoler nedlagdes
efterhaanden (den sidste 1920), hvilket ogsaa bidrog til at
forøge Borgerskolens Børnetal. I 1914 og følgende Aar be
handledes da forskellige Forhold til en Løsning af Spørgs
maalet : En Paabygning eller Tilbygning, en ny Skolebygning
i Skolens umiddelbare Nærhed og endelig en Skolebygning
i Østbyen. De to førstnævnte Udveje vandt ikke tilstrække
lig Tilslutning i Byraadet, fordi man mente, at Pladsforhol
dene var for begrænsede til at en forsvarlig Udvidelse kunde
foretages, og da samtidig Kravet fra Beboerne af den østlige
Bydel og fra Marken rejstes med stedse større og større
Styrke, besluttede Byraadet, at der skulde bygges i Øst
byen. De trykkende Forhold ved Verdenskrigens Udbrud
bevirkede, at Sagen atter henlagdes, hvorfor man 1916 var
kommet saavidt, at 5 af Borgerskolens Klasser manglede
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Lokaler, ligesom der manglede særskilte Undervisningsrum
til Undervisning i Naturfag og Tegning. Et ministerielt Paabud af 2/i 1918 med Krav om Afhjælpning af Lokalemange
len bragte atter Sagen frem, og det besluttedes at bygge en
ny Skole ved Munkevej, hvor en Grund indkøbtes, med
14 Klasseværelser samt Særlokaler og et Gymnastikhus.
Arbejdet paabegyndtes Aaret efter, og Skolen indviedes d.
3% 1921 og toges i Brug Dagen efter.
Paa samme Tid vedtoges det at nedlægge Betalings
skolen, og Borgerskolen deltes i Grundskolen med 4 og
Hovedskolen med 3 Klassetrin, idet der ved Børnenes For
deling i den sidste kan tages Hensyn til Evner og andre Un
dervisningsbetingelser. Alle Byens undervisningspligtige Børn
søger nu Borgerskolens Grundskole; ved Udgangen af denne
overgaa nogle (i de senere Aar 20 a 25 %) til Mellemskolen,
medens de øvrige flyttes op i Hovedskolen. Undervisning
i Træsløjd for Drenge var indført nogle Aar tidligere ; samt
lige Skoleelever faar i Vintermaanederne varme Bade paa
Skolen.
En Børnesparekasse oprettedes 1915, og i den indestod
1924 et Beløb paa Kr. 30209,31 og over 82 °/o af
samtlige Skoleelever var Sparere. Endvidere er Ledelsen af
det samlede Skolevæsen fra 1923 henlagt under en Skole
inspektør, idet en af Byens Overlærere tillige fungerer som
saadan.
31/ i2 1923 undervistes i Borgerskolen 872 Børn fordelt
i 30 Klasser. Lærerpersonalet bestaar af 1 Skoleinspektør
tillige Overlærer, 1 Viceinspektør, 13 Lærere, 10 Lærer
inder, 4 Timelærere og -Lærerinder. I Mellem- og Real
skolen undervistes 180 Børn fordelt i 10 Klasser af 1 Over
lærer, 6 Lærere, 1 Lærerinde, 1 Timelærer og 1 Timelærer
inde. Kommunens samlede Udgifter til Skolevæsenet beløb
sig til 175,305 Kr., heri ikke medregnet Rt. og Afdrag paa
Gæld.
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THISTED KIRKE.
samme Tid som Byen blev Købstad maa den nu
værende Kirkebygning være blevet opført. En Over
levering fortæller ogsaa, at den er bygget paa Kong Hans’
Tid, og dette modsiges heller ikke af Bygningsstilen.
Men forud for denne Kirke har der været en anden,
der har været opført i romansk Stil og sikkert ikke i nogen
væsentlig Grad i Udseende har afveget fra Omegnens
Landsbykirker. Den har bestaaet af Skib, Kor og Apsis
(Korrunding), og Rester af denne Kirkebygning findes endnu
i Kirkens Mure, saaledes et betydeligt Antal Granitkvadre,
Kvadre med indhuggede Billeder af Dyr og Blade, Kvader
med Menneskehovede, krumhugne Sten til Korrunding, pro
filerede Sokkelsten o. s. v. Disse Figurarbejder er af ret
sen Oprindelse og angiver, at denne gamle Kirkebygning
maa være opført i Tiden omkring 1225. Da Byen blev Køb
stad, maa det antages, at den har været for lille, hvorfor
den blev nedrevet og Materialet anvendt i den nuværende
Kirke, der er opført i den gotiske Stil med spidse Buer i
Vinduer, Døre og Hvælvinger. Da det gamle Materiale ikke
har været tilstrækkeligt, har man endvidere anvendt Lim
stenskvadre og Mursten af forskellige Slags og i forskellige
Størrelser, alt i alt et meget uensartet Materiale, der er dæk
ket ved Overhvidtning.
Gennem de c. 400 Aar Kirkebygningen har staaet, har
den været underkastet flere Tilbygninger. Den bestaar nu
af Taarn og Hovedskib med Sideskib mod Nord og to
Fløje henholdsvis til Vaabenhus og Sakristi. Hele Kirkens
Længde er c. 36 Meter og Taarnets Højde til Fløjknappen
c. 40 Meter.
Taarnet er fra samme Tid som Kirkebygningen, og der
fortælles, at Kong Hans lod det opføre med Spir, for at det
kunde være til Vejledning for de søfarende. Den første Efteraa
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retning om en Ombygning af Taarnet er fra 1706; det var da
blevet saa brøstfældigt, at det truede med at styrte ned, end
skønt Taarnets vestre Mur 1702 var blevet repareret.
Kirkens daværende Præst, Johannes Dauw, der havde

Middelalderlige Figursten i Kirkens Østgavl.

en poetisk Aare, skrev paa Taarnets og egne Vegne en af
de paa denne Tid ikke ualmindelige Ansøgninger paa Rim
til Kong Frederik d. 4., efter at han 1702 havde været i
Thisted. I Ansøgningen hedder det1):
„Da hver Mand mærkte paa, naar Kongen skjød sit Øje
Op til Kong Hanses Spiir, det dybt sig da mon bøje
For fjerde Frederik, saa det sig bugte ud
At hilse hannem som sin naadig Jorde-Gud.
Ja naadigste Monark, det end Dig ej kan glemme
Thi maa dets Top og Spiir sig endnu daglig fremme
Ad Vejen som Du drog fra Thye og Thysted bort
Saa det bejamred vil : sin Glæde den var kort.
Men store Frederik, nu ser man alt for meget,
Hvor hendes Compliment er ud til Siden skredet,
Saa man snart næsegrus dets Fald befrygte maa,
Hvis du ej byde vil, hun op igen skal staa.
Hvad da Kong Hans har bygt, som Thystad først besøgte
Lad høris Frederich ved sin Visit forøgte
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I Konservation paa Kirken sammesteds
Saa er Kong Hanses Spür og jeg tilmed tilfreds.
Eders Majestæts allerunderdanigste tro ArveUndersaat og bestandig Forbeder hos Gud.
Johannes Dauw.

Kongen imødekom Henvendelsen, og paa Taarnet blev
anbragt følgende nu forsvundne Indskrift:
Kong Hans, som Tistæd først besaae,
Han lod det Spir opsætte,
Som Konning Frederich bød staae
Og hjalp igien til rette.
Ao. 1706.

Resens Billede (Side 43) synes at antyde, at Spiret tid
ligere har haft en noget anden Form; men i Hovedsagen maa
Taarnet og Spiret 1706 have faaet sit nuværende Udseende.
Man har dog ikke været heldig ved denne Lejlighed, idet
Spiret er anbragt lidt skævt paa Taarnet, der ogsaa er skævt
i Forhold til Kirkebygningen. Biskop Jens Bircherod i Aal
borg gav ved samme Lejlighed ogsaa sit Bidrag til Spirets
Forskønnelse, idet hans Dagbog for 5. Juni 1706 har føl
gende: „Lod jeg paa min Sal og i min Nærværelse for
gylde en ny Kobber Klode og tilhørende Vejrhane, som jeg
her i Aalborg har ladet gøre til at opsætte paa Thisted Kirkes
Spir“. Aarstallet 1774 paa Taarnets Sydside angiver for
modentlig Tidspunktet for en senere Reparation.
Gennem en lav Dør paa Taarnets Nordside fører en
Vindeltrappe op gennem Taarnets 3 Stokværk til Klokkerne.
Her blev 1701 indsat en Dør til Hvælvingerne for „at
ikke nogle onde Mennesker skulle have sin Gang der ind
til Blytagets Beskadigelse, som tilforn vides at være sket“.
Kirken har 3 Klokker, af hvilke de to stammer fra Tiden
for den store. Ombygning og Udvidelse2).
Den mellemste Klokke er den ældste og bærer en Ind
skrift i Minuskier (smaa gotiske Bogstaver) paa to Linier:
Paa Nutidssprog vil den gamle Indskrift lyde:
Jesus af Nasaret, Jødernes Konge. Hjælp Marie og den
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heilige Nikolaus (og) Anna selv tredie Amen. Aar efter Guds
Byrd 1490 og paa det tredie den Tid var Mester Per Bosen
Sognepræst, og da boede Henning Kiert paa Ullerup, og
var Per Laursen og Niels Krag Kirkeværger.
Paa den Side af Klokken, som vender mod Øst, ses et
Relief af den korsfæstede Kristus, hvorover Bogstaverne „i.
n. r. i.“ (Jesus af Nasaret, Jødernes Konge).
Efter Indskriften at dømme skulde man tro, hvilket ogsaa „Danske Atlas“ mener, at Klokken oprindelig var støbt
til Sennels Kirke, da Ullerupgaard ligger i Sennels Sogn, og
Kirken der skulde være indviet til St. Nikolaus. Uldall
mener, at Klokken snarere er skænket til Thisted Kirke,
maaske for at der her skulde læses en Sjælemesse, og man
kommer uvilkaarlig til at sætte denne Gave i Forbindelse
med den Omstændighed, at Henning Kierts og Hustru Karen
Eriksdatter Løvenbalks eneste Søn druknede i Skern Aa.
En saadan Sjælemesse kunde dog ogsaa læses i Sennels
Kirke; men man kan meget vel tænke sig en anden og sand
synligere Maade, paa hvilket Klokken er kommet til Thisted.
Efter Reformationen blev der af flere af Kongerne udskre
vet Kirkeklokker til Levering i København, for at de kunde
benyttes til Kanoner. Klokkerne fra samme Egn opsamle
des et bestemt Sted for derfra at føres videre ; undertiden
kom de ikke med allesammen, men blev forglemte og senere
solgte til andre Kirker. Et Minde om saadanne ikke usæd
vanlige Ombytninger findes derfor rimeligvis snarere i dette
Tilfælde.
Den mindste Klokke, der benævnes Stormklokken, hæn
ger i det nordre Lydhul, er ogsaa en middelalderlig Klokke,
kun lidt yngre, idet den er fra 1497. Den latinske Indskrift
er anbragt paa samme Maade ligeledes i Minuskier som paa
den førstnævnte og lyder i Oversættesle:
Jesus af Nasaret, Jødernes Konge. Begyndelse og
Ende, Gud og Menneske, oh Ærens Konge kom med Fred.
Amen. Hjælp Maria og Sancte Anna selvtredie. Du være
en forsonende Gud for Syndere. I det Herrens Aar 1497.
Indskriftens Indhold tyder ikke paa, at Klokken op-
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rindelig har været støbt til Stormklokke, sandsynligvis er
det nok den, hvormed man i den katolske Tid har ringet
til „Ave Marie“.
Den tredje og største Klokke omstøbtes •1874.
Kirkebygningen viser, at der mindst 3 Gange er byg
get paa den. Ældst er Hovedskibets 4 vestlige Hvælvings
fag, der indvendig bæres af 4 Ribber i hver Hvælving,
medens de to østlige, der udgør Koret, er seksribbede, lige
som den udvendige Gesims mod Øst ud for disse sidste
Hvælvingsfag har et andet Udseende end ud for de vest
lige ; hvornaar denne Forlængelse er foretaget er uvist.
Sydsidens Mur støttes af en Række Stræbepiller; ved Foden
at en af disse er der ved Gravning fundet en muret Grav
af middelalderlig Form.
Sideskibet maa derimod være opført i Slutningen af det
17. Aarh. Desværre mangler Kirkens Regnskabsbøger for
Aarene 1673—1700, og netop i dette Tidsrum maa man an
tage, at denne Tilbygning har fundet Sted. I Regnskabet
for 1700 tales saaledes baade om „Nygang“ og „bredde
gang“, af hvilke den første maa være Sideskibets Gang, og
samme Aar blev der indsat en ny Dør fra Vaabenhuset til
„Kirkens Nygang“, den blev beslaaet med Jærn, taget fra
en anden Dør; iøvrigt fremgaar det af Regnskabet, at Muren
blev gennembrudt her, og der har altsaa ingen Dør været
før paa dette Sted; denne Døraabning er sikkert den, som
endnu fører fra Vaabenhuset ind til Sideskibet. Samme
Aar gav Jens Snedker og Anders Skomager 7 Rdlr. for
Stolestade Nr. 1 paa Søndersiden af „Nygang“. Selve Ud
videlsen er foregaaet ved, at den nordre Mur i Hovedskibet
blev gennembrudt 3 Steder, og Piller opmuredes af de tilbagestaaende Stykker af Muren. Blandt ældre Folk benæv
nes Sideskibet undertiden „Brændevinsgangen“, hvilket skulde
komme af, at man undertiden tyede ind i denne Gang for
at styrke sig ved Mad og Snaps, naar Gudstjenesten trak
længe ud. Vaabenhus og Sakristi, henholdsvis i Forlæn
gelse af Sideskibets vestlige og østlige Del, udvidedes 1863;
ved samme Lejlighed fjernedes Trærammerne i Vinduerne
og erstattedes med Jærnvinduer.
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Kirkens Tag er af Bly. Willumb Blyemester i Thisted
fik 1648 Betaling for „bly at støbe af Nye paa Taarnet og
Kirchen“. 1700 er Kirkens Blytag underkastet en gennem
gribende Reparation ved Christen Blymester af Villerslev,
Støbesand hentedes fra Vandet, men „Brendefang til blyesmeltningen hafde mand af gammelt Tømmer Sammen Sanchit i Forraad“.
Fra Kirkens romanske Tid findes enkelte Gravstene;
saaledes indmuret i Taarnets Sydside en Sten med en Men
neskefigur og et Dyr paa hver Side af et Kors3); neden
under den i vandret Stilling en Runeligsten med Indskrift:
Tord, Amdis Søn, hviler her4); sidstnævnte Sten er fra
samme Tid som den gamle romanske Kirkes Opførelse.
Paa Fortovet ved Taarnets Fod ses en kisteformet Gravsten.
Kun ganske faa Ligstene fra det 17. og 18. Aarh. er
bievne bevarede; det synes, som om Fortiden ikke har ud
vist nogen synderlig Pietet over for disse, der som oftest
forekommer med afslidte Indskrifter. Ved Trappeopgangen
til Sakristiet ligger en Ligsten over Rektor ved Latinskolen
Oluf Andersen, Sæby, der døde 16645) og ved Taarnets
Vestside staar opstillet Ligsten over Familien Zitscher
(S. 167)6).
Gennem Vaabenhuset er Kirkens Hovedindgang; over
for denne findes ogsaa en Indgang fra Syd med en gammel
Dør, der bærer Aarstallet 1631.
Tilhøjre for Indgangen er Orgelet anbragt i det nederste
hvælvede Taarnrum. Kirkens ældste Orgel anskaffedes 1616.
Det nuværende Orgels Facade har Aarstallet 1768, men
af dette Orgel, der blev bygget i Kongsberg og kostede 2400
Rdlr. er ikke andet end Facaden tilbage, der bærer et Mid
terskjold med Jyllands. Vaaben, en Løve over 9 Hjerter, og
paa hver Side Skjolde med Navneslyngninger, hvoraf det
ene er Kong Kristian d. 7. Gennem en Række Ombygnin
ger foretaget til forskellige Tider har Orgelet 16 Stemmer
i 2 Manualer og 1 Pedal. En Ombygning og Udvidelse i
1924 vil bringe Instrumentet op paa 25 Stemmer.
Under Kirkegulvet fandtes tidligere en Mængde Begra-
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velsessteder, der bragte Kirken en betydelig Indtægt. Saaledes
købte 1698 Enevold Berregaard et Begravelsessted for 100
Dir. og henlagde til dets Vedligeholdelse 200 Rdlr. Der be
taltes 5 Rdlr., da Amtmandens Børns „Præceptor Daniel
von Mellis Liig nedsattes i Kirchen under Bisgaard Qvindestoelle, som i sit yderste ønskede sig en rollig Hvilested og
Sofve-Kammer, Saa som hand vaar et fremmid Menneske“.
1716, d. 22. April betalte „Sal. Byefogdens Kæriste for hen
dis Sal. Mand (velsagtens Byfoged Iver Pedersen), som blev
nedsat udi den mured Begravelse i Storegangen“. 1781 blev
Peder Mortensen, tidligere Ejer af Ulstrup, hensat i Kancelliraad Poulstrups Familiebegravelse under de øverste
Fruentimmerstole i Store Gangen Nr. 1, 2 og 3. 1790 blev
Organist Bangs Hustru jordet under „Orgel-Werket i Gan
gen, som gaar op til samme“.
Begravelserne var murede, men da der ret hyppigt aabnedes for dem, og Lig blev nedsatte, ligesom saadanne ogsaa
ofte hensattes i Kirken før Jordfæstelsen, kunde det ikke undgaaes, at disse Forhold var en stadig Kilde til Udbredelse
af Smitsygdomme, ligesom Luften maatte blive frygtelig for
pestet. Det er derfor intet Under, at Præsten 1702 fik ind
sat 2 Trækruder, en for Alteret og en for Prædikestolen,
for „Lufts og Kvalms Skyld“. De fleste af disse Begravel
ser blev fjernede 1863, da Kirken fik Varmeapparat. Re
sterne af Lig og Kisterne nedlagdes i en Fællesgrav i Kirkegaardens nordvestlige Hjørne og dækkedes af en Gravsten,
som ogsaa havde ligget inde i Kirken.
Hovedskibet og Koret som altsaa dækkes af 7 spidsbuede
Hvælvinger fik sit nuværende Udseende ved Omforandringen
1863. Ved denne Lejlighed fjernedes en Række Pulpiturer
samt et Gitterværk af Træ, der adskilte Koret fra Skibet.
12 Apostelfigurer, som havde dannet Gitterets Afslutning for
oven blev anbragte paa Panelet langs Korets Vægge, lige
som „Kordøren“ flyttedes hen til sin nuværende Plads som
Syddør. I Koret fandtes endvidere to lukkede Degnestole
som ligeledes fjernedes. Døbefonten af Granit, der stammer
fra den romanske Kirke, flyttedes ned foran Orgelet, men
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det viste sig senere at være en uheldig Plads, hvorfor den
er flyttet tilbage til Koret. De lukkede Kirkestole forsvandt
ved samme Lejlighed’).

„Til en Ihukommelse“ findes for Aaret 1701 følgende
i Regnskabsbogen om en Restaurering af Koret:
„Udi dette Aar haver en Del Guds Børn her i Menig-
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heden paa deres Bekostning til Guds Navns Ære ladet Kir
ken inden inde pryde meget sirligt, saasom ladet Daaben
stafere, Kordøren og dennes Sprinkelværk, Kristi Krusifiks
paa Korset, Muren omkring Prædikestolen og bag Alteret,
foruden dette et prægtigt ny Tralværk for Alteret (Alter-

Anders Morsings Epitafium.

skranken) med ny Klæde betrukket og udstoppet for oven
og paa Knæskamlen, samt ganske staferet inden og uden“.
Resultatet af Restaureringen 1863, der sikkert med haard
Haand har fjernet en Del gammelt og ejendommeligt Kirke-
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inventar, blev dog, at Kirken fik sit nuværende rummelige
og lyse Udseende.
Lysekronerne er med Undtagelse afen enkelt fra nyere
Tid. Den ene har oprindelig været ophængt i det Berregaardske Gravkapel.
Fire smukke Epitafier8) hænger paa Nordvæggen. Hvem
Mestrene for disse pragtfulde Mindesmærker har været vides
ikke, kun for en enkelt kan der udtales en Formodning.
Epitafiet nærmest Døren er over Magister Sveder Poul
sen Kitting, der døde i Thisted 1643, efter at han havde
været Præst ved Kirken i 27 Aar. Hans Hustru var Bar
bara Nielsdatter Rosenberg; hun døde 35 Aar gammel, men
hendes Dødsaar er ikke blevet færdigmalet. Paa Maleriet
ses under en Fremstilling af Jesu Himmelfart Præsten og
hans Hustru i knælende Stilling; en tredje Person, for
modentlig en Søn, som er død 1655 i sit 38 Aar, ses lige
ledes knælende. Epitafiet bærer Aarstallet 1632 og en Ind
skrift oplyser, at Ridefoged til Ørum Peder Madsen, der var
Indvaaner og Tolder i Thisted, i Aaret 1653 har ladet det
renovere.
Epitafiet over Raadmand Peder Nielsen Griis har Aars
tallet 1633. Det har gode Billeder af Raadmanden, der døde
d. 3. Maj 1635 i sit 73 Aar, og hans Hustru Buold Jens
datter, der døde samme Aar i hendes 71. Aar. Over deres
Billeder ses en Fremstilling af Kristi Gravlægning.
Begge disse Epitafier er desuden prydet med en Mængde
allegoriske Figurer, Englehoveder o. s. v.
Epitafiet nærmest Koret har ligeledes en Rigdom af
sindbilledlige Udskæringer og Figurer. Det bærer sikkert
fortrinlige Billeder af Anne Søe og især af hendes Mænd,
Søren Jacobsen Lugge og Enevold Berregaard (Side 47).
Efter Indskriften er Epitafiet indrettet 1684 og paany reno
veret 1722.
Det ældste Epitafium, i Renæssancestil, er til Minde om
Borgmester Anders Morsing, der ses i knælende Stilling
ved Foden af Kristus paa Korset. Efter Indskriften døde
han den 25. Juli 1597 og havde været gift 1. Gang med
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Ane Ibsdatter død 12. Oktbr. 1556 og 2. Gang med Ane
Madsdatter, død 10. Januar 1577. Epitafiet har i mange
Henseender betydelig Lighed med Prædikestolen, og disse
to Arbejder skyldes sikkert samme Mester.
Prædikestolen er ogsaa et smukt Renæssancearbejde

Anne Søes Epitafium.

udført 1594 og sikkert af en Lærling af Michael van
Groeningen. Den blev 1917 af Nationalmuseet underkastet
en omhyggelig Restaurering, og under de mange Lag Maling,
der i Tidens Løb var paaført, fandt man den nuværende
Farvesammensætning, der giver et godt Udtryk for den Tids
Farveglæde. Kun et Opstandelsesbillede, der findes anbragt
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i Prædikestolens inderste Felt nærmest Vinduet, er oprinde
lig; de øvrige Billeder er malede ca. 1830 svarende til den
gamle latinske Indskrift over og under Billederne.
I Sideskibet findes det Berregaardske Gravkapel. Det
lukkes af en smuk Smedej ærnsdør, og efter Indskriften
paa Marmormindetavlen over Døren er det indrettet 1698.
I selve Kapellet findes paa Væggen anbragt et Marmor
epitafium over Anne Søe og Enevold Berregaard, der begge
tilligemed flere af Slægten ligger begravede i den tilluk
kede Gravhvælvning under Gulvet. Endnu henstaar 2
Kister i Kapellet; i Kisten til venstre findes Støvet af
ovennævntes Sønnesøn Willum Berregaard og til højre sidst
nævntes Sønnehustru Sophie Antonette Augusta Sehested.
Kapellet er iøvrigt restaureret 1891.
Paa Sideskibets Nordvæg findes ophængt en Kisteplade
over Margrethe Pedersdatter død 1675, 1. Gang gift med
Peder Matzen, Forvalter over Ørum Slot og Gods og 2.
Gang med Doktor Mauritius Køning, Biskop over Aalborg
Stift.
Endvidere findes her et lille Epitafium rejst af Enken
efter Præsten Claus Ursin, Margrethe Sophie Zitscher, over
Sønnen Klaus Caspergaard Ursin; hun har ligeledes efter
Indskriften skænket den ene af Lysekronerne i Sideskibet.
Det sidste Epitafium er over Thomas Grauersen, Bor
ger og Farver i Thisted; han ejede Nordentoft i Sjørring
Sogn og døde 1712 (Epitafiet har fejlagtigt 1717). Han var
gift med Sidsel Christensdatter; hun døde 1699, og der blev
henlagt 100 Rdlr. til Begravelsesstedets Vedligeholdelse.
Koret er prydet med to store Kandelabre, der har
Aarstallet 1892.
Altertavlen er af nyere Oprindelse, Ramme i Renæs
sancestil med Billede af Jesus og den samaritanske Kvinde,
malet af A. Dorph 1890.
Paa Alteret staar 2 Sølvlysestager med Aarstallet 1781,
skænkede af Margrethe Sophie Zitscher (se ovenfor). Kir
kens gamle Lysestager af Messing blev, da Klitmøller Kirke
blev bygget, skænket til denne. De bærer Indskriften: An-
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ders * Nielsøn * och * Høstrv * Maren * Griis * gaf *
denne * Livsestage * till * Tisted * Kirche * Anno * 1589 *.
— Muligvis er Maren Griis Søster eller paa anden Maade
Slægtning til ovennævnte Raadmand Peder Nielsen Griis.
Bag Alteret findes indmuret en Sten, der er bekostet
af Anne Søe til Minde om hendes Bedsteforældre Raad
mand Poul Jacobsen og Ingeborg Søe.
I Taarnrummet bag Orgelet findes den gamle Alter
tavle, der blev nedtaget 1890. Den var oprindelig en Fløj
altertavle, og det ældste af den stammer fra den katolske
Tid, antagelig fra henved 1500. I et Midterfelt staar udskaarne Figurer af Madonna, Paulus og Marie Magdalene,
og paa Fløjene de 12 Apostle. En Indskrift beretter, at
Anne Søe og Enevold Berregaard paa Grund af Altertav
lens slette Tilstand lod den istandsætte, og et Billede, malet
1717 af S. P. Trane og forestillende Nadverens Indstiftelse,
blev anbragt i Midterfeltet; det findes nu ophængt paa Taarnrummets Sydvæg.
Af Kirkens bevarede Regnskaber fremgaar, at foruden
den latinske Skole vedligeholdtes ogsaa Præstegaarden i tid
ligere Tid paa Kirkens Bekostning. Regnskabet for 1594
udviser en Indkomst paa c. 170 Daler; Landgilde og Tiende
byg udgjorde 2'A Læster 5‘/2 Td. 8 Skpr. og 2 Læster 1
Td. 9 Skpr. Udgifterne androg et lignende Beløb. I Tidens
Løb har Kirken faaet ikke faa Legater, saa den l/i 1923
ejer en Kapitalformue paa 89,368 Kr. 46 Øre samt en Byg
skyld paa 31 Tdr. 4 Skp. 21/? Fdk., der erlægges med en
fast aarlig Sum paa 301 Kr. 84 Øre.
Kirken laa oprindelig midt paa Kirkegaarden, der var
forholdsvis lille. Ved en Udvidelse 1913 af Vestergade ud
for Kirken bortgravedes et Stykke af Kirkegaarden, og det
gamle Kirkegaardsdige flyttedes; ved denne Lejlighed op
gravedes Ben i saa stor Mængde, at man troede, at man
var truffet paa Fællesgrave, der stammede fra Krigstider
eller fra Epidemier. Denne Antagelse var sikkert ikke rig
tig, men den lille Kirkegaard er gennem de mange Aarhundreder blevet overfyldt og har saa at sige omsider dan
net en uhyre Bendynge.
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Først 1823 foretoges en Udvidelse af Kirkegaarden, idet
man købte „Amtmandens Have“ ; denne omfattede omtrent
hele det Areal, som i de sidste Aar er blevet nedlagt som Kirkegaard og omdannet til Anlæg. løvrigt havde Landsognets
Byer Tingstrup og Faartoft hver en Del af den gamle
Kirkegaard, og disse Stykker benævnedes henholdsvis Ting
strup og Faartoft Kirkegaard ; de laa i det nordøstlige Hjørne
ud mod Vestergade, men forsvandt, da man 1853 opførte
det nuværende Raadhus paa denne Del af Kirkegaarden.
Omtrent samtidig anlagdes „Søndre Kirkegaard“ ud mod
Fjorden og 1894 den nuværende „Vestre Kirkegaard“ ; begge
disse Kirkegaarde har hver et Areal af 7 Tdr. Land.
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KONGEBESØG.
Løbet af 6 Aar aflagde Kong Frederik d. 6. 3 Besøg i
Thisted. Første Gang var den 21. Juni 1824, da han kom
fra Børglum Kloster, hvor han havde overnattet. Rejsen gik
langs med Vesterhavsstranden til Slettestrand, hvortil han
ankom ved Middagstid, og Thisted naaedes om Aftenen;
næste Dag gik Rejsen videre over Nykøbing. Da disse
Kongebesøg ligner hinanden for en Del, indskrænkes Om
talen til de to sidste.
Besøget 1826 fandt Sted 19. og 20. Juni. Kongen an
kom til Vilsund ud paa Eftermiddagen ledsaget af sit Følge
samt Amtmand Faye, der allerede havde modtaget ham i
Nykøbing, hvor der kun var gjort et kortere Ophold. Ved
Vilsund blev Majestæten modtaget af By- og Herredsfoged
Liitzhøft samt Justitsraad Langeland i Spidsen for et ridende
Korps, der førte en Standard, der paa den ene Side bar et
kronet F. og M. indrammet af en Egekrands med Under
skriften: Danmarks Lykke; paa den anden Side saaes F. C.
C. og W. M. med Underskriften: Danmarks Haab. Det
sidste var en fin Hentydning til den nylig stedfundne For
lovelse mellem Prins Frederik Carl Christian, senere Frede
rik d. 7. og Wilhelmine Marie, Frederik d. 6. Datter. Det
ridende Korps vandt Majestætens allerhøjeste Bifald, dels
ved sit smukke Udseende og dels ved sin militære Hold
ning, og under dets Ledsagelse gik Rejsen til Thisted, hvortil
man naaede Kl. 8 om Aftenen under Kanonernes Torden.
Avisen fortæller videre om Besøget: „Paa Torvet modtoges
Hans Majestæt af Byens Borgerskab, der ved sine Manøvres
og smagfulde Uniform tildrog sig hans Opmærksomhed.
Allerhøjstsamme behagede derpaa at afstige hos Herr Amt
mand, Ridder og Dannebrogsmand Faye, hvor han modtoges
af Stedets og Omegnens gejstlige og civile Embedsmænd,
som straks derpaa blev stedet til Kur. Om Aftenen var den
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hele By illumineret og mangensteds saaes sindrige Trans
parenter, hvoriblandt følgende udmærkede sig: I Baggrun
den af Herr Amtmand Fayes Port, dekoreret som Løvsal
og oplyst med en Mængde Lamper var opstillet et 4 Alen
højt Transparent, hvorpaa i brændende Bogstaver stod:
„Dit Huses Lykke er Folkets Held! — Naar Fædrelandet
lykønsker Dig — Ædle Fyrste — Tolker det kun sit og Efter
slægtens Haab — Fremsmilende — Bag dine Elskedes Brudekrands“.

Den følgende Morgen begav Kongen sig, efter at have
set Embedsmændenes Protokoller, taget Byens Mærkvær
digheder i Øjesyn, ladet Borgervæbningen passere Revue
o. s. v. til Plantagen, og efter en hastig serveret Frokost
rejste han videre ned gennem Thy.
Byens Regnskaber oplyser, at der ikke blev sparet paa
Krudtet; der blev nemlig brugt ialt 75 Pd. til Kanonade,
og Udgifterne beløb sig til 113 Rdlr. 81 Skill. Sedler og
Tegn, hvoraf Byen betalte lh og Amtet 2/j.
Ved Besøget d. 21. Juni 1830 var Kong Frederik led
saget af Svigersønnen Prins Frederik Carl Christian. Man
kan ikke andet end undres over den Hurtighed, hvormed
en saadan Rejse gik for sig og over alt det, den gamle
Konge kunde overkomme at faa at se. Ved denne Lejlig
hed blev Kongen modtaget ved Amtsgrænsen i Han Her
red af Amtmand Faye, der sikkert nok har høstet Ros for
de udmærkede Veje, som Kongen nu efterhaanden havde
faaet Kendskab til ved sine Rejser i Thisted Amt. Middagen
indtoges i Thorup Præstegaard „og under Kanonernes Tor
den, Klokkernes Ringen og en talrig Folkemængdes Jubel
indtraf man omtrent Kl. 6 om Eftermiddagen i Thisted“,
hvor Amtmand Faye var Kongens selvskrevne Vært, medens
Prinsen boede hos Byskriver, Cancelliraad Toft. Endnu
samme Aften inspicerede Kongen Raadhuset, Plantagen, Ho
spitalet, Sprøjterne blev prøvede, ligesom Embedsmændenes
Protokoller blev foreviste. „Paa Torvet, hvor en uover
skuelig Folkemængde havde forsamlet sig for at skue den
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elskede Landsfader, paraderede Byens Borgerkorps med
vajende Faner og klingende Spil“. Om Kongen havde Tid
til at bese Illuminationen, hvori Byen straalede, forlyder der
intet om, derimod tog Prinsen den i Øjesyn, ligesom han
gav Kur til Embedsmændene. Næste Morgen gav Kongen
Audiens, men allerede Kl. 7 foregik Afrejsen, og den „glade
Dag, da Thisteds Indvaanere havde den Lykke at gense
deres elskede Konge“, var forbi.
Kun en Gang besøgte Kong Kristian d. 8. Thisted nem
lig den 16. og 17. Juli 1842.
I Avisen for Lørdag d. 16. Juli, samme Dag som Kon
gen ankom, havde Redaktør Lund som Indledning til Festen
skrevet et Hyldestdigt, som begyndte saaledes:
„Velkommen Konge, til vor fjærne Egne,
Glad alles Jubel lyder Dig imøde“,

og atter maatte gamle Amtmand Faye modtage Kongen, der
ankom ved Midnatstid ; „Gaderne var illuminerede, Kanonerne
tordnede og Folket jublede, medens Kongen kørte gennem
Gaderne forbi det nye Havneanlæg, der var oplyst med
Begfakler“. Søndag Formiddag overværede Kongen Guds
tjenesten, hvorefter Borgerkorpset, der var opstillet paa Tor
vet, inspiceredes og vandt Majestætens Tilfredshed. Og nu
gik Turen videre til Hospitalet, til Brandkorpsets Parade,
til den ny Havn, hvor noget saa raffineret, som et smukt
dekoreret Fartøj bemandet med raske Søgutter, der under
Hurraraab hilsede Kongen samtidig med, at der blev affyret 27
Kanonskud, var udtænkt, og dermed havde Havnen endelig
faaet sin officielle Indvielse. Efter at den ny Toldbodbyg
ning og Toldvæsenets Protokoller var eftersete, kom Turen
til Skolen. Her var alt forberedt paa det omhyggeligste, en
stor Hovedrengøring havde fundet Sted, og i samme Anled
ning var Skolens Inventar blevet malet. „Børnene blev eks
aminerede i de forskellige Videnskaber, og Hans Majestæt
yttrede sin Tilfredshed med sammes Fremgang“. Videre gik
det til Raadhuset, hvor Kommunalbestyrelsen maatte gøre
Rede for Byens Regnskaber, ved hvilken Lejlighed Kongen
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udtalte Ønskeligheden af en Dampskibsforbindelse med Kø
benhavn over Aalborg og tilbød at støtte Sagen ved at deltage
med nogle Aktier. Dernæst blev Amtsraadet præsenteret,
og efter et Besøg i Arrestlokalerne, hvor Kongen bemærkede,
at de burde opvarmes om Vinteren, var den alvorlige Del
for denne Dag forbi. Hos Gæstgiver Werner, Royal, havde
Kommunalbestyrelsen arrangeret en Dinér, hvori Kongen
med Følge deltog tilligemed en Mængde af Byens og Om
egnens Beboere. I en Tale tilkendegav Hans Majestæt sin
allerhøjeste Tilfredshed med hvad han havde set og ud
bragte en Skaal for Byens Opkomst og Flor. Om Aftenen
besøgtes Plantagen, der var „brilliant oplyst med Lamper,
og hvor der saas en Transparent med det kongelige Navne
chiffer omslynget af Blomsterguirlander og hvorunder læstes
følgende af Danmarks ældste Digter, Conferentsraad Faye,
forfattede Strofer:
„Paa Frederiks Vej’ til Ærens Tinding
Opfører du en Bygning skøn.
Dit Arbejd’ blev kun Folkets Vinding
Men Folkets Kærlighed din Løn“.

Mandag Formiddag blev „paa det nøjagtigste Justitsbe
tjentenes Protokoller gennemgaaede“, hvorefter Rejsen gik
til Hanstholm for at se paa Opførelsen af det ny Fyrtaarn.
Ved Tilbagekomsten gjaldt Turen igen Plantagen, hvor Be
søget afsluttes med Taler, Leveraab og Kanonsalut. Næste
Morgen foregik Afrejsen til Vilsund; men „altfor hastig
hensvunde de glade Dage, som vor elskede Landsfader til
bragte i vor Midte, og hvilke stedse ville forblive i kjer og
og taknemlig Erindring blandt Thisted Byes Indvaanere“.
Havde man gjort sig Anstrængelser ved de omtalte
Kongebesøg, var det alligevel ikke noget imod det, der blev
præsteret, da Kong Frederik d. 7. sammen med Grevinde
Danner aflagde Byen et Besøg 1852. Allerede i 1846 havde
han ogsaa som Kronprins været i Thisted og var bleven
modtaget med Æresport, Transparenter og den uundgaaelige
Kanonade, men nu kom han som Grundlovens Giver, som
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Sejerherre i den afsluttede Treaarskrig, saa det var intet
Under, at Begejstringen skyllede over alle Bredder.
Kongen ankom Lørdag Aften med Damperen „Limfjor
den“ Kl. 9‘A d. 19. Juni og blev modtaget ved en Æres
port, der var oprejst paa Havnepladsen, med en Velkomst
sang af Sangforeningen og en Tale af Byfoged Nellemann,
der bød Kongen og hans Gemalinde Velkommen, „hvorefter
det høje Par til Fods begav sig til Amtmandsboligen gennem
de illuminerede og flagprydede Gader. Ved Ankomsten
blev Kommunalbestyrelsen og Gejstligheden modtaget i
Audiens, hvorefter Publikum uden for Kongens Bopæl
samlede sig og afsang en af Herr Konsul Bendixsen forfat
tet Velkomstsang: Thyboens Hilsen til hans elskede Fyrste,
Hs. Maj. Kong Frederik den Syvende og Allerhøjstsammes
Gemalinde“. Af Sangen anføres følgende:
Om Thyland siges til dets Pris,
at der er godt at være,
at Gæstfrihed paa gammel Vis,
der holdes højt i Ære.
Og saa det var, og saa det er,
og saa det bliver altid her
Men se sin Konge, som sin Gjæst
for Thyboen er en Højtidsfest.
Thi Hjertet ærligt for Dig slaar
Kong Frederik! Og hvor og naar
Du med Din Hustru træder ind,
I mødes af et kjærligt Sind.
Velkommen her, velkommen vær,
velkommen med Din Hjertenskjær!
En saadan Hilsen, ærlig talt
i Thye genlyder overalt.

Ud paa Aftenen besøgte Herskaberne Plantagen, hvor
der over Indgangen var anbragt følgende Indskrift:
Elskede Konge træd ind i vor Lund,
Lad dig forlyste iblandt os en Stund.

Af Kommunalbestyrelsen var opført en „Veranda“, hvor
der blev indtaget en „Collation“, ligesom Sangforeningen igen
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afsang en Sang, i hvilken Grevinde Danner heller ikke blev
glemt. Kommunalbestyrelsens Formand Købmand Jacobsen
tolkede „den Glæde, der besjælede enhver af Byens Indvaanere ved at have deres elskede Konge med Gemalinde
i deres Midte“. Kongen takkede og udbragte en Skaal
for By og Amt, for hvilken Amtmand Rosenkrantz tak
kede. Ved Afgangen fra Plantagen blev der afbrændt et
Fyrværkeri, og efter et kort Besøg ved Dansesalonen bragte
Sangforeningen endnu en Gang Kongen en Hilsen, „hvilket
af Folket ledsagedes af rungende Hurraraab“.
Næste Dag overværede Kongen og Gemalinde Guds
tjenesten, hvor Provst Michelsen prædikede, og efter Hjem
komsten fra Kirken gav Kongen Audiens, „hvorefter Grev
inde Danner ønskede at se Kommunalbestyrelsen og hjerte
lig takkede den for den gode Modtagelse, der var bleven
den høje Gemal og hende til Del, og hvilken glædede hende
saa meget inderligere, fordi hun saa, hvor meget det havde
glædet Hans Majestæt.“ Til det paafølgende Middagstaffel
var indbudt nogle af Kommunalbestyrelsen, Borgerkaptejnen
o. fl. med deres Koner; Amtmanden udbragte Kongens
Skaal og Byfogden Grevinde Danners, ligesom Hans Maje
stæt udbragte en Toast for Thylands Beboere, og Amtman
den takkede. Om Aftenen overværedes en Forestilling i Tea
tret, hvor det „Millerske“ Selskab spillede: „Tre for Een“ af
Erik Bøgh og „Abekatten“. Forestillingen indlededes med
en Sang, forfattet af Cand. Wittrog, ligesom der fra Scenen
blev fremsagt en Prolog. Efter Forestillingen udbragte en
Pastor Hansen et Hurra „for den Kærminde, som vor
elskede Konge og Gemalinde ved deres allerhøjeste Nær
værelse havde indflettet i den Krans, der lades os tilbage,
naar Danmarks venlige Strømme førte højstsamme andetsteds
hen i Riget, for ogsaa der at modtage den samme Overbe
visning, som vi haabede Hans Majestæt medbragte her fra
Byen : nemlig Overbevisningen om det danske Folks urokke
lige Trofasthed og Kærlighed til Konge og Gemalinde“. Kon
gen takkede „synlig dybt bevæget“ og bad „samtlige Til
stedeværende at bringe deres Venner og Bekendtere hans og
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hans Kones varmeste Tak og hjerteligste Taksigelse“. Næste
Dag besøgte Kongen Kirken og saa ogsaa Byggepladsen,
hvor det ny Raadhus skulde ligge. „Kl. IOV2 var Afskeds
stunden, og det forsamlede trofaste Folk saa med bevæget
Sind den elskede Konge og Gemalinde vandre ned til det
Skib, der skulde føre dem bort“. Paa Havnepladsen takkede
Borgerrepræsentationens Formand paa Byens Vegne for det
uforglemmelige Besøg, og for hvad Hans Majestæts Rege
ring havde gjort for den, navnlig med Hensyn til Damp
skibsfarten, og for hvad Hans Majestæt havde lovet at ville
gøre. Derefter udbad Sangforeningens Formand Cand. Wittrog sig Tilladelse til at afsynge et Levvel; efter at „Farvel,
Kong Fredrik, stevn da over Bølge fra Thylands Kyst“ var
afsunget, afsejlede de høje Gæster under Hurraraab og Ka
nonsalut.
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EFTER 1840.
Folketællingen 1801 var Thisted naaet til at have
1806 Indbyggere; Tallet steg langsomt indtil 1840,
da det var naaet til 1814; men fra dette Aar gik det hur
tigere. De følgende Folketællinger, der afholdtes hvert femte
Aar, viser Stigningen ; 1845: 2145, 1850: 2342, 1855: 2763,
1860: 3126.
Foruden Havnens Anlæg bidrog ogsaa den stærkt
aftagende Skudehandel og senere Næringsloven af 1857 til
denne Fremgang. Enkelte handlende fra Klitmøller saa nu
deres Fordel i at flytte deres Forretninger til Byen, ligesom
adskillige andre grundlagde nye, saaledes Agent Werner, der
foruden at drive en meget alsidig Købmandsforretning til
lige opførte et stort Brændevinsbrænderi (nuværende Thi
sted Dampmølle), hvori han særlig benyttede Kartofler, som
han delvis selv avlede. Ved de store Købmandsgaarde var
der næsten alle Steder stort Landbrug, ligesom de allerfleste
af Købmændene ogsaa havde Bevilling som Gæstgivere.
Ogsaa Haandværket tog et betydeligt Opsving og ikke
mindst kom Skibsbyggeriet til at spille en Rolle, og Thisted
Haandværkerne blev bekendt for deres gode Arbejde paa
alle Omraader.
De aarlige Markeder bragte ogsaa fra nu af et ukendt
Liv ind i Byens Handel, og i Begyndelsen af Aarhundredet
var særlig Krammarkedet i Juli velbesøgt, idet der kom
Købmænd og Kræmmere hertil fra hele Jylland. Da der
hen imod Fyrrerne blev adskillige Forretninger med Manu
faktur, saa at Købmændene kunde forsyne baade Byens og
Omegnens Folk med Klædevarer, aftog Antallet stærkt ar
de tilrejsende Handelsmænd, saa at Markederne væsentlig kom
til „at bestaa i Salget afen Mængde tør Fisk fra Havegnen“.
En særlig Attraktion ved Markederne i Begyndelsen af Fyr
rerne blev Damperen Hebe, der lokkede mange af Markedsed
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gæsterne til at forsøge en Sejltur til Vilsund. løvrigt var
det Folkelivet, der satte sit Præg paa Byen en saadan Dag,
„og det i Nærheden af Havnen liggende Grydetorv fortjener
en saadan Dag Navn af Frydetorv, thi en evigvarende Musik
og Dans og enkelte originale Scener af Folkelivet erindre
Tilskuerne om en Del Scener i Pariss Mysterier“1).
Den almindelige Tilfredshed med det vaagnende Liv
synes at skinne igennem følgende indsendt til Avisen2):
„Alting synes at gaa frem ad i Thisted med raske Skridt,

Kiils-Gaard, Storegade Nr. 2.

Byen har faaet en herlig Havn, den ene ny Bygning opstaar efter den anden, og den ene ny ankomne Handlende
annoncerer sit Oplag efter den anden“, og paa forskellige
andre Maader mærkes ogsaa den ny Tid.
Den 10. Januar 1821 blev det Areal, hvor Thisted Plan
tage nu ligger, købt for at der kunde anlægges en Plante
skole, hvorfra Klitplantagerne kunde blive .forsynede med
Planter; senere udvidedes Arealet med et tilgrænsende
Stykke5). Imidlertid mislykkedes Klitplantningen; men Plante
skolen fik dog stor Betydning, idet Amtets Beboere gratis

179
dels fik Træplanter og dels Frugttræer til deres Haver.
Efterhaanden forvandlede Planteskolen fuldstændig Karakter
og blev et Slags Skovanlæg, der var til stor Glæde for
Byens Borgere og Omegnens Beboere og „til Ziir for Thi
sted Bye“; men da Hensigten med det oprindelige Anlæg
paa den Maade svandt, og Betydningen af det kun blev den
indirekte at have fremmet Lysten til Plantning i Landsdelen,
fik Thisted Købstad i Skrivelse fra Rentekammeret 29A 414)
Tilbud om, hvis den ønskede det, da at maatte antage Plan-

Gammel Købmandsgaard (Lille Torv Nr. 3).

tagen som Ejendom paa nærmere angivne Betingelser, nem
lig dels at udrede Løninger og dels at forsyne Egnens Be
boere med Træer som hidtil. Dette turde man ikke gaa ind
paa navnlig af Frygt for „de Bekostninger, som vil indtræffe
for dens Vedligeholdelse og fordre et aarligt Tilskud". Allige
vel var det maaske gaaet i Orden; men Amtmand Rosenkrantz foreslog saa, at Plantagen skulde skænkes til Thisted
Amt, hvilket Byen erklærede sig villig til at gaa med til
samt at afholde 74 af Udgifterne mod at vælge et Medlem
til Bestyrelsen. Saaledes ordnedes Forholdet, og et kgl.
Gavebrev af 11. Januar 1844 overdrog Plantagen til Thisted
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Amt, mod at Købstadens „Indvaanere beständigen forbehol
des Adgang til Plantagen som Forfriskningssted“ ; samme
Aar fik Plantagen til Minde om den kongelige Gave Nav
net „Kristiansgave“. Selv om Eftertiden kun kan beklage,
at Byen ikke overtog Plantagen paa de forlangte Betingel
ser, har Befolkningen vel egentlig aldrig følt det som et
Savn, men Skoven har stadig været en Kilde til Glæde for
Byens Indbyggere.
Paa samme Tid beplantede Amtsforvalter Justitsraad

Gammel Købmandsgaard (Østergade Nr. 8).

Caroc et større Areal i den østlige Del af Byen. Det var
dels et Haveanlæg og dels en Plantage, hvortil han bered
villig lod Enhver faa Adgang. Anlæget fik Navnet „Carocsminde“ og her holdtes efter Treaarskrigen 1848—50 en stor
Fest til Ære for de hjemvendte Soldater. Det meste af An
læget er nu forsvundet.
Indledningen til Treaarskrigen gik heller ikke ubemær
ket hen over Byen, ogsaa her kom Sindene i Bevægelse i
de berømte Martsdage. Torsdag d. 30. Marts 1848 fandtes
følgende indrykket i Avisen: „Man bør i Fred være belavet
paa Krig, men er dette Tilfældet med Thisteds Indvaanere
i Almindelighed og Byens Borgeres Forsvarsvaaben i Sær
deleshed. Thisted vaagn af din Slummer! følg Tiden, visat
du er Dansk og virk“.
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Fredag Formiddag d. 31. samledes Byens >Borgere
paa Raadhuset5) paa Foranledning af Amtmand Rosenkrantz.
En Komité bestaaende af Konsul Bendixsen, Justitsraad Aagaard, Agent Liitzhøft, Konsul Nyborg, Købmand Griishauge
og Branddirektør, Løjtnant Kirchheuser blev valgt til at forestaa Indsamling af frivillige Bidrag til Hæren og til at samle
Borgerne til frivilligt at deltage i de militære Øvelser sam
men med Borgervæbningen. „Enthusiasmen var almindelig,
og Hurra udbragtes for Kongen og hans Raad, Krigsmagten
til Lands og til Vands, for Amtmanden, for Borgervæbnin
gen“. Lad os ved samme Lejlighed notere, at denne Dag
tegnedes c. 1500 Rbd.; ialt indbragte Indsamlingen i Byen
1952 Rdlr., 1 Lpd. Bly samt 4 Heste, der sendtes til Rege
ringen, og 50 Mand meldte sig til Borgervæbningen, der nu
talte 120 Mand og straks kom til at danne Grundstammen
for Egnens Forsvar mod de udbrudte Rendsborg Slaver,
idet samme Dag om Formiddagen var Efterretningen herom
naaet til Byen; ogz en Meddelelse fra Politimesteren i Ny
købing bragte den overraskende Efterretning: „Fjenden er i
Skive6)“.
Borgervæbningen stillede straks, da der blev slaaet
Alarm, paa Store Torv; en Del af Styrken blev placeret ved
„Hulgaards Bakke“, hvor nu Banen skærer OddesundLandevejen paa Dragsbækvej ; her anbragtes ogsaa Byens
Kanoner, ligesom der henad Aften, da man havde faaet Ef
terretning om, at der havde staaet et blodigt Slag ved Skive,
blev trukket en Vedetkæde uden om Byen. Det Mandskab,
der kunde undværes sendtes til Vilsund for der sammen
med Egnens Befolkning at forsøge paa at standse Fjenden,
som man formodede vilde komme over her. Enkelte Skep
tikere, som antog Meddelelsen for blind Alarm, blev fuld
stændig oversete. Da Borgervæbningens Geværer formode
des at kunne trænge til et grundigt Eftersyn, blev der sendt
Bud til Lars Jespersen ved Tranumstrand, som den nærmestboende Mand, der var forfaren i de Dele; at „Slavekri
gen“ var forbi, da han ankom, havde vel mindre at sige.
Blandt Skeptikerne var ogsaa Amtmand Rosenkrantz, der
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endog paa Store Torv blev omringet af en Del ivrige Bor
gere, fordi han efter deres Mening tog altfor lunkent paa
Krigsforberedelserne.
At Slavekrigen ikke var uden oplivende Momenter siger
sig selv. Natten mellem Fredag og Lørdag kom to af Byens
Købmænd, nemlig P. C. Nordentoft og Jeppe Frost, ridende
fra Aalborg, hvor de havde været paa Forretningsrejse. De
anede mærkeligt nok ikke noget om den indtrufne Krigstil
stand og glædede sig allerede til at være hjemme, da de ved
Vegendal blev standsede af Forposten, og af Vagtkommandø
ren blev affordret Feltraab, og skønt hvert Menneske i Byen
og altsaa ogsaa Vagtkommandøren kendte de paagældende,
varede det dog en god Stund, inden de fik Lov at passere.
Hen paa Formiddagen vendte den udsendte Styrke tilbage
fra Vilsund med den Efterretning, at der ingen Slaver fand
tes paa de Egne; og Byen gled atter tilbage i de gamle
rolige Folder7).
Den for det uhindrede Samkvem mellem By og Land
saa besværlige Erlæggelse af Konsumtion ved Byens Bomme
forsvandt fra Aaret 1851 ; i vor Tid vil man vanskelig kunne
tænke sig en saadan Foranstaltning og hvilken uhyggelig
Bremse, den har været paa Forretningslivet. Dermed forsvandt
Bommene samt Hegnet omkring Byen, og tillige forsvandt
den af alle, Borger som Bonde, hadede Konsumtionsbetjent,
der hører med til Billedet af den gamle Købstad. Utallige
var de Drillerier, han paa Embedsvegne var udsat for, og
enhver retskaffen Borger ansaa det for sin Pligt at ind
smugle, hvad han kunde komme af Sted med, og fandt altid
villige Hjælpere. Mange Historier om heldige Forsøg i den
Retning fortælles endnu. Der var saaledes en af Byens hand
lende som betroede sig til en god Ven i Anledning af, at han
havde et Parti Silketøj, som heldigt var undsluppet Told
eftersynet og ilandbragt ved Klitmøller; det laa i Dragsbæk
og skulde nu hjem til Forretningen. Vennen, lad os kalde
ham N., paatog sig at skaffe det ind i Byen mod Andel i
Udbyttet. Næste Morgen holdt N. foran Toldbommen med
et Læs Grus, som han havde hentet nede i Dragsbæk. Da
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Betjenten ikke var oppe, lod han dennes Pige spørge, om
han maatte køre forbi med et Læs Fjordgrus, men Pigen
kom tilbage med det Svar, at han maatte vente, da Betjen
ten straks skulde komme. Det varede længe, men omsider
kom han dog og begyndte med sin Jærnsøger at stikke i
Gruset for at forvisse sig om, at der ikke i Læsset var
skjult toldpligtige Varer. Da denne Undersøgelse trak længe
ud, blev N. utaalmodig og væltede Læsset af midt for Bom
men ; han havde nemlig ikke Tid til at blive holdende, da han
skulde have hentet en halv Snes Læs inden Aften. Dermed
vendte han Vognen og kørte igen ned til Dragsbæk efter
et Læs Grus, men i Bunden af dette blev skjult et Par
Pakker Silketøj. Ved Ankomsten til Bommen kørte han hen
foran Døren og spurgte Betjenten, hvor han skulde læsse
af. „Kør ad H . . . til og sørg for at faa det Læs fjernet“,
var det arrige Svar. Det blev hen ved Aftenstid, at N. kørte
de sidste Pakker Silketøj forbi Bommen fremdeles skjult i
Gruset, uden at et eneste Læs senere var blevet undersøgt.
I Henhold til Resolution af 26. Oktbr. 1853 ophæve
des Borgervæbningen som et særligt Korps, men forenedes
med Brandkorpset under Navn af Brand- og Politikorps, i
hvilket Byens mandlige Befolkning over 18 Aar var pligtige
at tjene, hvis de ikke blev fritagne paa Grund af særlige
Bestemmelser.
Brandkorpset lededes af en Kaptejn og inddeltes i 3 Af
delinger: 1. Sluknings-, 2. Nedbrydnings-, 3. Redningsafde
lingen; Mandskabet var kendeligt paa de Skilte, som det
skulde bære, naar det var i Funktion.
Politikorpset bestod af 30 Mand samt 1 Tambur og 3
Underofficerer og kommanderedes af en Løjtnant under Po
litimesterens Tilsyn. Korpsets Opgave var at gøre Tjeneste
ved Brand og opretholde Orden og Sikkerhed; for at dyg
tiggøres hertil skulde de have Øvelser i Geværeksersits samt
Marschøvelser efter nærmere Ordre. Dets Uniform var
mørkeblaa Vaabenfrakke med grøn Klædes Omklapning paa
Kraven og 2 Rader gule Knapper, mørkeblaa Benklæder,
Patrontaske i sort Bandoler, mørkeblaa Felthue med rød
Kant; Bevæbningen var Gevær med Bajonet.
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Dette Reglement gjaldt til 1. Januar 1874, da en ny
Vedtægt traadte i Kraft i Henhold til Lov af 21A 1873,
nærmere ved Circulære af Ÿ5 1873. Dette medførte dog
ingen væsentlige Ændringer i Korpsets Organisation, men
dets Betydning i Borgersamfundet blev efterhaanden mindre
og mindre, og i Slutningen af Aarhundredet eksisterede det
praktisk talt ikke mere, da den Sikkerhedstjeneste under
Brand, som var dets fornemste Opgave, overtoges af Poli
tiet. Efter den sidste Nyordning bestaar Brandvæsenet nu
af 1 Brandinspektør, 2 Befalingsmænd og 14 Brandmænd
med moderne Materiel, hvortil 1924 kom Automobilsprøjte.
Samtidig med at Havnen blev anlagt, begyndte en Del
handlende at fremkomme med Forslag om at faa opført en
Toldbygning i dens Nærhed, og helst Syd for den; en Hen
vendelse til Generaltoldkammeret foranledigede, at dette
overlod til Amtet at indkøbe en dertil passende Grund.
En saadan var netop til Salg, men laa et Stykke fra
Havnen, hvilket fik Byens handlende til at anmode Re
præsentantskabet8) om at modsætte sig dette Valg og faa
Bygningen lagt ved Havnen, hvor der var indvundet Plads
ved Inddæmningen. Uden at det er klart hvorfor, var Collegiet dog mod denne Plan, som imidlertid blev gennemført,
idet Toldbygningen blev opført 1843, men da Handelen paa
Limfjorden tiltog i uanet Grad, føltes Savnet af bedre Loka
liteter mere og mere, og en Henvendelse fra Handelsfor
eningen af 6/ i 2 1880 til Generaldirektoratet for Skattevæsenet
gav den endelige Anledning til, at en ny Toldkammerbyg
ning blev opført paa samme Sted 18859).
Paa samme Tid overvejedes en Ændring af Fattigfor
sørgelsen, til hvilken Udgifterne efterhaanden var steget
stærkt, for 1838 androg disse saaledes 1576 Rdlr. Der frem
kom Forslag om at bygge et „Fattig- og Arbejdshus“, hvor
man tænkte sig, at Lemmerne skulde beskæftiges med at
forfærdige Maatter af Halm og Siv, Strikning o. s. v.10). 1844
opførtes den nuværende Fattiggaard ved Munkevej for et
Laan paa 5000 Rdlr.
Det uheldige Forhold, at Amtet ikke havde noget offent-
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ligt Sygehus, saa syge var henvist til „Sygestuer“, som en
kelte Læger havde indrettet, eller til at lade sig indlægge
paa Sygehusene i Aalborg eller Viborg, blev afhjulpet, da
Amtssygehuset opførtes 1857 af Amt og By i Forening.
1857 oprettedes et privat Telegrafselskab for Hobro,
Skive, Nykøbing og Thisted. Den anlagte Telegraflinie,
der benævnedes Hobro—Thisted Telegraflinie, blev aabnet
den 4. Januar 1858 og blev af den største Betydning
særlig for Handelsstanden. Linien overtoges af Staten fra
den 1. April 1871. Den første Telegrafstation laa i Fjord
stræde, hvor Posthuset den Gang var. Pengekrisen samme
Aar manede til stor Forsigtighed og ramte adskillige Køb
mænd haardt, blandt andet Brødrene Griishauge; de byg
gede Hotel „Europa“ i Vestergade, men stakket var Herlig
heden, og Konsul Griishauge, i mange Maader en begavet og
mærkelig Mand, døde paa en lille Ejendom i Skjoldborg
Sogn. Handelsstanden maatte indskrænke sin Kreditgivning
i betydelig Grad, ligesom den almindelige Velstand gik stærkt
tilbage, og en Del Laan, som Kommunen efterhaanden havde
maattet optage, kom til at virke trykkende overfor den svig
tende Skatteevne. Dette foranledigede en Henvendelse til
Finansministeriet 2/s 61n) fra Kommunalbestyrelsen, hvori
den gør Rede for, at den tiltagende Næringsløshed forstær
ker Skattebyrden for Skatteyderne. Man havde dette Aar
maattet paaligne en Kommuneskat paa 16,382 Rdlr. 34‘A
Sk., men da Kommunen tæller 879 Skatteydere, vilde Skatten,
hvis den faldt ligelig paa alle, udgøre over 18 Rdlr. pr.
Skatteyder. „Det forholder sig imidlertid her saaledes, at
723 Personer betale indtil 25 Rdl. (de fleste af disse ganske
smaa Summer), 124 mellem 25 og 100 Rdlr. og Resten, 32
Personer, over 100 til 400 Rdlr. At det er vanskeligt at
tilvejebringe Skatten ses bedst af de mange Udpantninger,
der foretages i Skatterestancetiden, og det maa befrygtes, at
det vil blive endnu værre i Tiden, naar ikke kraftige og
energiske Skridt foretages, thi Forretningsmænd, som har
Mulighed at virke andre Steder, er forberedte paa at for
lade Byen, og enhver søger at tage Bopæl i det umiddel-
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bart til Byen stødende Landsogn, hvilket er saa meget nem
mere, da en af Byens Gader, Skovgaden, hører til Byen
paa den ene Side og den anden ligefor værende Side til
Landsognet, hvor Skatten er en ren Ubetydelighed.“ Man
ønskede i den Anledning Optagelsen af et Laan, som væ
sentlig skulde dække Udgifterne til det sammen med Amtet
opførte Sygehus. Videre faar man Oplysning om denne Til
bagegang, da en Læge i Anledning af Andragende12) om
Nedsættelse af Skat faar dette afslaaet, idet Kommunalbesty
relsen gør opmærksom paa, „at Byen Thisted, saavidt vides,
i Aar nyder den tvivlsomme Ære, at være den højst be
skattede By i Danmark, og at Skattebyrden derfor hvilede
tungt paa alle Byens Borgere“. Fattigvæsenets Udgifter var
nemlig siden Pengekrisen ogsaa stegne i en foruroligende
Grad, over for hvilken intet kunde forslaa, uagtet den pri
vate Godgørenhed var ganske betydelig. Allerede Aaret efter
søger13) Kommunalbestyrelsen derfor igen om at maatte op
tage et Laan denne Gang paa 1200 Rdlr. „mod Tilbage
betaling i passende kort Tid“.
Til disse pekuniære Bekymringer kom saa Krigen 1864,
der bragte en fjendtlig Besættelse af Byen. Den 14. Juli
kom Østerrigerne, og opholdt sig her i over seks Uger14),
men forinden var alle, der var i Besiddelse af Vær
dier, ivrigt optagne af at nedgrave disse. Pantebøgerne og
de offentlige Kasser blev over Klitmøller ført til København.
Da Amtmand Rosenkrantz ikke var hjemme, blev det By
foged Schou, der maatte modtage de ubudne Gæster, hvis
Fortrav, en Deling preussiske Dragoner, allerede ankom Dagen
før, men drog bort, da Østerrigerne kom. Gamle Konsul
Bendixsen var den officielle Tolk, og iøvrigt var det ikke
vanskeligt at tale med Fjenden, da mange af Byens Bor
gere beherskede Sproget. En kort Tid var der ogsaa ind
kvarteret preussisk Infanteri, men Østerrigerne protesterede,
og Forbundsfællerne maatte atter drage bort. Særlig min
des de ældre den store Udskrivning af Heste, der fandt
Sted, og man mindes ogsaa alle de Kneb, der blev anvendt
for at skjule Hestene, ligesom Fjenden heller ikke var
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uimodtagelig for Bestikkelse. Paa Frederikstorv holdt daglig,
medens Fjenden var her, en stor Vognpark, der var rekvireret
fra de nærmeste Sogne, og som stod til Officerernes Af
benyttelse; der blev foretaget daglige Køreture ud i Omeg
nen. At der forefaldt Overgreb fra Fjendens Side er en
Selvfølge, men iøvrigt gik Besættelsen ret slidelig for Bor
gerne. Officererne blev bespist hos Gæstgiver Møller; Mand
skabet kunde ikke spise det danske Rugbrød, som de be
redvillig gav til de fattige, men det var en Glædens Dag,
da Flagene gik til Vejrs, og Østerrigerne marcherede ud af
Byen.
Udgifterne til Fjendens Naturalforplejning15) beløb sig
efter Regnskaberne til 2285 Rdlr. 3 Mark, hvortil kom en
Del større og mindre Beløb, som Borgere havde udlagt;
saaledes havde Fjenden bortført alle Skibe, der laa i Hav
nen. Den store Standsning af al Handel og Omsætning i
denne Tid førte ogsaa til stor Næringsløshed, og Kommu
nalbestyrelsen blev opfordret til at søge udvirket at faa
Garnison i Byen; man ønskede et Regiment eller en Ba
taillon Infanteri.
Det har vel nok ogsaa i nogen Grad været Ønsket om
at hjælpe Smaafolk, at Provst Sonne gik i Gang med at
stifte en Husholdningsforening efter engelsk Mønster, og
den 17. Juni 1866 stiftedes Thisted Arbejderforening som
et Aktieselskab, hvis Kapital tilvejebragtes ved Indskud;
denne Forening kom til at danne Danmarks første Brugs
forening og blev et Mønster for de senere oprettede. Ud
salget aabnedes 1. Novbr. 1866 paa Lille Torv, men først
1868 flyttedes det til den nuværende Ejendom; Tilslutningen
blev snart almindelig, og efterhaanden knyttedes til Forenin
gens Virksomhed Bageri (1875), Bibliotek, Sygekasse (1888)
og Smaahaver (1891). Denne Sammenslutning førte til det for
Købmændene praktiske Resultat, at Thisted Handelsforening
blev nystiftet ved et Møde d. 15. November 1866 og har
bestaaet siden.
Fra samme Aar foreligger ogsaa den første Sammen
slutning af Byens Haandværkere, idet „Foreningen til Un-
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derstøttelse for trængende Haandværkere og Industridrivende
i Thisted samt deres Enker“ stiftedes d. 26. Maj 1866. Er
Navnet blevet langt, saa indeholder den dog kort Foreningens
Formaal. Der indmeldte sig ved Stiftelsen 52 Medlemmer.
Denne første Sammenslutning af Haandværkere oprettede
1869 en Aftenskole for Haandværkerelever, der blev For
løber for den senere Tekniske Skole. 1882 byggede For
eningen sin Bygning (udvidet 1887) i Asylgade. En Del af
Lejlighederne gives bort som Friboliger til Medlemmer, lige
som Foreningen betalte Huslejehjælp til trængende Medlem
mer, der ønsker at blive boende ude i Byen. Ved dens
50 Aars Jubilæum 1917 ejede Foreningea 34,185 Kr. (deraf
4500 Kr. i Legater) foruden Stiftelsen. Faa Aar efter at
Foreningen var stiftet, begyndte den ogsaa at tage sig af
Sager vedrørende Haandværkeres og Industridrivendes Tarv
og Næringsforholdene, men da dens Formaal i første Linie
var rent filantropisk, gik disse Grene af Virksomheden over
til den i 1877 d. 7/ i2 stiftede Thisted Haandværkerforening.
Købstadkommunalordningen af 1837 afløstes af Lov af
26A 1868, ved hvilken Byraad indføres i Købstadkommunerne.
Fra 1. Januar 1869 blev Kommunalbestyrelse, Fattigkom
mission og Skolekommission ophævede og afløst af Byraad;
dog blev de daværende Medlemmer siddende deres Valg
periode ud. Ved Siden af Byraadet valgtes en Skolekom
mission med Sognepræsten som Formand og 2 af Byraadet
valgte Medlemmer; Borgmesteren var som saadan Byraadsformand. Til at forestaa de mange forskellige „Væsener“,
som en Købstadkommune har, valgtes særlige Udvalg inden
for Byraadet. Det er ikke uden Interesse paa dette Tids
punkt at betragte Kommunens Regnskab, og følgende fra
1869 anføres:
Regnskabet balancerede med 46,403 Rdlr. Den vigtigste
Indtægtspost var paalignede Skatter, der udgjorde 20,372
Rdlr. Af Udgifterne mærkes til Rets- og Politivæsen 752
Rdlr., Gader og Veje 165 Rdlr., Gadebelysning 211 Rdlr.,
den offentlige Renlighed 48 Skill. (Sneploven blev flyttet),
Fattigvæsenet 9203 Rdlr., Skolevæsenet 6445 Rdlr., Renter
af Gæld 1021 Rdlr. og Afdrag 1650 Rdlr.

Thisted 1860.
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Det landsbyagtige Præg, som i tidligere Tid har været
over Byen, da saa at sige enhver drev lidt Landbrug, for
svinder efterhaanden, og de mange Avlsbygninger, der fand
tes ind imellem Ejendommene, fjærnedes. Endnu i Tredserne kunde man se Hjorddrengene, eller Kodrengene, St.
Hansaften komme trækkende med deres Køer hjem fra
Marken gennem Gaderne smukt pyntede med Blomster og
Grønt, og ved denne Præsentation vankede der ikke sjæl
dent en god Drikkeskilling. Medens der i Tredserne i selve
Byen fandtes et Par Hundrede Køer, forsvandt efterhaander det ene Landbrug efter det andet, og til Slut fandtes de
kun i Byens Yderkanter, og nu er de vist helt forsvundne i
selve Byen. Til Sommerbilledet dengang hørte ogsaa Stor
kene, men nu er de ogsaa borte. Mange af Købmændene
drev stor Kornhandel, og Tørringen og den øvrige Behand
ling af Kornet gav Fortjeneste for mange Mennesker; ikke
mindst Drengene havde store Dage, naar Kornet blev ind
ladet, idet de fik Arbejde med at træde det sammen i Ski
benes Lastrum, og der manglede aldrig frivillige til den Be
stilling, der undertiden lønnedes med en Drikkeskilling.
Enkelte gamle Skikke holdt sig ret længe. Saaledes
havde Vægterne Tilladelse til at samle Lys ved Hellig-Trekonger, og denne Dag mødte de i Uniform med Stok og’en
aflang Kasse under Armen til Lysene, der dog ofte afløstes
af en Drikkeskilling. Om Julen kom „Stjernemanden“ med
sin „Stjerne“ af kulørt Papir, inden i hvilken der brændte
et Lys. Stjernen drejedes rundt og fremviste forskellige paa
dens Sider malede bibelske Billeder, medens en „Stjerne
sang“ blev sunget. Som i saa mange Søkøbstæder kørte
Fastelavnsbaaden gennem Gaderne Fastelavnsmandag, og
endnu har Sømandsforeningen bevaret denne gamle Skik.
Auktioner, Politiforbud o. lign. bekendtgjordes ved
Trommeslag. Sidste Gang Trommen lød i Thisted var en
Foraarsdag i Halvfemserne. Niels Larsen var da naaet ned
paa Kringeltorv, men her blev et Par Bønderheste sky for
den kraftige Trommen, de løb løbsk og foraarsagede for
skellige Ulykker, hvorfor denne Form for Bekendtgørelser
blev forbudt.
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Det var medens dette halvt landsbyagtige Præg endnu
var over Thisted, at J. P. Jacobsen henlevede sin Barndom
her og gik i Realskolen. Han var født 1847 i Skolestræde,
hvor Forældrene, Skipper Chr. Jacobsen og Bente Marie J.
Hundal, den Gang boede; Aaret efter flyttede de hen til den
samme Aar opførte Ejendom paa Havnen, hvor Faderen
drev Handel med Skibs
inventar og havde et be
tydeligt Landbrug. I J.
P. Jacobsens Digtning fin
des ikke meget, der min
der om selve Thisted;
kun i Skildringen af
„Fjordby“ i Niels Lyhne
er der ingen Tvivl om,
at han her tænker paa
sin Fødeby, uden at det
dog er muligt at sted
fæste Enkelthederne. Men
til Thisted og Hjemmet
søgte han, naar Sygdom
men overmandede ham,
og her døde han en Foraarsdag 1885 og blev bej. p. Jacobsen,
gravet der, hvor „Kirketaarnet hæver sig tyst og rolig“. Endnu minder Købmandsgaarden og den over for liggende Strandhave om hans Hjem.
I Begyndelsen af Halvfjerdserne begyndte Tanken om
en Jærnbaneforbindelse med Omverdenen at optage Sindene;
det var vel nok særlig Handelsforeningen, der blev Driv
kraften i denne Bevægelse, men derom var næsten alle
enige, at en Baneforbindelse mellem Struer og Thisted vilde
være et uvurderligt Gode for den sidste. Derimod var
der Uenighed paa en Række andre Punkter. Hvordan
skulde man komme over Oddesund, skulde der anlægges
Dæmning eller benyttes Færge. En fast Dæmning vilde virke
hindrende for Sejladsen ; man vovede ikke helt ud at frem-
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komme med Forslag om en Bro, der vilde fordyre Anlæg
get betydeligt. Ligeledes var der Spørgsmaalet om, hvor
Banegaarden skulde ligge, ved Havnen eller ved Frederikstorv; et Flertal indenfor Handelsverdenen ønskede den ved
Havnen, men tilføjede diplomatisk, „hvis det var muligt“.
Resultatet blev, at den blev anlagt paa den nuværende Plads,
der som Forholdene var dengang, maatte siges at være vel
valgt. I 1882 blev Banen aabnet og Driften begyndte 20.
April. Ved Indvielsen var Kong Kristian d. 9. samt Med
lemmer af Kongefamilien til Stede, og den smukke Fest min
des endnu med Glæde af mange af Byens ældre Borgere,
der ligeledes omtaler et imponerende Vogntog med Kongen
i Spidsen til Klitmøller, hvortil ikke blot Byens, men ogsaa
Omegnens Befolkning i stort Tal sluttede sig.
Selv om Thisted—Struer Banens Anlæg bevirkede et stort
Opsving for Byen, blev Savnet af en hurtigere Forbindelse
mod Øst mere og mere ønskelig, da Dampskibsforbindelsen
med Aalborg havde sine store Mangler, og om Vinteren i
kortere eller længere Tid kunde være fuldstændig standset.
Efter Anlæget af Nørre Sundby—Fjerritslevbanen 1897 kunde
den naturlige Udvikling ikke ret længe holdes tilbage, tilmed
da et meget energisk Arbejde fra Byens Side sattes ind derpaa, og 1904 indviedes Thisted—Fjerritslevbanen, der blev
anlagt privat med Statstilskud.
Aaret efter at Thisted—Struer Banen blev aabnet blev
Gasværket anlagt; gennem en Række Tilbygninger og Ud
videlser er det i 1922—23 naaet til at producere 611,521
cm3 Gas.
Foruden den allerede nævnte Sparekasse for Thisted
By og Amt (S. 122) blev der senere oprettet adskillige
Pengeinstitutter saaledes Thisted Bank, der begyndte sin
Virksomhed i 1855, og som 1918 blev Filial af Landmands
banken i København, Landbosparekassen for Thy 1886, senere
Handels- og Landbrugsbanken samt Andelsbankens Filial.
Thisted skal efter Sigende være en god Teaterby; men
denne Omtale gælder sikkert nok kun Publikum, idet Teater
lokalerne ikke kan siges at være fulgte med Tiden. Det

193
egentlige Teaterlokale var hos Gæstgiver, Dyrlæge Møller,
Vestergade, en lang Aarrække. Her optraadte gennem mange
Aar det „Millerske“ Selskab, ligesom tilrejsende Oplæsere og
Virtuoser, de sidste ofte assisterede af lokale Kræfter, sam
lede deres Publikum. Saaledes var Organist Lustrup meget
søgt med sin „velvillige Assistance“; ofte gav Bataillonsmusikken fra Viborg og Aalborg Koncerter. Kammerraad,
senere Justitsraad, Hansen opførte senere den Ejendom,
hvori nu Fabrikken Thy findes, og her var i en Aar
række Teater med Dansesal, der kaldtes „Thalia“. En Ilde
brand gjorde Ende paa dette Afsnit af Bygningens Historie.
Senere blev Teatret flyttet til Hotel Thy, hvor det endnu
findes. At Teatret ligesom Besættelsen i sin Tid er ved at
blive „berygtet udi det ganske Land“ fremgaar af en Skil
dring i Bladene fra den senere Tid17): Da en betydelig Skue
spillerinde paa en Tourné spillede „Kameliadamen“ her, og
den tragiske Stemning var paa det højeste, „i den trykkende
og kvælende Varme under Publikums Snøft og Taarer“,
hører man pludselig mægtige Bræg og Vræl fra en Flok
Faar, der var indelukket i en op til Teatret grænsende
Stald, saa at Skuespillerne har ondt ved at holde Stemnin
gen oppe, men til Tilhørernes Ros maa det siges, at de ikke
lader sig distrahere, „de har vist hørt det før“.
Byen har selvfølgelig i Tidens Løb faaet en Mængde
Foreninger, der virker hver med sit specielle Formaal for
Øje; af de største er Musikforeningen (stiftet 1901) og Fore
dragsforeningen (stiftet 1910).
Thisted var Valgsted for Thisted Amts 2. Valgkreds,
der sendte Agent Liitshøft ind til den grundlovgivende Rigs
dag. Uden at komme nærmere ind paa de politiske For
hold kan dog nævnes, at ikke faa Borgere blev Rigsdagsmænd, foruden Agent Liitzhøft var der Vejinspektør Lykke,
Kammerraad Hansen, Redaktør Lund, Amtsforvalter, Kaptejn
Jagd, ligesom heller ikke faa var opstillede til Valg ved for
skellige Lejligheder som Skræder Kalum, Dr. med. Fenger
og senere Redaktør Aaberg. Gennem mange Aar valgtes
Kammerraad Hansen ved Kaaring, og til Tider havde Højre,
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som det eneste Parti, flere Kandidater. Først ved Valget
1873 opstillede Venstre sin første Kandidat, og Kampen mel
lem de politiske Partier tiltog her som andre Steder. At
den politiske Spænding mellem Byens Borgere til Tider var
ret skarp siger sig selv. Det var store Dage for Byen, naar
Valget fandt Sted, og Vælgere til Fods og til Vogns stævnede
ind i Thisted. Man kan ikke andet end beklage, at dette er

Folketingsvalg i Thisted d. 7. Maj 1915.

forbi efter den sidste Valglov; og hvem husker ikke de
stovte Havboer, naar de gik fra Valghandlingen paa Store
Torv op paa Borgerskolen for at stemme; svære, solide og
bredskuldrede Karle, der fyldte godt i Gaderne, saa man
syntes pludselig, at Byens egne Folk blev saa smaa, og saa
efter Stemmeafgivningen Spændingen indtil Udfaldet bekendt
gjordes, og det sejrende Parti hilste Resultatet med mægtige
Hurraraab og i skøn Samdrægtighed bag efter festede,
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medens den slagne Modpart ogsaa samledes og stivedes af
med store Løfter om at slaa Modstanderen ved det næste Valg.
Efter 1900 opføres en Række kommunale Ejendomme.
Endskønt Byen ikke manglede godt Vand, var der dog mange
Ubehageligheder forbundne med de gravede Brønde; Kom
munens offentlige Brønde med Pumper stod omkring for
skellige Steder og indgik ikke paa nogen uheldig Maade i
Gadebilledet; de var vel nærmest beregnede til Brandvæse
nets Afbenyttelse i Tilfælde af Ildebrand, men svigtede ofte
ved saadanne Lejligheder. Endvidere var det en betydelig
Fordyrelse ved Opførelse afen Ejendom, særlig i den højere
liggende Del af Byen, naar der skulde graves en meget dyb
Brønd. Endskønt man var af den Formening, at et Vand
værk var umuligt, da man i saa Fald maatte have Vandet
ledet ind fra Nors eller Vandet Sø, blev der forsøgt en Boring
i Engen ved Kristianslyst, hvorved der konstateredes, at der
var Vand nok. Her blev saa Vandværkets Pumpestation
bygget 1906 og Byen fik aldeles fortrinligt Vand. 1910 op
førtes det offentlige Slagtehus og samme Aar Renovations
anstalten ved Brundvej ; de mange Møddinger i Gaardene
forsvandt, Kloakanlægene moderniseredes, og Rendestenene
blev en Saga blot; altsammen Forholdsregler, der har gjort
Byen i hygiejnisk Henseende til en sund By. I Krigsaarene
paabegyndtes en Modernisering af Gaderne, der senere er
fortsat, Fortovene reguleredes, Gadebrolægningen fornyedes,
og mange Steder forsvandt den „toppede“ Brolægning.
Den store Udvikling i det kommunale Liv, som Krigs
aarene bragte med sig, gjorde, at man maatte begynde at se sig
om efter en passende Ejendom, hvorfra Kommunens Virk
somhed kunde ledes. Hidtil havde Kæmnerkontoret været
forskellige Steder i Byen, men det var vanskeligt at faa
passende Lokaler til det allerede inden Krigsaarene tiltagende
Arbejde. Paa en særdeles overraskende Maade løstes Spørgsmaalet, idet Grosserer N. L. Spangberg skænkede Byen en
Administrationsbygning, der opførtes 1917 paa Ny Torv,
hvorved Byen blev en smuk og monumental Bygning rigere.
Elektricitetsværket var oprindelig privat anlagt, men køb-
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tes 1914 af Kommunen, der igen 1919 afhændede det
til Interessentskabet Thisted Elektricitetsværk og Nordthys
Strømforsyning, som omdannede det til et Højspændings
anlæg.
Det private Byggeri var inden Krigen i stærk Vækst,
og der opførtes ikke faa store Ejendomme, hvoraf flere paa
3 Etager. Denne Virksomhed standsedes i Krigsaarene, men
den tiltagende Bolignød gav Anledning til, at Kommunen

Administrationsbygningen.

maatte optræde som Bygherre, og derfor ved Udgangen af
1923 stod som Ejer af 14 større og mindre Ejendomme til
Udleje.
Endvidere er Byen blevet forsynet med en Række
andre delvis offentlige Institutioner og Bygninger. 1901 op
førtes Teknisk Skole af Haandværkerforeningen, Museet
købte 1914 en privat Ejendom i Skolegade, hvortil det 1917
førte sine Samlinger. 1915 opføres Løveapoteket i Vester
gade paa den gamle „Haandværkerforenings“ Plads. 1919
sker betydelig Udvidelse og Ombygning af Amtssygehuset,
hvor der i Forvejen var bygget Epidemisygehus (1893) og
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Tuberkulosesanatorium (1907). 1919 oprettedes Biblioteket
for Thisted By og Amt som Centralbibliotek med Lokaler i
Administrationsbygningen. (I Bogsamlingen er indgaaet det
gamle thylandske Bibliotek). 1920 opføres Politigaarden paa
Frederikstorv.
Af Regnskabet 1922—23 fremgaar, at Kommunens Ind
tægt beløb sig til 1,088,583 Kr. 10 Øre, deraf gav Gasvær
ket et Overskud paa 89,995 Kr. 79 Øre, Vandværket 19,082
Kr. 76 Øfe og Elektricitetsforsyningen 71,315 Kr. 02 Øre,
medens den paalignede Formue- og Lejlighedsskat udgjorde
734,466 Kr. 31 Øre med en Skatteprocent af 10,8. De
vigtigste af Udgiftsposterne var: Byens Bestyrelse 31,119
Kr. Fattigvæsenet 90,923 Kr. Tilskud til Hjælpekassen
25,131 Kr. Alderdomsunderstøttelse 81,584 Kr. Skolevæse
net 175,305 Kr. Rets-og Politivæsenet 30,765 Kr. Medicinal
væsenet 53,019 Kr. Gader og Veje 40,748 Kr. Byens Belys
ning 15,000 Kr. Den offentlige Renlighed 1759 Kr. Brand
væsenet 6291 Kr. Renter og Afdrag af Gæld 138,196 Kr.
En Sammenligning med de tidligere anførte Regnskaber af
giver en god Maalestok for Byens kommunale Udvikling.
Ehdvidere har de senere Folketællinger følgende Stigning i
Indbyggerantallet: 1870: 3592, 1880: 4184, 1890: 5421,
1911: 6804, 1916: 6833, 1921: 7288.
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MEDLEMMER AF BORGERREPRÆSEN
TATION OG BYRAAD 1838-1924.
Aaberg, M., Redaktør, 1894— ; Borgmester.
Aagaard, Amtsforvalter, 1847—1849.
Agerholm, P., Avlsbruger, 1894—1913; J- 2A 1923.
Andersen, Buntmager, 1850—1852.
Andersen, N., Skræddermester, 1857— 1859.
Andersen, N., Købmand, 1873—1875.
Andersen, N. C., Købmand, 1882— 1893; J- I9/s 1911.
Axelsen, Rebslager, 1847.
Bahner, F. F., Konsul, 1873—1884.
Bendixsen, C. F., Fabrikant, 1894— 1899; f 1912.
Bendixsen, C. F., Sagfører, 1879—1882.
Bendixsen, F. C., Købmand, Tobaksfabrikant, 1838—40
t 1872.
Benzon, Læge, 1864— 1869.
Berck, Nikolaj, Købmand, 1852—1857; f 26A 1877.
Bjerregaard, S., Dommerfuldmægtig, 1921 —
Boesen, J. C., Købmand, Kæmner, 1885—1900.
Bonne, C., Jernstøber, 1861 —1870.
Borgen, A., Købmand, 1855—1860.
Brinchmann, V., Købmand, 1869—1875, 1882— 1887.
Buchhave, Landmaaler, Kammerraad, 1879— 1884.
Bunch, C. K., Kunstdrejer, 1897— 1917.
Christensen, Jens, Avlsbruger, 1917—21.
Christensen, Th., Købmand, 1921 —
Dahlerup, L. C., Apoteker, Formand for de eligerede Bor
gere og gik som saadan over i Repræsentantskabet, for
hvilket han ogsaa blev Formand, genvalgt 1841 ; udtraadte efter Ønske ’/s 1844; J- 1876.
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Eiø, H. J. E. Nielsen, Direktør, 1913—3 ,/ i2 1921.
Ejsing, Andr., Murer, 1909—1913.
Esmann, G., Prokurator, 1870—1876.
Fjeldgaard, Købmand, 1849—1854.
Frost, J. C., Købmand, 1838—1848.
Gjerlach, Hattemager, 1841 —1850, 1859—1866.
Gjørup, J., Maler, 1874—1893.
Gjørup, L., Agent, Købmand, 1864—1872; -f- I9/s 1876.
Griishauge, A., Købmand; eligeret Borger i 23 Aar; valgt
1838, men kunde ikke indtræde i Borgerrepræsenta
tionen, da hans Bo var under Opbud.
Griishauge, J. L., Købmand, Konsul, 1853—1858.
Hald, P., Skibstømrer, 1861—66, 1876—1881.
Hansen, C. B. V., Amtsfuldmægtig, 1879—1890.
Hansen, J. P., Skomager, 1921 —
Hartvigsen, F., Købmand, 1846.
Helstrup, Wilh., Vinhandler, Konsul, 1885-— -f 28/n 1914.
Heskjær, C., Købmand, 1869—1878.
Henke, J., Amtsforvalter, 1861 —1863 -f 7h 1867.
Hilligsøe, N. P., Købmand, 1875—1878.
Hobolt, C., Skomager, 1888—1893.
Hove, A., Direktør, 1913—1917.
Hundahl, P. C., Købmand, 1838—40, 1846—1851 ; *f l2/ 12
1875.
Hvid, Axel, Murer, 1917—
Høyer, Hattemager, eligeret Borger, 1838.
Ifversen, Th., Købmand, 1888—1899.
Iversen, Chr., Arbejdsmand, 1913—
Jacobsen,
Jacobsen,
Jacobsen,
Jacobsen,

C., Grosserer, 1858—1860.
H. P., Sejlmager, 1885—1890.
Hartvig, Købmand, 1851 — 1853, Formand.
J., Rentier, */io 1918— 1921.
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Jensen, P. C., Købmand, 1897—1902.
Jensen, W. Sanderhoff, Billedhugger, 1921 —
Johnsen, J. M. N., Sagfører, 1888—1909; + "A 1914.
Jørgensen, Anders, Smed, 1839— 1840.
Kalum, C., Skræddermester, 1852—-1857, 1861 —1866.
Kamp, L., Trikotagehandler, 1909—1921.
Kappel, S., Købmand, 1872—1873.
Kiil, S., Restauratør, 1873—1878.
Kjellerup, P., Tømrer, 1921—.
Kjærgaard, A. N., Købmand, 1901 —1909.
Knudsen, F., Former, 1906—f 1910.
Kreiberg, Boghandler, 1845—1850, 1858—1860.
Larsen, Jens, Tømrermester, 1900—1903.
Larsen, Mads, Arbejdsmand, Vé 1910— 1913.
Lindegaard, O. H., Garver, 1870—1887.
Lindholm, P., Fuldmægtig, 1864—1870.
Lomborg, C. L., Fuldmægtig, 1874; J* 1880.
Lund, J. Ludv., Redaktør, 1861 —1870, Form. 1864— 1868.
Lundby, A., Skomager, 1848—1851.
Lyhne, Købmand, 1850— 1852.
Lyhne, N., Sagfører, 1900—1914.
Lykke, V., Prokurator, 1854—1860, Formand.
Madsen, J. C., Depotarbejder, Vs 1924—.
Madsen, Th., Murer, 1913—.
Michelsen, L., Overretssagfører, 1906— 1909.
Møller, Dyrlæge, 1879— 1884.
Møller, C. K., Købmand, 1867— 1872.
Møller, J. Jensen, Depotarbejder, V io 1909—1913.
Møller, N., Skræddermester, 1838—1843.
Neuhausen, Hattemager, 1851—1856.
Nielsen, Bertha, Foredragsholderske, 1909—Vio 1909.
Nielsen, Købmand, 1844— 1845.
Nielsen, M., Karetmager, 1891 —1909.
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Nielsen, J. C. Nørhaven, Redaktør, 1921—Vs 1924.
Nordentoft, C., Købmand, 1861 — 1863, 1873—1890.
Nordentoft, P. C., Købmand, 1841 —1849, -f 26/s 1874.
Nyborg, Jens, Købmand, 1840—1845, 1864—1869,
17/ i2 1877.
Nørgaard, C., Kommunelærer, 1921—.
Nørgaard, P., Vagtmester, 1921—.

+

Ovesen, Fuldmægtig, 1838— 1840.
Preuss, Marie, Lærerinde, 1909— 1913.
Prohaska, R., Købmand, 1913—1921.
Rasch, Garver, 1864— 1869.
Ravnemose, N., Redaktør, 1921—.
Schuster, Drejer, 1859—1863, 1870—1879.
Schønau, Tiendekommissær, 1838.
Skaarup, N., Urmager, 1917— ’/ i o 1918.
Smith, Kobbersmed, 1841 —1844.
Sonne, H. C., Provst, 1869.
Spangberg, N. L., Grosserer, 1903—1913, 1917—1921
Svarre, Toldkontrollør, 1861 — 1863.
Søndergaard, N., Buntmager, 1909—1913.
Sørensen, Jens, Tømrer, 1913—1921.
Sørensen, L., Købmand, 1891 — 1896.
Sørensen, O., Maler, 1853— 1858.
Tachau, Ad., Købmand, Agent, 1876—1906.
Thomsen, Th., Sagfører, Konsul, 1921—.
Thonisen, Skipper, eligeret Borger 1838—1839.
Vesenberg, Th., Præst, 1870—1871.
Vestergaard, P. L., Købmand, 1870—1887.
Werner, W., Købmand, Agent, 1844—1862, f 7/ i o 1882.
Worm, N. P„ Købm., 1891—1896, 1903—1909, J- 31/J2 1922.
Østerbye, H. P., Malermester 1913—.
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FORSKELLIGE LISTER.
BORGMESTRE FØR 1660.

Christen Borrij nævnes 1549. Gregers Simensen 1553.
Peder Jensen 1554, Anders Nielsen 1579, 1589. Anders
Morsing 1579 (+ 1597). Anders Gris 1580, 1588. An
ders Nielsen 1601. Laurits Gris 1613, 1621. Steffen
Nielsen 1613 og 1621. Staffen Nielsen 1637. Thomas Mad
sen 1651.
BORGMESTRE 1660—1682 (Side 46).

Peder Josten
1664. Christian Mortensen Lælius
1669. Thomas Madsen 1671. Martin Thomesen 1673.
Envold Nielsen Berregaard 1681.
BYFOGDER.

Laurits Jensen 1668, J* 1699. Hans Johansen 1674.
Laurits Jensen 1678. Emmiche Eriksen 1679. Envold Niel
sen Berregaard 1682—1689. Emmiche Eriksen 1689, f 1698.
Iver Pedersen 1698—1716. Ludvig Lem 1716, f 1733. Jør
gen Christian Poulstrup 1733—1742. Peter Liibecher 1742—
1763. Johan Nicolaj Schauenius 1763—1771. Rasmus de
Steensen 1771 — 1789. Otto Lemvigh 1789—1799. Christian
Brønlund 1799—1811. Jes Liitzhøft 1811—1838. Niels
Nellemann 1838—1854. Henry Theodor Gad 1855—1860.
Ulrich Frederik Rosing Schouw 1861 —1870.
BORGMESTRE.

Ulrich F. R. Schouw 1870—1872. Gottlieb Andreas
Jensen, konst. 1872—1873. Harald Hugo Edouard Clausen
1873—1907. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch
1907—1911. Adolph Theodor Conradt Eberlin 1911 — 1917,
J- 1918. Adolph Leonhard Mortensen Aaberg, folkevalgt
1917.
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AMTMÆND.

Jørgen Skeel Due 1680—1701. Rudolf Gersdorff 1701 —
1712. Frederik Birchenbusch 1712— 1731. Klaus Christian
Skinkel 1731—1747. Verner Rosenkrantz 1747—1755.
Fredrik Hauch 1755— 1780. Barthold Hauch 1780—1793.
Niels Ferslev 1793—1803. Gudbrand Arentz 1803—1805.
Gerhard Andreas Faye 1805—1842. Gottlob Emil Georg
Frederik Rosenkrantz 1842—1866. Carl Ludvig Vilhelm
Rømer von Nutzhorn 1866—1868. Iver Emil Hermanh Wil
liam Unsgaard 1868— 1885. Conrad Fabritius Tengnagél
1885—1890.
Vilhelm Schulin
1890—1900.
Frederik
Simony 1900—1909. Carl Otto Bache 1909—1919. Hen
rik Lehmann 1919—.
SOGNEPRÆSTER.

Thomas 1546. Rasmus Olufsen 1555. Anders Nielsen
1574. Jørgen Lauritsen Riber 1575—1602. Jørgen Peder
sen Klyne 1602—1613. Palle Knudsen 1614— 1616. Sveder
Povlsen Kitting 1617—1643. Anders Nielsen Hebo 1643—
1692. Ole Bjørn 1692—1696. H. Schandorph konst. 1696
— 1698. Sixtus Adamsen Aspach 1698—1705. Johannes
Dauw 1705—1707. Frederik Christian Ulriksen Schnell
1707—-1728. Peder Nielsen Cortsen 1728—1761. Christian
Riise Brodersen Brorson 1761—1765. Johannes Nicolajsen
Brorson 1765—1772. Johan Georg Pedersen Smith 1772
— 1789. Christian Ehrenfried Carstensen 1789—1831. Ja
kob Samuel Hertel 1831 —1837. Marcus Christian Vilhelm
Michelsen 1837—1855. Jens Paludan Møller 1855—1864.
Hans Christian Sonne 1864— 1875. Nicolaj Wilhelm Rohde
1875—1892. Marcus Andreas Dam 1893—1896. Jacob Sø
ren Hansen 1896—1917. Axel Montebello Møller 1918—.
KAPELLANER.

Kjeld Christensen. Peder Olufsen 1555. Jens Poul
sen. Oluf Nielsen 1588. Jørgen Pedersen Klyne 1598.
Oluf 1605. Rasmus Nielsen 1619. Jens Olufsen 1646.
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Anders Nielsen Lyngby 1666— 1675. Ole Jensen Juel 1675
—1680. Hans Jacobsen Spjellerup 1680—1696. Johan Jo
hansen Thorsøn 1696— 1701. Henrik Mathiesen Reutze
1702—1708. Peder Christensen Staal 1708—1713. Hans
Gertsen Mumme 1713—1717. Conrad Nielsen Hildebrandt
1718—1722. Jens Olufsen Hosum 1722—1734. Bent Niel
sen Curtz 1734— 1759. Mathias Andresen Jensen 1759—
1766. Mikkel Bertelsen Langballe 1766—1768. Gregers
Jensen Halse 1768—1775. Laurits Høyberg 1775—1786.
Andreas Christian Revelius 1786—1791. Peder Simonsen
1791 — 1798. Knud Aagaard 1798— 1799. Søren Kabell 1799
— 1810. Peter Nielsen Brandt 1810—1826. Hans Agger
bæk 1827—1830. Jacob Christian Formann 1830—1831.
Johan Henrik Rosenkilde 1831— 1832. Marcus Raahauge
1832— 1838. Johan Peter Holst 1839—1851. Thomas Neergaard Wesenberg 1851 —1871. Marcus Andreas Dam 1872
— 1880. Ludvig Birkedal Husum 1880—1886. Vilhelm
Deichmann Kjersgaard 1886— 1890. Laurits Balslev Leth
1890—1898. Jeppe Petersen Jepsen 1898—1904. Carl Chri
stian Frederik Witter 1904—1915. Johan Christian Balslev
1915—1917. Jens Rasmus Johannes Jensen 1917—
REKTORER VED LATINSKOLEN.

Anders Willumsen 1549 (svoret fredløs for et Drab).
— Kjeld Kristensen — Peder Olufsen 1574. — Jens Poul
sen — Oluf Nielsen 1588. — Hans Dirichsen — Petrus
Mathiæ 1594—4600. — Mag. Niels Paaske 1600—1602.
Jens Bjørnsen 1607. Christen Simonsen 1608—1610. Mads
Sørensen 1611 — 1615. Christian Hansen 1620. Kjeld Kri
stensen 1627. Jakob Pedersen Holst 1628—1637. Thø
ger Nielsen 1637. Anders Mortensén Vejle 1637—1640.
Kjeld Kristensen 1640—1641. Oluf Andersen Sæby 1641
— 1664. Peder Lucassen begravet 4/s 1672. Ole Jensen
Juel 1672— 1678. Svend Mikkelsen Zimmermann 1678—
J- 1686. Claus Dahier 1686— J- 1689. Magister Niels
Ebbesen Aagaard 1689—1703. Henrik Hjerrild 1703,
overtog ikke Embedet.
Christoffer Blymester 1703—
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1711. Mathias de Thestrup 1711 —1712. Hans Momme
1712—1713. Mag. Hans Vinde 1714—1717. Jens Poulsen
Lyngby 1718—1720. Christopher Nislev 1720—1729. Niels
Pedersen Lund 1729— 1739.
HØRERE VED LATINSKOLEN.

Christen 1574. Peder Eriksen 1606—1607. Peder Klyne
1607. Niels Morsing 1608. Hermann Villomsen 1666. Jens
Andersen 1666. Jakob Pedersen Thisted 1683. Laurits
Nielsen Vibe 1683. Christopher Mumme 1696. Andreas
Jakobsen Borchhorst 1696—1699. Niels Bach 1699. Jakob
Mønniche 1701. Iellebert Kierulff 1708. Laurits Nielsen
Bach 1712. Hans Rogert. Poul Simonsen Paludan 1723
—1732. Peder Riber 1733. Jens Sandgaard. Lars Chri
stian Aspach 1735. Mogens Toftum 1730—T737.
DISTRIKTSLÆGER.

E. Neve 1787—1805. Adam Andreas Sager 1805—1815.
Anton Ivar Wittendorf 1815—1849. N. P. V. Willemoes
1849—1862. Vilh. Julius David 1862—1869. Chresten C.
Rasmussen 1869—1873. Peter Vilken Hejberg 1874—1879.
Sophus Fenger 1879—1883. Jens Frederik Harald Jørgen
sen 1883—1885. Peter Adam Vilhelm Schmedes 1886—
1902. Frederik Jørgensen 1902— 1909. Julius Christopher
Tolderlund 1910—1915.
AMTSLÆGER.

Axel Ludvig Adolph Bartsch 1915—
AMTSFORVALTERE.

Christian Mortensen Lælius 1667. Thomas Peder
sen Barfoed 1671.
Jens Hansen
1716.
Claus
Caspergaard 1716—1745. Laurits Davidsen Fog 1745—1770.
Just Mikael Lund 1770—1774. Adolf Christian Bruun
1774—1784. Peter Andreas Holm 1784—1786. Hans Chri
stian de Moldrup 1787—1791. Laurits Thagaard 1791—1798.

206
Rasmus Friderichsen 1798—1805. Søren Sørensen 1805—
1814. Christian Caroc 1814—1841. Ulrik Christian Fre
derik Aagaard 1841 —1849. Jens Bertelsen 1850—1858.
Johan Henrik Theodor Henke 1859— 1867. I. V. Wilstrup
1868— 1881. Jens Christian Henrik Claudius Jagd 1882—
1886. Ludvig Thomas Trojel 1887—1895. Emil Nordlien
1896—1901. Otto Berg 1901—1909. Anton Svanholm Frost
1909— 1916. William Schou 1917—,
TOLDINSPEKTØRER.

Magnus Martinus Biilow 1830—1861. Diderick Chri
stian Didericksen 1861—1871. Hector Willebald Didrichsen
1871 — 1879. Christian Diderik Falck 1879—1890. Siegfred
Carl Ulrich Frederik Scharffenberg 1890—1897. Emil
Charles Marius Bernhard Hinrichsen 1897—1906. Holger
Gustav Faye 1906—1912.
TOLDFORVALTERE.

Niels Chr. M. Christensen 1912—1920. Hans L. Han
sen 1920—.
OVERLÆRERE,
BORGERSKOLEN.

Chr. Christensen 1855—1874. Gr. Nørgaard 1874—
1913. A. Larsen 1913, Skoleinspektør fra 1923—.
REALSKOLEN.

N. V. Müller 1856—1886. Th. Børresen 1887—1916.
Carl Hansen 1916—1922. J. Skinhøj 1922—.
POSTMESTRE.

Otto Fabricius Carstensen 1826— -f- 1851. Vilh. Daniel
Conrad Nicolaj Herholdt 1852—1869. Carl Niels Christian
Staal 1869— 1873. Theodor Alexander Gliemann 1873—
1876. Valdemar Ferdinand Christian Redsted 1876—1902.
Frits Johannes Jacob Olsen 1902—1905. Ole Christian Holm
1905—1923. C. A. Madsen 1923—.
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APOTEKERE,
SVANEAPOTEKET.

Jacob Gesius 9/ i o 1750—1760. Christian Aug. Ziegler
1760—1769. Frederik Vilhelm Duke 1769— 1794. Hans
Erik Niemann 1795—1796. Johan Gustav Kallberg 1797—
1800. Peter Bech 1800—1823. Lars Christian Dahlerup
1823—1846. Gustav Adolph Eyber 1846—1859. Christian
Tullin Petersen 1859—1874. Henrik Th. Liunge Bertelsen
1874—1884. Chr. Fred. August Gottschalck 1884—1892.
Christian Kuhlmann Rafn 1892—1907. Gustav Johannes
Møller 1907—1918. V. M. C. Kierulff fra 1918—.
LØVEAPOTEKET.

Andreas Lund 1915—

J* 28/ i o

22. S. P. Larsen 1922—.

REDAKTØRER.

Thisted Amts Avis. (Den nordcimbriske Tilskuer. S. 114).
J. G. Lund 1824— J- 1860. J. Ludvig Lund 1860—1872.
S. H. Møller 1872— 1898. N. Severin Nielsen 1898— -f
1915. N. A. Chr. N. Ravnemose 1915.—
Thisted Amts Tidende udkom
Fr. Dinesen 1882—1883.

2/ i o

1882.

M. Aaberg 1883.—

Thisted Social-Demokrat udkom '/i 1909.
A. C. Mortensen 1909—1910. H. Beck 1910—1911.
H. J. Hansen-Røjle 1911 —1917. J. C. Nørhaven-Nielsen
1917—1924. C. Brunsgaard 1924—,
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KILDER OG NOTER.
Forkortelser: K. B. Kancelliets Brevbøger. D. A. Danske Atlas.
H. A. Historisk Aarbog for Thisted Amt. Rp. Regnskabspakkerne i Byens
Arkiv. Bp. Byraadspakkerne.
Avisen. Den nordcimbriske Tilskuer,
senere Thisted Amts Avis.
Byens Historie til ca. 1550.
!) Aagaard : Beskrivelse over Thy, S. 79. 2 °g 3) De omtalte Old
sager findes i Thisted Museum. 4) Steenstrup: De danske Stednavne S.
29. 5 °g 6) Erslev: Repertorium. 7) Heise: Diplom. Vibergensis. 8) Bio
grafisk Lexicon. 9) D. A. 10) Diplom. Viberg. Nr. 172. n ) Samme
Nr. 102. i2) D. A. 13) Hist. Tidsskrift 7. R. 3. B. 14) D. A. 13) Se
ligeledes Stadfæstelsen 1528. 16) D. A. Fra Juni Maaned til ind i Sep
tember 1524 afholdtes i København en stor Herredag, hvor ikke blot Ri
gets Raad men ogsaa Udsendinge fra Borger- og Bondestanden gav Møde.
Muligvis er det ved denne Lejlighed, at Thisteds Rettigheder blev be
kræftede. 17) Wulff: Vendelbo Stifts Hist., S. 232. 18) Frederik I. Regi
stranter. 19) Sæby fik ligel. sine Privilegier bekræftede den 10. August
1524; 1525 gav Styge Krumpen denne By en Byret, som endnu findes;
den er gengivet i Jydsk Hist. og Top. 1. R. 10. B. S. 168 følg. Hvorvidt
Thisted fik sin Byret paa samme Tid, vides ikke, men det er vel sand
synligt. 20) Diplom. Viberg. Nr. 168. 21) D. A. 22) Danske Magazin,
3. R., 4. B. 23) Rimeligvis Haagaard i Sønderhaa Sogn. 24) Danmarks
Riges Historie, III. Del. 25) D. A. 26) Danmarks Riges Historie,
III Del. 27) Danske Magasin, Tegn. 1535. 28) D. A. 29) Biografisk
Lexikon. 30) d . a . 31) d . a . 32) Kancelliregistranter 1535—1550. 33)
„hjøfve“ maa betyde Høj; endnu kendes fra Kronborgs Mark: Bundagers
Høj. 34) ß en Dag i Dag findes langs Skellet mellem Thisted Markjorder
og Hillerslev Sogn en Række jordfaste Sten, ialt 19. 35) Danske Maga
zin IV, Tegn. 1549. 36) Kancelliregistranter. 37) Smst.
Købstadens Jorder.
i) H. A. 1913, S. 63 følg. 2) H. A. 1913, S. 67. 3) Matrikkelskortet og mundtlige Meddelelser. 4) Byens Jordebog.
Raadhuset.
!) Danske Magazin, IV R., 2 B. 2) Byens Jordebog. 3) Aarb. f. nord.
Oldkyndighed 1902 4) Byens Jordebog. 5) Rp. 1803. 6) Avisen.
Præstegaarden.
l) Kirkehistoriske Samlinger 3 R. 3 B. 2) Præsteindberetning 1555.
3) Kancelliregistranter. 4) Chr. Nielsen Juels Aarbog, Ny Kirkeh. Saml.
V B., S. 349. 5) K. B. Brevet aftrykt i Jydsk Hist. og Topografi 1893.
6) Resens Plan S. 43. 7) Wulff: Vendelbo Stifts Historie. 8) Papirbrev
i Thisted Raadstuearkiv. 9) Wulff: Bidrag til Aalborg Stifts Historie.
10) D. A.
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1550— 1769.
!) M. Macheprang: Dansk Købstadsstyrelse. 2) Samme. 5) K. B.
24/12 1551. 5) K. B. 6) K. B. 8/7 1561. 7) Jydsk Hist. og Topografi 2 R.
3 B. S. 359 flg. 8) K. B. 9/2 1573. 10) Udgifterne vedrørende Krigen 1563
— 1570 se K. B. 8) 2/io 1573. n ) Breve til og fra Herluf Trolle og Bir
gitte Gjø I Nr. 117. 12) D. A. 15) K. B. 14) Thisted Amts Tidende 9/s
1922. 15) Chr. Villads Christensen, Nykøbing paa Mors. 16) K. B. 17)
Jens Nielsens Optegnelser, se Suhms Samlinger, 3 B., S. 95 og 96. 18)
Om Kejserkrigen, se C. Klitgaard: De kejserlige Tropper i Vendsyssel og
Thy 1627—29 i Thisted Amts Tidende Aug. 1911 samt J. Krebs: „Aus
das Leben Melchior v. Hatzfeldt (Breslau 1910). 19) D. A. 20) Samme.
21) Om Svenskekrigen se: Historisk Tidsskrift 6 R. V og 7 R. III, Jydsk
Historie og Topografi, 3 R., IV B. 22) Rigsarkivet. Efter Afskrift ved Første
lærer S. Sortfeldt, Skjoldborg. 23) Jydsk Hist. og Topogr., 3 R. VI, S. 304.
25) Jens Sørensen: Milevognsrejsen 1695. 24) Aalborg Stifts Historie 1690.
26) Jydsk Hist. og Topografi, 3 R., IS. 211 følg. C. Klitgaard: Efterretning
om Skude- og Strandhandelen. 27) C. Klitgaard : Aalborg Handelsstands Hist.
28) D. A. 29) Om Bystyrelsen se P. Munch : Købstadstyrelsen i Danmark.
50) Nykøbing paa Mors. 31) Om Anne Søe se iøvrigt H. A. 1910 og
1911. 52) Side 58 flg. 33) Skiftet findes i Landsarkivet i Viborg. 54)
Bircherods Dagbog. 35) Jydsk Hist. og Topografi 3 R. VI B. 36) Nykø
bing paa Mors. 57) Tingbogen. 38) Kirkens Regnskab. 39) Jydsk Hist. og
Topografi 4 R. Ill B. S. 238 Anm. 40) Danmarks Handelsspejl 1780.
41) Farmaceutisk Stat. af Jordening og Seehusen. 42) Chr. Christensen:
Tilstanden i Thy og paa Mors ved Aar 1735, se Jydsk Hist. og Topo
grafi 4 R., Ill B. 45) Trap: Danmark. 44) Fr. Olsen: Postvæsenet
i Danmark. 45) Meddelt af Overpostkontrollør Olsen. 46) Pakke i
Byens Arkiv. Rettelse: S. 50, 2. Lin. fra neden: en „liden Urteboe“,
læs: en „liden Urteboe“ 39)
Besættelseshistorien..
!) Selv om der vanskeligt kan føjes noget nyt til det Kendskab,
man har til Besættelseshistorien, saa kan den dog ikke helt udelades i
en Omtale af Byens Historie. Fremstillingen er udarbejdet paa Grund
lag af nedenfor anførte Værker samt Bytingsbogen 1696—1703 og ind
skrænker sig til Sagens Forløb i Thisted med Omtale af dens endelige
Udfald.
Kilder: Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besæt
telse udi Thisted. Til alles Efterretning af Originial-Akter
og troværdige Dokumenter uddragen og sammenskreven (af
Arne Magnussen). Paany udgiven af Alfred Ipsen, Kbhvn.
1891. Dr. med. Fr. Hallager: Magister Ole Bjørn og de be
satte i Thisted. Kbhvn. 1901.
Skulde nogen ønske nøjere Kendskab til Besættelsen henvises til
disse Bøger.
2) Holberg: „Uden Hoved og Hale“, 1. Akt 5. Scene. 3) Sikkert
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den Oluf Pedersen Langgaard, der ejede Søgaard i Nors. 4) Studenterne
var Chr. Mavors og Poul Rytter. 5) De øvrige besatte Kvinder var paa
det Tidspunkt Overflytningen til Aalborg fandt Sted saavidt helbredte, saaledes Ane Jensdatter Legind, der var rejst hjem og i længere Tid ikke
havde vist Tegn paa Besættelse. De to Søstre Anne og Gertrud Andersdatter helbrededes efter at have været under Behandling af Magister
Jørgen Seerup i Ribe; ligeledes raske var Anne Dahl, en Kvinde paa 61
Aar samt to unge Piger Anne Pedersdatter Bondes og Anne Laursdatter
Griis. 6) Da Kong Frederik d. 4. en halv Snes Aar senere paa en Uden
landsrejse opholdt sig i Dresden, henvendte Ole Bjørn sig til ham om
en Pension, indtil han igen kunde faa et Embede i Danmark; men denne
Henvendelse blev forgæves. (Se Dagens Nyheder 29/2 1920: „Blandt
Sværmere, Godtfolk og Skælmer“.
Thisted Latinskole.
0 Kirkehistoriske Samlinger, 3. Række, 6. B., S. 144. 2) Hoffmanns
Fundatser, Kirkeh. Saml., 3. R., 3. B. 3) 1 Læst Korn = 24T dr; 1 Pd.
= 2 Tdr. a 12 Skpr.; 1 Pd. Smør = 12 Œ. 4) Kirkeh. Saml. 3. R., 3.
B. 5) samme, S. 426. 6) K. B. 7) Brevets Dato er 7/8 1598, Kirkeh.
Sam l, 4. R., 2. B., S. 758. 8) Wulff: Aalborg Stifts Historie, S. 187.
9) Hoffmann: Fundatser. 10) Wulff: Vendelbo Stift, S. 231. J1) Kirkeh.
Sam l, 4. R., 2. B., S. 256. H. A. 1915, S. 47. *2) Ordinancen. 13) Kirkeh.
Saml., 4. R., 2. B„ S. 762. 14) Vendelbo Stift, S. 37. 15) 1 Lam kostede
1570: P/2 Mark, 1 Td. Byg kostede 1 Rdlr. 82 Skill. 16) Ogsaa i Degne
stolen fra Kaastrup Kirke (nu i Folkemuseet) findes lignende Indskæringer.
17) Kirkeh. Saml., 3. R. 3 B. 18) Hundrup : Indbydelsesskrift fra Aalborg
Kathedralskole 1871. 19) Biografisk Lexicon. 20) smstds.
Havnen og Linif jordssejladsen.
!) Erslev: Repertorium. 2) K. B. 3) Joh. Knudsen: Søkortdirektør
Jens Sørensens Milevognsrejse 1695. 4) Jydsk Hist. og Top., 4. R., III
Bind. 5) Byens Arkiv: Pakkemærket Havnen.
6) Nykøbing paa
Mors, S. 118.
7) Jydsk H. og Top., 3. R., 5. B., S. 210.. 8) smstds.
9) Danmarks og Norges oeconomiske Magasin. 10) Wilse : Rejseiagttagel
ser, 5. Del. H) K. B. i2) Danske Magasin, IV R., E. 5. B. 13) K. B.
14) D. A. 13) D. A. 16) K. B.
17) K. B. i8) C. Klitgaard : Aalborg
Handelsstands Historie.
19) smstds.
20) smstds.
21) Byens Kopi
bog 6/4 1840. 22) Pakke mrkt. : Havnen. 23) Bp. 1836. 24) Kopibog.
25) Pakke mrkt. Havnen.
26) Avisen 9/i 1839. 27) Kopibog 1839.
28) smstds. 29) Bp. 1840 Nr. 27. 30) Kopibog. 31) smstds. 32) smstds.
s/9 1840. 33) Avisen 1842, Nr. 122. 34) Kopibog. 35) Avisen 28/i 1841.
36) Djørup: Thisted Amt, S. 386. 37) 1841 passeredes Aggerkanalen af
395 Skibe, og af disse gik 105 til og fra Thisted, Avisen 29/i 1842.
38) Bp. 39) Kopibog. 4°) Avisen Aug. 1842. 4i) Avisen 20/é 1843.
42) Nykøbing paa Mors. 45) Klitgaard: Aalborg Handelsstands Historie.
44) Kopibog. 45) Havnens Kopibog. 46) Thisted Amts Tidende 28/9 1915.
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1769— 1840.
D. A. 2) Thisted Byes Kæmner Bog Anno 1768 er stadig be
nyttet i dette Afsnit. 5) P. Munch • Købstadstyrelsen i Danmark. 4) Rp.
1780. 5) Danmarks Handelsspejl 1780. 6) Aagaard : Beskrivelse over
Thy. 7) Rp. 1839. 8) Aagaard). 10) Følgende Oversigt over Slægten Knakkergaard har kun medtaget de Mænd, som har haft Betydning for Byen.
Christen Chnachergaard, boende i 0 . Vandet, har Sønnerne:
I. Peder Chr. Knakkergaard, f. */« 1710, f 1789. Borgerskab 2/a 1737.
1. Hendrich Christian Peter K., f 1750, f 7/n 1808. Borgerskab 25/< 1778.
2. Ole Christian K., f. 1753, f 1879. Borgerskab 1H/< 1778.
3. Christen Christensen K.*), f. 1758, f 1825. Borgerskab 17/7 1779.
II. Christen Knakkergaard, f. r’/7 1712, f 1773. Borgerskab s/-i 1741.

H) H. A. 1915. 12) Protokol, tilh. Ligbærelavet. D) Rp. 14) Rp. 1794. 15)
Kirkeb. 16) Rp. 17) Kay Larsen : Danm. Kapervæsen. 18) Thisted Amtsavis,
Januar 1908: „For 100 Aar siden“, ved C. Klitgaard. 19) Kirkebogen.
20) Kopibog. 21) Samme. 22) Samme. 23) Samme. 24) Avisen 14/2 1839.
25) Kopibog 26/10 1840.
26) Avisen 4/7 1827.
27) Samme 23/5 1838.
28) Avisen 12/1 1830. 29) Fr. Nygaard : Kresten Kold. 50) Wulff: Stat.
Bidrag til Aalborg Stifts Historie. 31) Fr. Nygaard: Kresten Kold.
52) Avisen 7/io 1828. 53) Avisen i7/n 1829.
(* Om ham findes i Kirkebogen følgende Bemærkning: Hujus familiæ hie per cen
tum annas florentis ultimus : Den sidste af den her gennem 100 Aar blomstrende Slægt.

Byens Topografi.
i) Fejlberg: Ordbog. 2) Jydsk Hist og Topografi 4 R. Ill B. S. 5)
D. A. 4) Rp. 174. 5) Kirkebogen. 6) Rp. 7) Resens Atlas. 8) Fejlberg:
Ordbog. 9) Rp. 1 7 9 7 . 10) Rp. 1779. li) 1 Td. Sædeland = 10,000 □ Alen.
12) Rp. 15) h . A. 1918 S. 33. 14) D. A. 15-16) samme. 17) K. B. i8)
Wulff: Vendelbo Stifts Historie. 19) H. A. 1919 S. 89. 20) Taxationsprotokol i Byens Arkiv. 21) Kirkens Regnskaber. 22) Rp. 23) Avisen.
24) Rp. 25) samme. 26) Rp. 1838. 27) samme. 28) Avisen 9/i 1839. 29)
samme. 50) Kopibog 16/3 1839. 51) samme. 51/5 1840. 52) Avisen 19/7
39. 53) in. Tidende 1876. 54) Kopibog. 55) samme 1857. 56) Kirkebogen
1814. 57) Kopibog 8/7 61. 58) samme 12/2) 1857. 59) samme. 40) samme.
41) Avisen 26/n 1342. 42) samme 1/9 1853. 43) Kopibog 15/9 1855.
44) Avisen 29/8 1374. 45) Avisen 5/n 1883. 46) Trap: Danmark, 4. Udg.
Skolevæsenet.
l) H. A. 1921, S. 206. 2) Hoffmann Fundationer, Tom IV. 5) smstds.
4) smstds.
5) h . A. 1921. 6) Almueskolernes Tilstand i Køb
stæderne i Aaret 1784. 7) Pakke i Byens Arkiv om det Diderichsenske
Legat, Niels Christian Diderichsen var født i Thorup 1761, tog Bor
gerskab 23/i ngo, f 1813. 8) Pladen opbevares i Borgerskolens Arkiv.
9) Rp. 1813. 10) Fr. Nygård: Kresten Kold. n ) Avisen 1843. 12) Avisen
5 /n 1875 Nr. 255. løvrigt erbenyttet Skoleplanerne og Regnskaberne.
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Thisted Kirke.
i) Jydsk Hist. og Top. 3 R. IV B. 2) Uldall : Middelalderl. Kirkeklokker.
3) H. A. 1909 S. 85. 4) Wimmer: Runemindesmærker. 5) H. A. 1915
S. 62. 6) H. A. 1921 S. 254. 7) Mundtlige Meddelelser af afdøde Klok
ker C. Riis. 8) I Thisted Kirke, en illustreret Vejledning, findes Billeder
af alle Epitafierne samt Gengivelser af alle Kirkens Indskrifter. End
videre benyttet: Kirkens Regnskabsbøger, Kirkebogen, Trap: Danmark.
Kongebesøg.
Thisted Amts Avis og Byens Regnskaber.
Efter 1840.
*) Avisen 6/7 1843. 2) 26/n 1842.
ningens Historie i Thisted Amt, Kbhvn.
Avisen. 6) H. A. 1911 S. 104 Hg. 7)
28/i 1841. 9) Thisted Handelsforenings
Kopibog. H) Kopibog. i2) Kopibog 9/9
Avisen 1914: Thisted i Fjendevold. 15)
A. 1921. 17) Avisen 27/9 1922.

3) C. B. V. Hansen: Træplant
1911. 4) Kopibog 14/n 1842. 5)
Avisen, April 1914. 8) Avisen
Mindeskrift, Thisted 1916. 10)
1863. 13) Kopibog 19/4 64. 14)
Kopibog 20/2 og 8/5 1865. 16) H.

Eorskellige Lister.
Amtmænd og Amtsforvaltere er kun medtagne fra den Tid, da det
med Sikkerhed vides, at de har taget fast Ophold i Thisted i hele deres
Funktionstid; en Undtagelse danner Amtmand Jørgen Skeel Due, da han
boede her de sidste Aar, han var Amtmand. (Se iøvrigt S. 46). 1793
oprettedes det nuværende Thisted Amt.
Til Fortegnelsen over Toldinspektører bemærkes, at Thisted først blev
fuldstændig Toldsted 1841 (S. 93), og fra 1910 er Embederne som Told
inspektør og Oppebørselskontrolør slaaede sammen i et Toldforvalterembede.
Billederne.
S. 43 efter Resens Atlas. S. 53 og 55 efter Danske Atlas. S. 88
og 113 Tegninger af Rørby. S. 121 og 156 efter Historisk Aarbog 1909.
S. 108 gengivet med velvillig Tilladelse efter Danske patriciske Slægter.
Originalerne til S. 128, 133, 135, 138 tilhører Nationalmusset, som lige
ledes velvilligst har stillet disse til Disposition. Endvidere er velvilligst
udlaant Clichéer til Billederne S. 88, 97, 179, 180 fra Thisted Handels
forening og S. 163, 164 og 166 fra Bogbinder Christensen i Thisted.
I Thisted Museum findes Originalerne til S. 101, 120, 158, 178 Teg
ning af P. Nielsen efter et gammelt Fotografi, 189, 191 og 194. S. 196
efter Postkort.

