Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker,
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Drejer det sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDFfilen kun er til rent personlig brug.

HISTORISK AARBOG
FOR THISTED AMT

UDGIVET AF

H IS T O R IS K S A M F U N D
FOR

THY OG HA NH ERRED

1926

LEHMANN & STAGE, KØBENHAVN

T H IS T E D AM TS T ID E N D E S
BOGTRYKKERI
19 2 6

Valdemar Redsted.
1825— 1902.
Et Levnedsløb fortalt af Kaptajn Chr. Bokkenheuser.

erdinand Christian Waldemar Redsted er født den 12.
September 1825 paa Landkadetakademiet i Fredericiagade i København. Saaledes som Navnene her er anførte
staar de at læse i Kirkebogen for Garnisons Kirke i Køben
havn, selv skrev han sig altid Waldemar (Valdemar) Ferdi
nand Christian.
Slægten havde oprindelig hørt hjemme i Norge; Far
faderen, Major Ole Redsted (1742— 1801) var født i Nær
heden af Christiania og blev i en tidlig Alder Officer i sit
Hjemlands Hær; herfra forflyttedes han efter et Par Aars
Forløb til Danmark. Faderen, Johan Friederich Redsted,
valgte ligeledes Officersvejen. Han blev født i Fredericia i
1791 og kom i Tiaars Alderen i Huset hos den bekendte
Pastor Jean Marc Dalgas, Præst ved den reformerte Menig
hed i samme By. I dette Hjem lærte han det franske Sprog
som sit andet Modersmaal, og senere i Livet gjorde han
Brug af denne Viden, idet han i mange Aar var ansat ved
Landkadetakademiet som Skoleofficer og Lærer i Fransk; i
denne Stilling underviste han den senere Konge, Christian
IX. Ved Sønnens Fødsel i 1825 var han Kaptajn. Som
Oberstløjtnant var han Bataillonschef i København, men her
fra blev han i 1848 udnævnt til Udskrivningschef i Aalborg
— det kaldtes den Gang Land- og Søkrigskommissær; i
1851 tog han sin Afsked og flyttede tilbage til Hovedstaden,
hvor han boede til sin Død i 1857. Han var gift med Polly
Qvist (1790—1861), hvis Fader var Graver ved Holmens
Kirke i København. Han skildres som en smuk Mand, et
godt og kærligt Menneske, en Officer der ved alle Lejlig-
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heder vidste at hævde sin Myndighed, hun som en elskelig
Kvinde med lidt Anlæg for Romantik1).
Hjemmet var et almindeligt Embedsmandshjem, i hvil
ket Velstand iktée kendtes; Indtægterne var smaa og Bør
nene mange, men af Afveksling har der sikkert været en
Rigdom. Omgangskredsen var stor, Thorvaldsen og Stam
pes fra Nysø hørte til Husets Venner (Baron Henrik Stampe
var gift med Christine Dalgas, Datter af Præsten i Frede
ricia), og mange Tider — vel mest om Sommeren — til
bragtes hos denne sidste Familie, først paa Christinelund,
Øst for Præstø, og senere paa Nysø; her traf man blandt
mange andre Gæster Oehlenschläger, Ingemann og Grundt
vig2). Redsteds har ogsaa vedligeholdt Forbindelsen med
Provst Kruuse i Højelse, 5 km Nordvest for Køge, i hvis
gæstfri Hjem de i sin Tid havde mødt hinanden og var
bievne forlovede. Først var den ene Svigersøn, Thestrup,
og senere den anden, Colding, Kapellan hos den gamle
Provst, og siden blev den yngste Datter, Emilie, gift med
Sønnen fra den nærliggende Gammel Lellingegaard.
Tidligt er Valdemar Redsted kommet hjemmefra; han
er taget ud for at lære Landvæsen, og i Martsdagene i 1848,
da Bølgerne gik højt i København, træffer vi ham söm For
valter paa en Gaard i Skaane. Herhen er utvivlsomt den
danske Konges Opfordring til Dannelse af frivillige Korps
naaet, og Kongens djærve Ord har gjort Indtryk paa den
unge Mand, for hvem det at tjene sin Konge allerede den
Gang stod som det første i Livet.
Netop i disse Dage havde nogle Godsejere sluttet sig
sammen i den Hensigt at udruste og underholde et beredent
Jægerkorps, bestaaende af Landejendomsbesiddere, Forstmænd og Herregaardsskytter fra Øerne. I dette Korps, der
i Begyndelsen af April samledes ved Næstved, og som gik
!) Zak. Nielsen: Provsten i Højelse, S. 104--05, Memoirer og Breve,
XVI, S. 97.
2) Christine Stampe: Erindringer om Thorvaldsen, S. 55 ff, 88, 274,
343.
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under den fælles Betegnelse „Herregaardsskytterne“, fik
Redsted Plads1).
Ved denne Lejlighed hjalp en af Forældrenes gamle
Venner, Professor Joach. Fr. Schouw (gift med Susette Dal
gas, Datter af Præsten i Fredericia), ham, idet han sendte
ham Penge til Indkøb af Hest m. m. „Det var mig fuld
stændig ubekendt, hvorfra disse Penge stammede. Men det
var ganske umuligt i de Dage i København at opdrive et
godt og forsvarligt Vaaben, dog ogsaa her hjalp Tilfældet,
ti Hs. kgl. Højhed Prins Frederik af Hessen2) sendte mig
gennem sin Adjutant, Kammerjunker Lindholm, en ganske
udmærket og fortrinlig dobbeltløbet Riffel med den Udta
lelse, at Prinsen var sikker paa, at jeg vilde bruge den med
Hæder3).“ —
I Slutningen af Juli Maaned 1848 stod Herregaardssky tterne paa Forpost ved Kolding, her gik jo før 1864 Græn
sen mellem Slesvig og Kongeriget. Fjendens Forposter op
holdt sig noget sydligere, men hvor — det vidste man ikke.
Den 1. August blev der derfor udsendt et Rekognosce
ringskommando paa 16 Herregaardsskytter og 16 Dragoner,
alle under Befaling af Premierløjtnant Feddersen. Kom
mandoet sikrede sig ved en Forspids — Jæger Redsted og
2 Dragoner — og rykkede frem mod Syd; det gjorde med
sin Hovedstyrke Holdt tæt Nord for Landsbyen Sjølund,
medens Forspidsen red ind i Byen. Her henvendte Redsted
sig til Sognefogden, der var ham personlig bekendt, og fik
af ham at vide, at der ved en Korsvej mellem Sjølund og
det 2 km sydligere liggende Vejstruprød hver Dag holdt en
mindre Styrke af preussiske Husarer; Redsted sendte den
ene Dragon tilbage med Melding og red med den anden
videre mod Syd. Ved en Svingning af Vejen opdagede han
en fjendtlig Rytter og satte ind paa ham; i Farten „sendte
jeg ham Ladningen af en gammel spansk Rytterpistol i Pel
sen; Skuddet gjorde hans højre Arm utjenstdygtig;“ lidt syd!) Valentiner: Herregaardsskytterne i 1848, S. 5—6, 115.
2) Broder til den senere Dronning Louise.
3) 111. Tid. Wil 1902.
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ligere fik Redsted Øje paa den fjendtlige Styrke — ca. 20
Husarer — der i den Tro, at der var Fred og ingen Fare,
var siddet af Hestene og havde givet sig til at fodre midt
paa Landevejen.
Man fik travlt med at stænge op og komme afsted,
ingen vidste jo, hvor mange Danske der kom bag efter
de to enlige Ryttere.
„Tilbage paa selve
Fodringsstedet holdt
endnu fire Husarer,
som jeg tænkte, det
var bedst at give en
Hilsen; jeg styrede
derfor min Ridehoppe
med Schenklerne;
paa cirka 200 Alen
sendte jeg dem en
Riffelhilsen, hvorved
en af Husarerne faldt
af sin Hest og blev
liggende paa Vejen;
efter et Par Spring
sendte jeg mit andet
Kugleløbs Indhold
igen paa Vandring,
hvilket havde til Føl
ge, at nok en Husar
faldt som skudt fra
Valdemar Redsted
sin Hest; den tredie
som Herregaardsskvtte i 1848.
Husar undslap, men
den fjerde, der uheldigvis for ham havde faaet sin Sabel
mellem sig og Sadlen, kom ikke hurtigt nok af Sted. Da
jeg kom ham ganske nær, vendte han sig og raabte bøn
ligt til mig, at jeg skulde lade ham slippe, hvilket jeg imid
lertid ikke var til Sinds at tillade, men red ham derimod af
Hesten.“
Redsted fulgte efter de fjendtlige Husarer, men stand
sede ved Vejstruprød, som Forposterne havde besat. Han
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gjorde her omkring og red tilbage, sprang undervejs over
de faldne Fjender og naaede — takket være sin unge og
stærke Hest — tilbage i god Behold1).
Om denne lille Affære har der været nogen Diskus
sion2), idet de lang Tid efter Kampen udarbejdede Beret
ninger ikke gav Redsted hans Ret; dette krænkede den
gamle Soldat. Hans Optræden viser den uforfærdede og
modige Kriger, der styrter frem kun med den Tanke at
gøre Fjenden den størst mulige Skade; men vi ser ogsaa den
Mand, der blindt kaster sig ind imellem Modstanderne uden
at se sig for og uden at gøre sig klart, hvad Resultatet kan
blive; ved Dybbøl Mølle i 1864 finder vi ham i en lignende
Situation.
Da Redsted efter at være bleven saaret ved denne sidst
nævnte Lejlighed laa til Sengs i Graasten Apotek, fik han
ved et rent Tilfælde Besøg af en af sine Modstandere fra
Sjølund. En Dag kom der en gammel, graahaaret preussisk
Vagtmester ind paa Apoteket; han kom til at tale om sine
Oplevelser fra den første slesvigske Krig, hvor han blandt
andre Steder havde været med i en Fægtning Syd for Kol
ding; her havde han mødt en Herregaardsskytte „auf eine
weisse Stute“, der kom som et Lyn og forsvandt som et
Lyn, og som havde skudt to af hans Kammerater, saaret
en tredje og redet en fjerde af Hesten. Da Vagtmesteren
var færdig med sin Fortælling, fik han at vide, at den om
talte Herregaardsskytte nu var Officer og laa som saaret
der i Huset. Han bad om Tilladelse til at maatte hilse paa
sin gamle Modstander — „han græd af Rørelse“, skriver
Redsted3).
Den følgende Vinter gennemgaar Redsted en Kom
mandoskole i København, og den 30. Maj 1849 udnævnes
han til Sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve (med Al
dersorden fra den 30. April). Han deltager nu i Felttogene
1849 og 1850 ved 1. Jægerkorps (Kaptajn Carocs Kompagni)
1) Vort Forsvar, 454/1898, 573/1902.
2) Valentiner, S. 68, Vort Forsvar, 455—456/1898.
3) D. Bruun: Fra Krigens Tid, S. 74.
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— i Kampene ved Kolding, i Ryes Tilbagetog gennem Jyl
land og i Slaget ved Isted. Om hans Færd i denne Tid
foreligger der meget sparsomme Oplysninger. Ved Kolding
den 20. April 1849 var han paa et hængende Haar ved at
blive taget til Fange, og ved Isted i 1850 var han med i
Brigaden Schepelerns uheldige Manøvre paa den danske
Hærs højre Fløj. Han talte selv kun lidt om disse Aar, han
betragtede vel det hele som en munter og lystig Friluftsleg,
der snart var svundet, og kom man ind paa Forholdene i
Istedslaget, ja saa kunde han fremsætte en Bemærkning som:
„Derom er det bedst at tie, det var en forfærdelig Ordre,
Brigaden fik — men endnu forfærdeligere, at man adlød.“
Men et tog han med sig hjem fra denne Begejstringens Tid,
og det var en stadig brændende Kærlighed til Konge og
Fædreland; den fulgte ham til Dybbøl Mølle, og den bar
ham gennem de mange Aar, der fulgte efter1).
Redsted talte selv ikke meget om Treaarskrigen, men
Kammeraterne, der kendte ham fra den Gang, glemte ham
ikke, og de sendte ham paa Mindedage en Hilsen. Den sven
ske Oberstløjtnant Rudbeck, der som Premierløjtnant i 1849
stod ved Carocs Kompagni af 1. Jægerkorps, mindedes Red
sted, naar den 20. April oprandt, og sendte ham Hilsen,
„jeg husker ogsaa din Ro og din Koldblodighed ved flere
andre Lejligheder i 1849, hvor det første Jægerkorps’ Navn
nævnedes baade skriftligt og mundtligt, men altid med Til
føjelse af Ordene „det brave“2).“
Sidst paa Sommeren 1850 forsættes Redsted til 12. lette
Bataillon, og derfra flyttes han i Begyndelsen af 1851 til 2.
Forstærknings Jægerkorps; med dette ligger han i Garnison
i Sønderborg. Her har han Lejlighed til at lære Terrainet
ved Dybbøl at kende, men det falder ham ikke ind, at Møl
len heroppe en Gang skal blive en Mærkepæl i hans Liv, et
Sted hvortil saa at sige alle de senere Begivenheder kan
knyttes.
Fra Sønderborg gør han Udflugter i Omegnen, han
h Dagbladet 7/n 1902, Vort Forsvar
2) Brev i Familiens Eje.

7/i2

1902.
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rider endnu sin hvide Hoppe fra Tiden som Herregaardsskytte, og paa disse Ture kommer han til Graasten, hvor
han hos den trofaste Sønderjyde, Apoteker Henningsen,
lærer Husets Datter, sin tilkommende Hustru at kende.
Midt om Sommeren 1851 bliver Redsted hjemsendt fra
sin Afdeling, han vender tilbage til Landvæsenet, og den 12.
September 1854 holder han Bryllup med Caroline Juliane
Franziska Henningsen, født den 8. Maj 1832 i Graasten.
De nygifte flytter ind paa Skovhøjgaard, ca. 7 ‘km Sydvest
for Kolding, men bliver her kun et Aar, saa flytter de til
Gudsø, hvor de ogsaa bor et Aars Tid, og endelig til Køben
havn; alt imens ser Redsted paa Landejendomme, her og
der, i Nord og Syd, og endelig lander han paa Abildgaard,
25 km Sydvest for Thisted. Gaarden ligger højt med en
smuk Udsigt over Omegnen, men den er gammel og næsten
faldefærdig, og Driften af dens omtrent 300 Tønder Land
giver Redsted Tab.
Hæren har imidlertid ikke glemt sin trofaste Søn; den
17. Maj 1854 udnævnes han til Premierløjtnant i Krigs
reserven.

1 Oktober Maaned 1863 kalder Kongen atter paa Red
sted, og den nu 38-aarige Mand siger Farvel til Hustru og
Børn for at følge Pligtens Bud. Blodet koger i ham, han
husker endnu det raske Krigerliv fra den første Krig, og
han drager afsted sikker paa — ja fuldt overbevist om, at
det vil gaa som sidst, med braadne Pander vil Fjenden blive
vist hjem, og Danmark vil gaa frelst ud af Krigen1).
Redsted sadler sin Hest (Fortællingen vil vide, at det
endnu er den samme, paa hvilken han red ind i Sjølund
By i 1848), og fulgt af sin Hund begiver han sig paa Vej;
han rider Jylland igennem paa langs og standser først i Al
tona, hvor 9. Bataillon (senere 9. Regiment, en Del af
8. Brigade), hvis 1. Kompagni han skal overtage, ligger i
Garnison.
i) 111. Tid. i«/n 1902.
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Her møder han den Mand, sammen med hvem han
skal dele alle Feltlivets Glæder og Sorger, og som den 18.
April, da Redsted ligger saaret og ubevægelig ved Dybbøl
Mølle, fører Resterne af hans kære Kompagni tilbage —
ned ad Dybbøl Banke; det er Wilhelm Dinesen (født
1845, Søn af Batterichefen ved Bov, i 1864 Sekondløjtnant,
senere Premierløjtnant, afskediget 1873, Landmand, Forfat
ter, „Jagtbreve“ under Mærket Boganis, død 1895).
Der var vel faa Officerer i den danske Hær, der pas
sede sammen som disse to, Redsted og Dinesen. Redsted
var 20 Aar ældre, men han fandt i Dinesen sig selv fra
den første Krig: den fødte Soldat, i hvem ^Eventyrlysten og
Krigerblodet brændte, ustyrlig af Livsmod og Livslyst som
en ung Fole1).
Redsted skriver om ham, at han var i Besiddelse af et
Mod, en Udholdenhed og en Foragt for Faren, der karak
teriserer den sande Soldat.
Dinesen kalder Redsted „Min Kaptajn“ — „da jeg som
syttenaarig Officer lige før Krigen kom under Deres Kom
mendo, var det Dem, der lærte mig Feltlivet og Krigens
Anstrengelser at kende, og naar jeg senere paa mine mange
Farter har været dødtræt og lige ved at mistvivle, saa tænkte
jeg paa Deres opmuntrende Tilraab, naar det kneb: „Nu en
Sang Folk!“; saa tænkte jeg paa Dem, da vi efter den første
lange March2) fra Altona om Aftenen rykkede ind i Kvar
ter, og De gik foran, rank og stolt, med Skrædderens Tor
nyster og Niogfirses Gevær og Nielses Madpose — og ikke
en Mand manglede; ........ saa tænkte jeg paa Dem, da jeg
sidste Gang saa Dem, hin 18. April Kl. 11, i Spidsen for
Deres Kompagni frem mod Dybbøl Mølle3).“
Den 3. Februar kom Redsted i Kamp — for første
Gang i denne Krig hørte han den Lyd, der før havde op
muntret ham — Kuglernes Flugt gennem Luften, og igen
viste han sig som den Soldat, der altid vidste at gøre, hvad
man ventede af ham.
1) III. Tid. io/n J902.
2) I Midten af December til Nordvest for Lybæk.
5) Dinesen: Fra ottende Brigade, S. 58.
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Der er noget underligt betagende ved første Gang at
høre Kuglerne pibe, Redsted kendte dem, men den unge
Kriger, der gik ved hans Side, hans andet Jeg, Dinesen,
kendte dem ik k e -------„saa hørte vi Skuddene — saa saa
vi Røgen — saa fløj en Kugle, pibende, klagende forbi. Det
var den første — den stak i mit Øre. Nu kender jeg Kug
lerne og deres Lyd: først — paa de store Afstande — den
lange, skarpe, fløjtende Tone, som et Strøg paa en Viol,
enkelt, enestaaende; saa to, tre ad Gangen; tilhøjre, tilvenstre, for og bag; der hvislede en, der sang en anden; pst!
pst! 10, 20, 100 og Smæld paa Smæld. Jeg kunde lukke
Øjnene og dog vide, hvor de træffer; det sjopper i Jord,
det slaar mod Træer, det buldrer paa Porte, det klasker
mod Mur, det skærer og hviner mod Sten, men naar det
smækker, er det i Kød1).“
Om Morgenen rykkede han med sit Kompagni ud i en
af Skanserne i Dannevirkestillingen. Regnen øsede ned, Fol
kene blev gennemblødte, og Kompagniet maatte staa uvirk
somt i mange Timer, ti Fjenden angreb ikke. Ved Middags
tid kom Ordren til at rykke paa Forpost. Redsted skulde
afløse Kompagniet Stockfleth af 20. Regiment, der stod ved
Selk Mølle; han naaede imidlertid ikke helt derud, thi Stock
fleth var allerede angrebet af Østrigerne, og i Forening trak
saa de to Kompagnier sig tilbage over Kongshøj til Margrethevolden. Her stod Brigaden, og da Redsteds ene Halv
kompagni under Sekondløjtnant Barners Kommando alt var
kommet ind, uden at man vidste noget om Resten af Styr
ken, begyndte man at ængstes. „Vi frygtede meget — skri
ver den senere General Holbøll i sine Erindringer — at
Stockfleth og Redsted i deres Kampiver ikke havde villet
vige for Overmagten, — saadanne Tanker havde vi allerede
den Gang om dem — at de havde holdt sig for længe og
var blevet afskaaret2).“ Imidlertid kom de tilbage, først den
ene og saa den anden, og fik Ordre til at besætte Vol
den3).
h Dinesen, S. 18.
2) Holbøll: En Brigadeadjutants Erindringer, S. 56.
3) Stockfleth faldt paa Dybbøl den 18. April 1864.
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Redsted talte den Gang med Beundring om den Maade,
hvorpaa Stockfleth ledede sit Kompagnis Ild, ikke en Mand
skød uden Kaptejnens Ordre; selv havde han en anden
Form for Ilddisciplin, han lod sine Folk skyde, naar de
selv mente, at de havde Udsigt til at træffe — saaledes havde
han selv baaret sig ad i 1848. Han fortalte, at en Gang
samme Dag blev nogle af hans Folk enige om at skyde paa
en østrigsk Officer, der var kommen til Syne paa Toppen af
en Bakke; han holdt der til Hest og slog ud med Armene,
tilsyneladende gav han Ordre til Besættelse af Bakken. „Se
til den Spradebasse — sagde en af Jyderne — hvor han er
kæphøj, og se, hvor han slaar ud med Arme og Ben, skal
vi ikke give ham en lille Advarsel. Nu skyder vi alle her
i Sektionen paa en Gang, saa rammer vi ham nok.“ Som
sagt, saa gjort; Skudene knaldede, og den fjendtlige Officer
styrtede af Hesten1).
Den næste Morgen saa man ude i Forterrainet en
Mængde saarede Soldater, baade Venner og Fjender; Red
steds menneskekærlige Sind gjorde sig her gældende, og
den ene efter den anden blev hentet ind og sendt til Sles
vig. Sammen med de saarede samlede man en Del af Fjen
dens Uniformsgenstande op, og da det alvorlige Arbejde var
til Ende, gav man sig til at lege: Redsted gik i Spidsen
sammen med en af Løjtnanterne, og de menige fulgte efter;
en af dem optraadte i en hvid Kappe og med en flunkende
ny Officerschakot paa Hovedet, Sablen slæbte efter ham,
han forestillede den unge flotte Løjtnant, Grev WitskyWutsky, og han fortalte Historier hjemmefra, om Jagter og
Slædeture i Ungarn, om Zitherspil og Gondolfart i Vene
dig, om Wienerpigebørn og kejserlige Hofballer, hvor han
havde danset med de allersødeste Prinsesser — saaledes,
og saa tog han en af Kammeraterne om Livet, og ned ad
Dannevirkevold dansede de en Polka, saa Kammeraterne
vred sig af Latter2).
Efter Kampene i Dannevirkestillingen gik Hæren til1) Holbøll, S. 56.
2) Dinesen, S. 29.
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bage over Flensborg forbi Dybbøl Mølle til Als, og efter et
kort Ophold her sejlede 8. Brigade til Fredericia.
I to Maaneder laa Redsted nu her med sit Kompagni
— først i Fredericia By, senere i den befæstede Lejr Nord
for denne; Opholdet var kedeligt; Fjenden saa man ikke
meget til, han forholdt sig mest i Ro, men Afstanden til
ham var alligevel saa kort, at man ikke kunde lade være
at tage Hensyn til ham; og alt imens laa de andre nede
ved Dybbøl, hver Dag havde de Sammenstød med Fjenden,
hver Dag var der Skud i Bøssen. — Redsteds Tanker gik
til Dybbøl Banke, og han misundte dem, der laa dernede.
Saa kom der den 10. April Ordre til at holde sig rede
til at afgaa med kort Varsel, og den næste Morgen sagde
Brigaden Farvel til Fredericia og begav sig paa Vej til Dyb
bøl. Turen gik over Fyen og fra Faaborg med Skib til
Høruphav.
Den 13. ved Middagstid, da Kegnæs passeredes, fik Red
sted igen Dybbøl at se; oppe paa Toppen af Banken laa
Møllen, den var kun en Ruin, atter havde den maattet
bøde med Livet i Kampen for Danmark, og nu rakte de
nøgne Mure mod Himlen. Til begge Sider laa Skanserne,
sønderskudte, forvandlede til Grusdynger, men endnu besat
af vore; fra de preussiske Batterier paa Broagerland kom
Glimtene og Røgen, og lidt efter saa man oppe paa Dybbøl
Røgskyer, der steg til Vejrs, det var Granaterne, der var
sprungne. En Gang imellem saa man ogsaa en Kanon i
Skanserækken blive fyret af — Glimtet og Røgen — det
var Skansen II, der talte.
Kompagniet gik i Land paa Als og marcherede til Tand
slet.
Den næste Dag gik 8. Brigade, der bestod af 9. og 20.
Regiment, og som førtes af Oberst P. U. Scharffenberg,
over i Stillingen, og her blev den indtil den 18. —
Natten mellem den 17. og 18. April laa Brigaden i
Bivuak paa begge Sider af Flensborg Landevej, et lille
Stykke op ad Skraaningen imod Skanserækken. Henad
Morgenstunden begyndte Preusserne at beskyde Stillingen i
en hidtil ukendt Grad; Granaterne regnede ned over Skan-

126
serne og bragte alle Besætningerne til at søge Ly bag Gær
der og i Jordhuler; enkelte Projektiler fandt ogsaa Vej til
de bagved liggende Reserver, men Tabene her var kun
smaa. Klokken 10 skiftede de fjendtlige Artillerister Maal;
den Ild, der havde ligget over de seks sydligste Skanser,
hørte op, og i Stedet derfor blev Terrainet bag dem syste
matisk beskudt. Samtidig gik de preussiske Stormkolonner,
der havde ligget parate i den forreste Parallel, frem, og i
mindre end ’A Time var de Grusdynger, der endnu bar
Navn af Skanser, tagne; paa alle Steder kæmpedes der
tappert og udholdende, men Overmagten var for stor, og de
svage Besætninger maatte vige; de gik tilbage imod Øst.
Fjenderne fulgte efter, nogle blev i de erobrede Skan
ser for at holde dem fast, hvis vore skulde føre et Mod
angreb, medens andre gik over Skanselinien og ned imod
Brohovederne, de Værker der direkte dækkede Overgangen
til Als.
Preusserne var imidlertid kun komne lidt forbi Skan
serne og den tæt Øst for dem liggende „tilbagetrukne Linie“,
da de standsedes og kastedes tilbage; 8. Brigade brød frem.
Brigadens Angreb foregik med alle 16 Kompagnier paa
een lang Linie, strækkende sig fra Vemmingbund imod Syd
til noget Nord for Flensborg Landevej, og omtrent i Mid
ten, følgehde selve Chausseen, førte Redsted sit Kompagni
frem.
„Vil De holde Chausseen ryddelig!“ det er den Ordre,
Brigadechefen direkte tildeler Redsted, og han, der kender
Stedet og Forholdene, ser med sit klare Blik, at den gamle
Mølle oppe paa Banken er det centrale i hele Terrainet,
kan han tage den, der alt er besat af ca. 1 fjendtligt Kom
pagni, tilbage, har han løst sin Opgave — at holde Chaus
seen ryddelig.
Han deler sit Kompagni i to lige store Dele, Dinesen
paa Vejen, han selv tæt Syd for denne, og nu gaar det hele
fremad i Stormløb over Stok og Sten, over Hegn og Gær
der, frem med fældet Bajonet. Fjenden, hvis forreste Stil
ling ligger et lille Stykke Øst for Møllen, kastes tilbage;
videre frem gaar det, „det var mig virkelig en Glæde at
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føre Kompagniet an“, men Møllens Stuehus er besat af en
anden fjendtlig Afdeling, ogsaa den skal kastes. Redsted selv
gaar lige mod det østlige Hjørne, samtidig med at Regimen
tets 2. Kompagni under Kaptajn Knauer stormer Møllen fra
Sydøst; de danske Tropper fører en vild og ubændig Kamp;
„Folkene fulgte mig troligt“, de skød, stak med Bajonetten,
slog med Kolben og gik stadig frem, en Del trængte ind i
Stuehuset og fortsatte Kampen herinde; men Førerne faldt
eller saaredes, og da Fjenden kort efter kastede friske Re
server ind i Kampen, maatte vort Angreb standse1).
Ude paa den aabne Plads mellem Møllen og Stuehuset
var Kaptajn Knauer faldet, inde i Stuehuset faldt Kommandersergent Hinge, og tæt udenfor dette, ved et Vindue ved
det østre Hjørne, laa Redsted haardt saaret. —
8. Brigades Angreb var brudt sammen, og de sørgelige
Rester af den stolte Styrke gik nu tilbage imod Øst —
nedad Dybbøl Banke. Men Brigaden havde gjort sin Pligt:
den havde bidraget til at hæve den danske Soldat i Udlan
dets Øjne; fremmede og imellem dem Preusserne har be
undret de danske Troppers sejge Fastholden ved Skanserne
paa Dybbøl med den lange, trættende og ødelæggende Be
lejring, og de har i høje Toner rost 8. Brigades Modangreb;
de har kaldt det en Vaabendaad af første Rang, udført som
det blev med glimrende Tapperhed.
Redsteds egen Fremstilling er simpel og beskeden, og
det var iøvrigt et Særkende hos ham, naar han i Aarene,
der fulgte efter Krigen, kom til at tale om sine Erindringer
fra denne, han holdt ikke af at fremhæve sig selv, han
sagde, han havde kun gjort sin Pligt som Soldat, „og der
for er man mig ikke Tak skyldig“2). —
Redsteds Optræden under Kampen var fra først til sidst
præget af Tapperhed og Mod: han gik foran. Man har i
senere Tider villet bebrejde ham, at han gik for blindt
paa, og at han allerede paa et for tidligt Tidspunkt opgav
!) Redsteds egen Fremstilling i et Brev af 29/4 1864 til Oberst Scharffenberg (Bilag til 9. Regiments Fægtningsrapport i Hærens Arkiv).
Dinesen, S. 74.
2) Bruun, S. 74.

Dybbøl Mølle set fra Øst.
Kaptajn Knauers Angreb førtes forbi Busken i venstre Kant af Billedet og ind paa Gaardspladsen, der ligger i Vinklen mellem Bygningerne,
Prem ierløjtnant Redsted gik over Marken imod Stuehuset; han saaredes ved det Vindue i Bygningens Langvæg, der er længst til højre.
Sekondløjtnant Dinesen fulgte Landevejen til højre i Billedet.
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at lede sit Kompagni1); denne Bedømmelse kan næppe være
rigtig. Da Redsted havde faaet Oberst Scharffenbergs Ordre,
tog han sin Beslutning og fordelte sit Kompagni, og nu
gjaldt det for ham om med størst mulig Hurtighed og Energi
at naa det Maal, han havde sat sig, om yderligere Disposi
tioner kunde der ikke være Tale; derfor gik han foran.
I Nutiden vilde en Kompagnichef i en lignende Situation
sende en Del af sin Styrke frem og lade Resten følge som
Reserve, og han vilde da naturligt — i alt Fald under den
første Del af Kampen — opholde sig længere tilbage, idet
han derved lettere kunde lede Reservens Bevægelser og tilsidst sætte denne ind paa det Sted, hvor der var mest Brug
for den. I 1864 optraadte Kompagnicheferne tit anderledes,
og man saa dem, noget der netop viste sig ved 8. Brigades
Angreb, ofte i Spidsen for deres Folk; man har derfor ikke
Lov til at bebrejde Redsted, at han gik foran, han var jo den
fødte, men ikke den videnskabeligt uddannede Fører, for ham
var kun denne ene Plads naturlig, og Folkene, der elskede
ham og saa op til ham, følte sig trygge, naar de saa hans
store og stolte Skikkelse foran, paa det Sted, hvor han vir
kede ved hele sin storslaaede Personlighed. Han var over
for Fjenden i Besiddelse af en overlegen Ro og Koldblodig
hed, der kunde gaa over til ligefrem Bersærkergang, naar
han kom i Haandgemæng; saaledes havde han været som
Herregaardsskytte og som ung Løjtnant i den første Krig,
og saadan var han, da han som ældre, prøvet Mand tog
Del i Krigen 1864 — en ældre Mand, ja, men den 18. April
ved Dybbøl Mølle glemte han Alderen og sloges som en
ung Helt, thi det var han2).

Efter at Angrebet var strandet i Kampen mod de frem
rykkende preussiske Reserver, gik Dinesen tilbage med Re1) Vort Forsvar 573/1902.
2) Oplysninger fra Oberst P. F. Rist, der som Officersaspirant stod
ved 8. Brigade.
2
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sterne af 1. Kompagni, og Redsted blev liggende udenfor
Møllebygningen; han var besvimet, og rundt om ham fær
dedes preussiske Marodører; de begyndte at pille ved den
formentlig døde Officer, men da de vilde knappe hans Uni
formsfrakke op for at tage hans Uhr, vaagnede han, og de
skyndte sig bort; senere blev han fundet af Johanitterridderen Prins Heinrich af Reuss, der sørgede for, at han blev
ført bort og forbundet. „Paa Grund af Saaret gennem Stru
ben kunde jeg ikke tale, og naar jeg led, kunde jeg ikke
rejse mig, idet Musklerne var læderede. Prinsen knælede
ned ved mig og spurgte, om jeg var gift, hvilket jeg gav til
kende, om jeg havde Børn? Jeg rakte 5 Fingre i Vejret og.
modtog for første Gang i mit Liv et Mandskys“.
Redsted fik nu gjort Prinsen forstaaeligt, at han havde
sine Svigerforældre boende i Graasten, og kort Tid efter
holdt en østrigsk Ritmester, Prinsens Fætter, paa en skum
svedt Hest udenfor Apoteket og spurgte efter Husets Frue.
Han fortalte, at hendes Svigersøn var haardt saaret, at han
havde faaet Tilladelse til at blive ført til hendes Hjem, og
at de maatte sende en Vogn med Halm og Sengklæder
efter ham1).
Saa kørte Karlen ud med Vognen, og henunder Aften
vendte han tilbage med den saarede Redsted. I tre Uger
laa denne nu til Sengs, omhyggeligt plejet af sine to Sviger
inder.
„Jeg har et Skudsaar i venstre Skulder, der langtfra far
ligt dog har smertet meget, idet Sener og Muskler, der hører
til Armen, er berørte, et Skudsaar gennem Halsen, der vel
ikke er livsfarligt, men dog maa behandles med Forsigtig
hed, idet Arterierne ligger blottede, Struben er berørt og i
meget stærk Suppuration paa Grund af fremmede Stoffers
Tilstedeværelse i Saaret (Klæde og Foer fra Uniformen),
dog min kraftige Natur og mit sunde Legeme skal nok over
vinde alt“ — saaledes skriver han den 29. April til Oberst
ScharfFenberg2), og ganske rigtigt, hans kraftige Natur, hans
h Bruun, S. 74.
2) Bilag til 9. Regiments Fægtningsrapport for 18/4 1864.
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sunde Legeme og hans stærke Vilje hjælper ham, og da
syv Uger er gaaede, er han frisk og tilstrækkelig rask til
at kunne føres Syd paa — i preussisk Fangenskab.
I den Tid, han ligger i Graasten, er han Genstand for
megen Høflighed og Elskværdighed fra de preussiske Offi
cerers Side; Prins Friederich Carl sender ham Sablen til
bage som en Anerkendelse af hans og hans Folks tapre
Færd ved Dybbøl Mølle, og han lader daglig ved en Adju
tant spørge til hans Befindende; og en Mængde af de preus
siske Officerer, baade høje og lave, kommer personlig for
at hilse paa den saarede Modstander.
Fra Graasten bliver Redsted ført til Schweidnitz og der
fra efter kort Tids Forløb til et Badested i Salzbrunnen.
Overalt bliver han modtaget venligt og behandlet med ud
søgt Høflighed og Agtelse. Medens han er her, faar han
ved et rent Tilfælde Forbindelse med sin Redningsmand fra
Dybbøl, Prinsen af Reuss, og i hans Hjem tilbringer han
saa Resten af Tiden som preussisk Krigsfange. —
I denne Tid er Redsted to Gange blevet hædret af den
Konge, hvem han Livet igennem elskede af hele sit trofaste
Hjerte, og for hvem han gerne endnu en Gang gik i Krig.
Den 27. Juni dekorerer Kongen ham med Dannebrogsorde
nens Ridderkors, og den 3. August giver han ham Kaptajns
graden.
Saa er da endelig hin ulykkelige Krig til Ende, Freden
sluttes, og Redsted er igen en fri Mand.
Han finder sin Hest og sin Hund — ingen fortæller,
hvor de har opholdt sig i Krigens Tid — og samlede be
giver de sig paa Vej imod Nord; de naar op igennem Jyl
land — rimeligvis har Redsted undervejs besøgt Svogeren
Colding i Kobberup Præstegaard, 5 km Sydøst for Skive
— og medens han selv ved Sallingsund faar fat i en Baad,
svømmer Hest og Hund over; en skønne Dag staar Hun
den og skraber paa Abildgaards Port, Børnene ser den og
raaber i Kor: „Nu kommer Far“, og et Øjeblik efter rider
Redsted selv ind i Gaarden.
Han staar da atter hjemme i Thy og ser ud over de
kendte Marker, men Forholdene her har forandret sig, medens

132
han har været borte. Der har været Tyfus paa Gaarden,
og nu er det umuligt at faa Folk til at tjene her.
Saa sælger han Abildgaard.

Han søger nu ind paa Embedsvejen — der fandtes den
Gang i nogle af Civiletaterne mindre Embeder og Bestillin
ger, til hvilke Reserveofficerer fortrinsvis havde Adgang —
og ved Scharffenbergs Hjælp lykkes det ham ogsaa. Det
fortælles, at denne, en Gang han var i Audiens hos Chri
stian IX for at bede om Embede til sin gamle Kompagni
chef, skal have ytret: „Hvis Deres Majestæt havde set den
Mand ved Dybbøl Mølle den 18. April, gav Deres Majestæt
ham hvilket som helst Embede her i Landet!“1)
Redsted boede.derefter et Aars Tid i Odense, hvor han
satte sig ind i Forholdene i Jærnbane- og Postvæsenet, og
i 1866 blev han Stationsforvalter i Strib. Her boede han i
3 Aar og blev saa i 1869 Postmester i Stubbekøbing.
I den lille falsterske By, der laa venligt og lunt med
Udsigt over til Bogø, boede Familjen i 7 Aar. Tiden deltes
i alt væsentligt mellem Embedsforretningerne og Livet i
Hjemmet; Redsted havde sit eget Hus med en stor
Have, i hvilken han gerne syslede; her voksede Bør
nene op, og her lærte den gamle Soldat dem Kærlighed til
Konge og Fædreland, baade hjemme og ude sang han med
dem sit Lands skønne Sange, og han lærte dem at kende
og elske den Gud, paa hvem han selv troede.
I 1876 blev Redsted Postmester i Thisted, og ved Foraarstide flyttede Familien derop. Det var en Overgang
at komme til det nordlige og kolde Thy, og Redsted har
vel betænkt sig flere Gange, inden han sendte sin Ansøg
ning ind, men Embedet og dermed Pensionen til Hustruen,
om han skulde falde bort, var større; det er Hensyn, Sta
tens Tjenere ofte maa tage.
i) 111. Tid. 16/u 1902.
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Forholdene for den Redstedske Familje under dens Op
hold i Thisted hører vel for største Delen til Privatlivet,
hvis Fred man ikke maa krænke, i Særdeleshed da mange,
som tog Del deri, endnu er levende, men der skal dog i
det følgende gøres et Forsøg paa at trække nogle enkelte
Linjer op for derigennem at give en Karakteristik af den
gamle Kaptajn.
Han var Embedsmand, men ikke saaledes, som man er
vant til at se de højerestaaende af Statens Tjenere i det 20.
Aarhundrede. Den nærmeste Grund hertil laa for Redsteds
Vedkommende i manglende Uddannelse. Han havde været
Officer, han havde kæmpet for sit Land i Krigen, og han
var vendt hjem som Invalid; derfor fik han Embede, men
han savnede — og han lærte det aldrig til Bunds — Kend
skab til Tjenestens Detailler, det hvormed man kun kan
være fortrolig, naar man er begyndt i de laveste Stillinger.
Dette vidste han selv meget vel, og det fremgaar af en Be
mærkning, han en Gang fremsatte overfor en nyudnævnt
Expedient, der skulde tiltræde sin Stilling paa Postkontoret
i Thisted: „Ja, ret megen Forstand paa Postvæsenet har jeg
nu aldrig haft . .
Ved hans Død skrev hans Embedsbrødre om ham: „Han
forøgede det Antal af elskværdige Postmestre, der i mange
Aar har bidraget til at give Standen Popularitet blandt Pub
likum, og som hans gode Ansigt med de milde Øjne var
vel set af det, saaledes skattedes han ogsaa af det Personale,
han arbejdede sammen med1).“
Redsted havde en god og tryg Stilling iblandt Byens
Borgere; han var i det hele taget meget afholdt og agtet,
og hertil bidrog i ikke ringe Grad hans venlige og bramfri
Væsen og hans hjærtevarme Følelser for Konge og Fædre
land. Den høje, ranke Mand med det store — i de senere
Aar hvide — Skæg ledte uvilkaarligt Tanken hen paa en
gammel Patriark. Men han var samtidigt en Person, om hvem
Meningerne Mand og Mand imellem var meget delte, enten
blev han hævet til Skyerne, eller ogsaa dadlede man ham i
Aarbog for det danske Postvæsen 1903.
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stærke Udtryk; Grundene hertil kan være mange, men en
af dem er sikkert hans politiske Stilling, han var Højre-

Valdemar Redsted
som Kaptajn og Postmester i Thisted (1886).

mand af den gamle Skole, og han kunde i saa Henseende
ikke se til nogen af Siderne, han var tilbøjelig til at regne
anderledes tænkende for lavere staaende Mennesker, hvem
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han kun vanskeligt kunde tiltro gode Tanker og Handlinger.
Den gamle Kaptajn evnede ikke at følge med Tiden.
En lys og lykkelig Tid var det for ham, da Kon
gen og Dronningen i 1882 gæstede Thy; Jærnbanen fra
Oddesund til Thisted var blevet færdig, og den 23. Maj
fandt Indvielsen Sted. Kongefamilien kom sejlende til Thi
sted og tilbragte omtrent en Uge i den gæstfrie By og Omegn.
Da var der Fest i den gamle Stad, Fest den ene Dag og
Fest den næste, Udflugter ind i Landet, Fakkeltog til Maje
stæterne, og Kaptajnen var med til det altsammen, det var
jo hans egen Konge og Dronning, der var komne paa Besøg,
dem han kendte og elskede, og for hvem han havde kæm
pet og sat Livet paa Spil. Redsted holdt Tale for Dronnin
gen, hvem han forsikrede, at intet Steds slog Hjærterne
hende i Møde som hos Vaabenbrødrene, eller de gamle Sol
dater, „jeg tør sige uden fjærneste Gran af Smiger, at over
hele Verden findes ikke nogen Konge eller nogen Dronning,
der bærer Kronen med større Ære end det danske Konge
par1).“ For Redsted var de Ord absolut uden nogen Tanke
om Smiger, de var et Udtryk for hans varme og hjærtelige
Følelser for det Kongepar, der af Guds Naade var sat i
Spidsen for Danmarks Rige.
Indenfor Vaabenbrødrenes og Forsvarsbrodrenes For
eninger havde Redsted i mange Aar Førerstillingen, og i de
to Kredse befandt han sig vel — Vaabenbrødrene: de gamle
Krigere, der selv havde været med, da det gjaldt gamle
Danmarks Eksistens, og Forsvarsbrodrene: de gamle’og unge,
der vilde et Forsvar af vort Land ; de Følelser, der her slog
ham i Møde, passede saa godt sammen med de Tanker, han
selv havde om Fædrelandet. Da han var blevet en meget
gammel Mand og havde bestemt sig til at sige Farvel til
den By, i hvilken han havde virket i over 25 Aar, var det
med Sorg, at han tog Afsked med Brødrene, han var ikke
mere i Besiddelse af den gamle legemlige Kraft, og han
maatte derfor give Afkald paa at samles med dem person
ligt, men han sendte dem gennem de stedlige Aviser en Tak
0 Thisted Amts Avis 26/5 1882.
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for Venskab og Hengivenhed i Aarene, der var gaaede, og
alle sine gode Ønsker for den Tid, der skulde komme, Øn
sker baade for Brødrene selv og for deres Hjem, deres
Hustruer og Børn1).
Den 8. April 1898 blev Redsted udnævnt til Danne
brogsmand; det har sikkert været ham en særlig Glæde at
modtage Dekorationen paa den gamle Konges egen Fødselsdag.
Redsted var tilsyneladende en stærk Mand, og som oftest
var han i Stand til at taale store Anstrengelser, han skrev
jo selv, da han laa til Sengs i Graasten, at han havde en
kraftig Natur og et sundt Legeme, men Krigen havde allige
vel givet ham et Knæk, og det kunde hænde, at Helbredet
ikke helt vilde holde Trit med Lysten til at virke; det var
Mindelser fra Saarene fra hin 18. April, der meldte sig og
kastede den store Mand i Besvimelse, saa at han maatte
holde Sengen i flere Dage.
Aarene gik, og ogsaa Alderen begyndte at gøre sig gæl
dende. Dage igennem kunde han tilbringe i en Rullestol,
og paa Kontoret viste han sig kun lidt; saa søgte han sin
Afsked fra den 1. September 1902. Den sidste Dag, lige da
han skulde til at rejse, blev han ført eller halvvejs baaret
ind paa Kontoret, han stod et Øjeblik og saa sig omkring,
men saa overvældede Følelserne ham, og han græd som et
Barn — det var jo sidste Gang.
Han tog til Aalborg, hvor han havde faaet en Klasse
lotterikollektion, men Opholdet her blev kun kort, allerede
efter to Maaneders Forløb — den 3. November 1902 —
døde han,
Ved hans Begravelse, der foregik i denne By, talte
Stiftsprovst Jacobi ud fra Ordene i Davids 110. Psalme: Dit
Folk fremstiller sig frivilligt paa din Vældes Dag. Han skil
drede den gamle Kaptajn som den frivillige Kriger; i 1848
havde han meldt sig som Herregaardsskytte for at kæmpe
for sit Land, og han havde haft den Lykke at smage Sejren ;
det havde været godt for ham at fange en saadan Lysstraale
og ligesom David vinde Sejr over det store og mægtige. Da
h Thisted Amts Avis og Thisted Amts Tidende 22/s 1902.
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Krigen var kommet igen, havde han som Officer fulgt Plig
tens Bud og forladt Hjem og Arne for at forsvare sit Land;
men her lærte han Modgangen at kende. Han blev saaret,
og Kammeraterne, der troede ham dræbt, sagde: Han fik
den Død, han aldrig frygtede. Han overlevede imidlertid de
farlige Saar, og i Fangenskabet vandt han Fjendernes Høj
agtelse. I alt dette var den gamle Postmester et Billede paa
det bedste i vort Folk, der taalmodigt bærer Modgangen og
vinder Agtelse. Han blev hele Tiden den frivillige, der
arbejdede for sine Medmennesker, og derfor var hans Navn
kendt viden om, saa at der selv her i den fremmede By
samledes en stor Skare om hans Baare. Var Jordefærden
foregaaet i hans Hjemby, vilde hele Byen have fulgt ham,
høje og lave, thi han havde et varmt Hjærte for alle. Nu
var han træt og havde bedt om Dødens Befrielse. Han
havde set mangt et Haab spire og forgaa, og han havde øvet
et stort Livs Gerning1). —
Redsted fik et smukt Eftermæle. Mange Tidsskrifter og
Dagblade skrev hædrende Nekrologer om ham; en Del af
dem er benyttede i det foregaaende og skal ikke gentages.
Baade jydske og københavnske Aviser skrev om ham, og i
„Vort Forsvar“ og i „Illustreret Tidende“ tegnede hans
gamle Officerskammerater fra 8. Brigade, Oberstløjtnant Knub
og Oberst Rist et smukt Billede af den gamle Feltsoldat,
Helten fra Dybbøl Mølle. I „Grænsevagten“ skrev Sønder
jyden, Skoleinspektør P. Lauridsen om ham, og i „Den
gamle Kaptajn“ ristede Valdemar Rørdam i smukke og lødige
Vers en Minderune:
„I ottefyrre gik det med Sejer og med Sang,
han gav sig selv, men Gaven blev gemt til næste Gang.
Da red han ej, men stod, i Sne, i Snavs, i Blod,
den tapre Landsoldat — og Danmark tog imod.
Han var stolt af at høre til de prøvede,
hvis Tjeneste vort Fædreland behøvede.“

i) Berl. Tid. æ/n 1902.
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Om de gamle Degne.
Ved S. C. Sortfeldt.

Degnene paa Mors.
A. Nørre Herred.
2. flade -draaby.
6. Jørgen Pedersen Bierring. Degn 1767—98. Det er
ofte vanskeligt at faa Rede paa, hvor Degnens Hjemsted
har været; hvor Degnen Bierring i Flade er født, vides hel
ler ikke. Paa Manø blev der 1782 ansat en Præst, som
hed Hans Jørgen Pedersen Bierring og var Søn af Degnen
Peder Bierring i Stenstrup paa Fyn. Maaske har Degnen i
Flade været Søn af Peder Bierring og Broder til Præsten
paa Manø.
Jørgen Bierring var gift med Maren Nielsdatter, der
døde Søndag den 19. Oktober 1783, 62 Aar. I denne An
ledning faar vi at vide, at der var 5 Døtre, som overlevede
Moderen, nemlig Ellen, der var gift med Skibstømmermand
Jens Jørgensen, som havde boet i Amsterdam, men da
Skifteretten blev sat, vidste man ikke, hvor de boede, end
videre nævnes fire ugifte Døtre, nemlig Maren, Johanne,
Sophie og Karen.
Alle Børnene gav Afkald paa Arv efter deres Moder,
og fra den ældste Datter og hendes Mand, der endnu boede
i Amsterdam, modtog Degnen følgende Brev:
„Hjerteelskende Fader og Søskende!
Eders Brev med Posten har vi rigtig bekommet af 22de Oktober,
hvoraf ses, at vor Herre har ved Døden bortkaldet vores gamle og lang
varig svage Moder, hvilke vi som skyldigt tage Del i med vor gamle
Fader og vil af Hjertet begære, at han maa endelig bære dette dybe Sorg
taalmodig paa det, at han kan beholde Førlighed til at betjene sit Embede
baade for sig selv og vores andre uforsynede Søskende, som alle endnu
har eders Raad og Hjælp nødig efter eders Evne, og som kære Fader
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melder i hans Brev, at vi skal give ham lovlig Afkald efter vores salig
Moders Død, hvad Arvepart der kunde tilfalde os, da ved kære Fader
vel, at vi ikke tænker eller vil have noget, men giver her lovlig Afkald
med begge vores Hænders Underskrift, at kære Fader skal være fri og
upaatalt af os, saalænge vi lever, og ingen Børn har vi til denne Tid,
som skal gøre Modstand i nogen Maade, men det gør os hjertelig ondt,
at kære Fader skulle koste saa mange Postpenge hid til os og nu igen
faa tilbage igen paa denne Vinters Tid, men om Gud giver Fader Hilsen
til Foraaret, naar Fartøjerne gaar, da skriv os til og adresser det til Am
sterdam i Romslaat i en Kælder, der hænger en Hat udenfor Døren. For
alle Ting have vi kære Fader og Søskende altid i vore Bønner og vil
ønske dem i Guds trygge Beskærmelse og ved Dagenes Ende mættes
med Guds Ansigts Beskuelse i Guds Rige, det ønskes af kære Faders
oprigtige Svigersøn og Datter.
Amsterdam, 3. Januar 1784.
Jens Jørgensen.

Ellen Jørgensdatter.“

Jørgen Bierring giftede sig igen. Trol. 31. Oktober i
Draaby samme Aar, som Konen døde; viet 14. Decbr. Hans
anden Hustru hed Maren Christensdatter, men med hende
havde han ingen Børn. Degnen døde i Flade Degnebolig
Natten mellem den 10. og 11. Marts 1798. Ved Skiftet efter
ham omtales hans Døtre. Den ældste Datter Ellen boede
endnu i Amsterdam, men hun var nu gift med Mathias
Poulsen; hendes første Mand maa derfor være død. Maren
Jørgensdatter var nu gift med Haarskærer Mathias Amby i
Thisted. Den tredie Datter Johanne opholdt sig i Amster
dam, men man vidste ikke noget om hendes Stilling. Datte
ren Sophie var gift med Hr. Jens Hart, der boede i Udbyneder, og den yngste Datter Karen opholdt sig hjemme hos
Stedmoderen.
7. Peder Jensen Eerslev. 1798—1822. Gift med Else
Pedersdatter, f 3% 1820, 73 Aar gammel.
Han var en gammel Mand, 59 Aar, da han blev Degn
i Flade. 1800 siges der om ham, at han er 60 Aar gi., har
været Skoleholder i 20 Aar og Degn tillige i tvende Aar.
Ikke Seminarist, men brav og flittig Skolelærer. Skolen bestaar af 2 Fag Bindingsværk med Ler. Degnen døde l3/2
1822, 83 Aar gi.
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3. ALSTED-BJERGBY.
Kirkebogen begynder 1646, men den indeholder kun
faa Oplysninger om Degnene.
1555 faar Degnen 4 Skpr. Byg af „hver Mand“ og 2
Skpr. af Inderster. 1571 er „Degnen af Skolen“, der faar
7 Tdr. Byg og 4 Lam i Tiende.
1690 faar Degnen 8 Tdr. Byg, 2—3 Lam og 2—3 Mk.
i Penge, desuden Offer 3 Sldr., ved Barnedaab 1—2 Ski.
og ved Bryllupper 4—6 Ski. Paaskerente og St. Hansrente
kun lidet. Ingen Degnebolig, men Kirkerne har givet 20
Sldr. at bygge med, og 'A Td. Bygsæd med et lidet Stykke
Eng, hvorpaa kan avles ’A Læs Hø. Pension til Nykjøbing
Skole 3 Tdr. Byg.
Peder Michelsen, f 1679. Skolemester og Substitut i
Bjergby, døde Pinsedag (8. Juni) 1679, 68 Aar gi.
1. Anders Olufsen Skarum, 1688—1713, 1691 gift med
Kirsten Jepsdatter, 1692 en Søn Jep. Degnen døde 1713,
56 Aar gi. Han var den første Sædedegn paa Stedet.
2. Hans Jacobsen Hammer, 1713—39, -f- 15. Novem
ber 1747, 74 Aar. Aar 1739 hedder det i en Indberetning
om denne Mand: Degnen Hans Hammer, en gi. Student,
mod sine 80 Aar (?), enlig og uden Husholdning, kan ikke
agtes bekvem at holde Skole for sin Alderdoms Skyld og
saa meget mindre tjenlig til den ventende Frugt for Ung
dommen, som han tillige er en meget tunghørende Mand,
dog som hans Opførsel ’ har været upaaklagelig og i det
mindste for den Tid, jeg har været her, kan vidne, at han
har ført et ædrueligt, stille og med hans Alder sømmende
Levemaade, saa ønskede jeg gerne hannem en Substitut
maatte beskikkes, som Skolen kunde forestaa og ham selv
lønne, eller saadan en Person, som Degneembedet med Sko
len kunde antage og derimod give hannem noget vist aarlig,
at den gamle Mand udi sin høje Alderdom kunde have noget
at leve af, saasom han selv er fattig og ejer intet, saafremt
Kaldets Indkomme kan taale at deles mellem tvende.

141
3. Michel Andersen (Møller), 1739—86. Denne Degn
skriver 1744 om Degneboligen og Embedet i Alsted saaledes:
„Degneboligen er beliggende i Alsted By, */2 Fjerdingvej fra
Kirken, 12 Fag Hus, hvoraf 5 Fag er Stue og Køkken, 3
Fag Skolestue og Resten Lade, et Sted til en Ko og nogle
Faar, udi nogenledes Stand. Dertil hørte oprindelig 1 Kaalhave, 1 Toft af Fælled indtaget og Degneboligen tillagt som
et vis Tillæg, 2 Tdr. Sædeland, 1 Ager, næsten paa 6 Skpr.
Sæde, paa den anden Side af Byen. 1 Stk. Eng, 1 Læs Hø.
De 2 Tdr. Sæde har den forrige Ejer af Damsgaard beret
tiget sig i min Formands Tid og derpaa ladet bygge et Hus,
som blev solgt. Degnen faar intet deraf“.
Indtægterne ved denne Tid var Degnetrave 12 Tdr. Byg,
Offer 11 à 12 Mark hver Højtid, Smaarente 12 Lspd. Brød,
3 Lspd. Ost, 6 01 Æg, Accidenser 10—12 Mark.
Han var gift med Maren Laursdatter, der overlevede
ham og døde i Nykøbing hos en Datter og hendes Mand
den 14. Decbr. 1798. De havde 3 Sønner og 3 Døtre. Den
ældste Søn Andreas Møller var først Birkedommer paa Lange
land, senere Hof- og Statsrets Prokurator i København, og
døde før Moderen. Den næste Søn hed Peder Møller og var
ogsaa Prokurator i København. Sønnen Niels Jensen Møller
var først Degn i Alsted efter Faderen, senere Degn i Sejers
lev (se der). Indtil Faderens Død sørgede han for sine gamle
Forældre. Datteren Regina Møller blev gift med Skoleholder
Brasch i Nykøbing. Maren Møller tjente ved Moderens Død
hos Kapellanen Hr. Praem i Kjærup, V. Hanherred. Den
yngste Datter hed Else Møller og var gift med Guldsmed
Kannendorf i Ringkøbing. Degnen Michel Andersen (Møller)
døde den 1. Marts 1786, 79 Aar gi., og ejede kun lidet. Han
betegnes 1759 af Biskoppen som en skikkelig Mand baade
i Embede og Levnet, og 1765 kaldes han „ustraffelig“.
4. Niels Jensen Mikkelsen Møller. Degn i Alsted 17. .
— 1787. Hvornaar han har overtaget Faderens Degneembede
vides ikke, men 1787 blev han Degn i Sejerslev (se der).
5. Jens Nielsen Bløde. Degn 1787—1837. Han var født
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i Hjardemaal 8. Maj 1753. Hans første Hustru hed Sidsel
Jensdatter, og med hende havde han flere Børn. Den 28.
December 1814 giftede han sig anden Gang med Else Jens
datter af Hesselbjerg. En Datter Sidsel Kristine døde 1816,
34 Uger gi.
1 Aaret 1800 er han „meget duelig og til dette vigtige
Fag en vel oplagt Mand“. Degnen døde 1. Februar 1837,
813A Aar gi.
4. SOLBJERG-SUNDBY.
1555 faar Degnen 2 Skpr. Byg af hver Mand i Sognene.
1571 omtales en Løbedegn, der faar 7 Tdr. Byg, 6 Lam og
1 Mark i Penge aarlig for sit Arbejde.
1690 er Embedets Indtægter 4’/2—6 Tdr. Byg, Paaskerente 3—3'/i 01 Æg og 9—10 Kager. St. Hansrente U/2 Lspd.
Ost, Kvægtiende 2—4 Lam. En liden Degnebolig med Hart
korn 5 Skpr. 1 Alb. Pension til Nykøbing Skole fragaar og
er 3 Tdr. Byg, og Halvdelen af Kvægtienden svares til Ny
købing Hospital.
1. Peder Nielsen var Degn 1690. Det var ham, som
skrev om Embedsindtægten dette Aar. 13. Marts 1688 blev
det ham forundt til Degnebolig det Boel i Bækhøj, som Maren
Madsdatter, Mads Mortensens Enke, havde i Fæste, men
Degnen fik det ikke, da Beboerne ikke vilde lade ham faa
det i Besiddelse.
Biskop Bircherod skriver i sin Dagbog om en Visitats
i Solbjerg den 2. August 1699: „De for mig paa Gulvet frem
stillede vare in rerum divinarum notitia usigelig grove. Aarsagen vilde Præsten (Hr. Svabonius) henvende paa den gamle
og næsten udlevede Degns Udygtighed til Børn at undervise“.
Det har vel nok været Degnen Peder Nielsen, her sigtes til.
2. Jens Pedersen, Degn 1701 til 1715, var maaske Søn
af foregaaende. Kirkebogen begynder først 1719, og man ved
intet om denne Degn.
3.

Andreas Petri Tosestrupius (Anders Pedersen Thøg-
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strup). Degn 1715—44. 1739 skriver Præsten om ham: „Deg
nen Anders Pedersen Thøgstrup, som før sin Ankomst her
til Sognene paa adskillige Steder har fortjent sit Brød med
at informere Godtfolks Børn i det latinske Sprog, samt Læsen,
Skriven og Regning, har og siden været Hører i Nykøbing
latinske Skole her paa Landet, hvor han for 23 Aar siden
er blevet hidkaldt, finder jeg for den Tid, jeg har været her
ved Stedet, til sit Degneembede bekvem, skikkelig og upaaklagelig og nyttig til en Skoleholder“.
Anders Thøgstrup har maaske været gift. 1757 døde nem
lig i Sundby en Degnekone, som hed Johanne Andersdatter.
Hun var 83 Aar gi. Muligvis har hun været Thøgstrups Hu
stru. Degnen døde 14. Marts 1744, 63 Aar gi.
Om Sundby Degnebolig skriver Thøgstrup 1743: „Degne
boligen ligger i Sundby, straks ved Kirken, er et gammelt
Hus, som jeg holder selv vedlige, 3 Fag bygget til Skolestue
og Køkken. Ingen Jord nu; 1720 blev Jorden solgt med
Kirken til Sognemændene for 14 Rdl. og kaldes Bækhøj
Toft, 5 Skp. 1 Alb. Hartkorn. Denne Toft er af Biskop Bornemann lagt til Degneboligen og hørte dertil i 35 Aar indtil
1715, da jeg blev kaldet, og 5 Aar til“.
4. Anders Winther. Degn 1744—88. Degnen Anders
Winther forretter sit Degneembede upaaklageligt, skriver Bi
skoppen efter en Visitats 1759. I Skolehold blev han paa
mindet om at være flittigere, hvilket han lovede for sin Skole
Sundby. 1765 skriver Biskoppen, at Degnen Anders Winther
er ulastelig i sit Degneembede; Skolehold havde der været
Forsømmelse med i afvigte Vinter, hvor han blev tilholden
at vise mere Flittighed herefter, men han havde dog nogen
Undskyldning, thi en Del af Børnene havde Børnekopper,
som siden for den strenge Vinter og vanskeligt ikke kunde
komme til Skolen.
1 Præstens Vidnesbyrd om Menigheden hedder det, at
der er en Blanding af Klinte og Hvede, nogle er Herrens
Kald lydige, nogle have Gudfrygtigheds Skin, men nogle
Gudfrygtigheds Kraft, hvilket her videre forelagt. Lars Sø
rensens Datter af Soldberg havde Præsten holdt fra Herrens
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Bord, fordi hun ikke skulde være vel undervist i hendes
Saligheds Sag. Jeg (Biskop Brorson) examinerede hende
og befandt hende anderledes; hun gjorde god Rede for sin
Børnelærdom, saaledes at mit Hjerte rørtes derved, og derfor
advarede jeg Præsten i Enrum ikke at handle efter Pas
sioner, men med Kærlighed og Enfoldighed omgaas de arme
Sjæle og stille hendes Hunger med den hellige Nadvere.
Anders Winther var gift med Ane Jensdatter Trapp,
som døde i Decbr. 1788, 71 Aar gl. Iflg. Skiftet efter hende
var Boet fattigt; der var kun 9 Rdl. 4 M. 7 Sk. til Deling
mellem Arvingerne. Ved samme Lejlighed nævnes deres
Børn, nemlig Jens Chr. Winther, der var død, men havde
efterladt sig to ægte Sønner: Anders, 7 Aar, og Jens Chr.
3 Aar; Peder Winther, Selvejer, bor i Ørding, Jakob Winther,
død; har efterladt sig to Døtre: Anna, 7 Aar, og Marie Anne,
6 Aar; Inger Marie Winther, gift i Thisted med Laurits
Knudsen; Dorthea Marie Winther, gift med Jens Josefsen,
opholder sig her i Degneboligen.
Degnen døde 28. August 1790, 79 Aar gi.
5. Christen Nielsen. Degn 1788—1801. Aaret før han
døde, skriver Præsten om ham, at han, skønt han ikke er
Seminarist, er en meget duelig og oplagt Mand til at under
vise og lære Ungdommen. For sin Flid har han erhvervet
sig megen Agtelse og Yndest.
Degnen var gift med Maren Christensdatter Torup. Hun
var født i Jannerup den 24. Juli 1771, og de blev gift 1791
i Sundby. Degnen led af Brystsvaghed og døde og blev
begravet 17. Februar 1801, kun 50 Aar gi. Hans Enke
giftede sig 1805 med Degnen Niels Peter Kjer af Snedsted,
og med ham levede hun i 37 72 Aar. Hun havde ingen
Børn, hverken i første eller andet Ægteskab.
6.

Ulrich Chr. Bruun.

Degn 1801.

7. Chr. Eriksen Moesgaard. Degn 1801, siden Lærer
og Kirkesanger, død 8. Juli 1831, 68 Aar gi. Han var først
Skoleholder i Tæbring og Rakkeby og betegnes der som
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„en sædelig og duelig Mand, eftersom Landsby Skoleholdere
er i Almindelighed“. Hustruen hed Anne Christensdatter,
døde 1. August 1816, 58 Aar gi.
5. DRAGSTRUP-SKALLERUP.
Den ældste Kirkebog er fra 1646, men det er ikke store
Sager, man kan faa ud af den.
Degneboligen har ligget i V. Jølby. 1690 var der ingen
Bolig, og Præsten og Degnen i Forening ansøgte Kongen
om at faa en øde Gaard i V. Jølby til Deling, saaledes at
Præsten fik de to Dele og Degnen den tredie Del. Om denne
Ansøgning blev bevilget eller ej, vides ikke. 1744 bor Deg
nen i et Raallingshus, nylig opbygt af Kirkeejeren, 9 smaa
Fag. 1 Lade og Stald, 8 Fag, gammelt og forfaldent; Kaalhave, Eng, hvorpaa kan avles V2 Læs Hø.
1555 faar Degnen 2 Skpr. Byg af hver Mand om Aaret.
1571 er der Løbedegn fra Nykøbing Skole. Han faar 4
Tdr. Byg, 3 Lam og 8 Ski. 1690 faar Sædedegnen 8 Tdr.
Byg, 3—4 Lam og 3—4 Mark. Offer 9 Mark. St. Hans
rente en liden Ost af hver Décimant1) paa 3—4 Skaalpund
eller 6—8 Ski. derfor. Paaskerente af en Décimant 10 Æg
og et Brød paa 6 Skaalpund. Til Nykøbing Skole svarer
Degnen 3 Tdr. Byg aarlig. 1744 har Degnen en Ejendom
med 1 Td. 3 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, hvorpaa holdes 1 Ko.
Hans øvrige Indtægt var 17 Tdr. Korn, 3 Lspd. Brød, 2 Lspd.
Ost, 4 01 Æg, Offer 9 Rdl. og Accidenser 2 Rdl.
1768 ansættes Indtægten til 31 Rdl. og Udgiften til 8
Rdl. 3 Mark 4 Ski. Degneembedet i V. jølby havde paa
denne Tid en Værdi af ca. 22 Rdl.
1. Hans Nielsøn. Degn til 1743. Han skriver 1690,
at „for faa Aar siden var til Dragstrup og Skallerup Sogne
en Løbedegn fra Nykøbing Skole; men nu formedelst Biskop
Bornemanns synderlige Omsorg for Ungdommens Under
visning og Kirkerne med Sang og andet mere at betjene er
forordnet en Sædedegn“.
Præsten skriver om ham 1739: Degnen Hans Nielsen,
!) Tiendeyder.

3
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som til sit Embede er antagen og beskikket af Bisp Bornemann og her paa Stedet har i samme Embede overlevet 8
Præster, er endskønt ustuderet dog endnu som altid tilforn
bekvem til sit Degneembede og altid derhos har ført et skikke
ligt og ædrueligt Levnet, men formedelst overkommende Al
derdom, saasom han er over 70 Aar, og paafølgende Øjnenes
Dumhed ikke saa bekvem til Skolehold som tilforn og der
for erbyder sig at holde en god Substitut, som dog under
hans Direktion, saalænge han lever, forsvarlig kan forestaa
Skolen.
Hans Nielsøns Hustru Mette Nielsdatter døde 10. Ok
tober 1740, 62 Aar gi. Med hende havde han to Børn, en
Søn Niels Hansen, der ved Moderens Død betegnes med
Titelen Signeur og som Ejer af Damsgaard i Outrup Sogn,
og en Datter Kirsten Hansdatter. Degnen døde sikkert faa
Aar efter, men hvor han døde, vides ikke. Han ejede saa
godt som intet, da Konen døde.
2. Niels Eriksen Møller. Degn 1743—55. Gift med
Øllegaard Sophie Schandorph. Om denne Mand har jeg kun
faa Oplysninger. Der staar i Kirkebogen, at han døde 10.
Maj 1755, 43 Aar gi. 1744 nævnes en Søn Erich, 1746 en
Søn Jens Jørgen, 1750 Nikolaj Christian, 1753 en Søn Johan
Rudolph. Degnens Søster Karen var Fadder til Børnene.
3. Bendix Hammer. Degn 1755—62 (se Aarb. Thisted
1913 pag. 43). Hans anden Hustru Kirsten Pedersdatter
Skibsted døde 1757, 40 Aar gi. En Datter Karen Margrete
døde 1756. Han maa være bleven gift 3. Gang, for 1760
havde han en Søn Poul (•{• 1761) og 1761 en Søn Abraham
Christian. Boet gav en Gæld af 57 Rdl. 3 Mark 7 Ski. 1759
skriver Biskoppen om ham, at han har et meget godt Lov
for Skole- og Degneembede. 1762 flyttede han til Kollerup
(V. Han Herred).
4. Niels Jacobsen Kaos. Degn 1762—65. 1754 er Niels
Kaas Skoleholder i Thorup, Dronninglund Sogn. Han var
Broder til Degnen Hans Kaas i Skjoldborg og døde efter
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3 Aars Forløb den 3. Januar 1765, 47 Aar gl. Hans Hustru
hed Anna Svendsdatter. Ved hans Død nævnes en Søn
Jacob Nielsen Kaos, 20 Aar gi., der var i Lære hos Snedker
Søren Knudsen i Aalborg, og en hjemmeværende Datter
Maren Nielsdatter Kaas, der var 16 Aar gi. Ifølge Skiftet
efter Degnen var der 13 Rdl. 5 Mark 4'/2 Ski. til Deling
mellem Enken og Børnene.
5. Gregorius Høyer. Degn 1765—1805. Biskoppen skri
ver om ham i sin Visitatsbog 1765: „Degnen G. Høyer er
nylig kommen til Kaldet. I den korte Tid har han givet godt
Haab om, at han bliver en opbyggelig Mand i sit Embede“.
Vi hører saa intet om ham før Aar 1800. Han er da en
gammel Mand, 64 Aar, og har i 34 Aar været en flittig og
paapassende Mand med Skoleungdommens Undervisning, men
nu formedelst tiltagende Alderdom og Skrøbelighed bliver
assisteret af en Person.
Den 26. Juli 1765 giftede han sig med Mette Pedersdatter Deinbøll. Hun døde 5. Februar 1793 om Morgenen.
Børn synes de ikke at have haft. Ved Skiftet nævnes kun
hendes Søskende som Arvinger, nemlig Jens Pedersen Lund,
Snedkermester, boende i Brande ved Vejlekanten og Helene
Pedersdatter Lund, der tjener hos Stiftsprovsten i Aalborg
Hr. Professor Pontoppidan, en Søsterdatter, Mette Kirstine
Justdatter, tjener ogsaa i Aalborg. Mette fik nogle Klæder
efter Degnens afdøde Hustru, de øvrige Arvinger gav Af
kald. Degnens Død har jeg ikke fundet noget om.
6. Niels Christensen Nørregaard. Degn 1805—27. Han
havde i to Vintre været Degnens Skoleholder i Sundby (M)
og blev saa Degn i V. Jølby 1805. Hans Hustru hed Inge
borg Jensdatter. En Søn, Niels døde 1813, næsten 2 Aar gi.,
og 1815 døde en anden Søn Niels, l ’A Aar gi. Degnen
døde 15. Februar 1827, 45 Aar gi.
6. GALTRUP-Ø. JØLBY.
Ogsaa her træffer vi meget gamle Kirkebøger.
ældste begynder 1648.

Den
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Degneboligen omtales 1690. Den bestaar af et lidet Hus
i Tøving By, givet af salig Sivert Brokkenhus til Skolehus,
og dertil har Biskop Bornemann lagt en Degne- og Skole
bolig samt sørget for Reparation af Boligen. Til dette Hus
hører en ringe og liden Have, som kan saas med nogle faa
Skpr. Korn og har 2 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn. Degnen
ønsker, at Kongen vil unde ham en halv Gaard i Tøving,
Leegaard kaldet, med 2 Tdr. Hartkorn, fri for Rytterhold,
Skyld og Landgilde, Ægt og Arbejde.
1744 ligger Degneboligen i Tøving, Galtrup Sogn. 7 Fag,
som er baade Skole og Degnebolig, bygget af ny for 3 Aar
siden. I Boligen er 1 Kammer, 1 Stue og 1 Køkken; 1 Lade.
Boligen ligger næsten 1 Fjerdingvej fra Kirken. Den før
omtalte Kaalhave findes endnu 1744, og der er 2 Tdr. Sæde,
hvorpaa kan holdes 1 Ko.
1555 er der et Degneboel i Galtrup, som skylder 1 Td.
Byg aarlig til Degnen. Af hver Mand i Galtrup faar Degnen
3 Skp. Byg og af hver Mand i Jølby 6 Skp. Byg, Ost, Kage
og andet.
1571 har Degnen et Degneboel i Galtrup Sogn, og han
faar 1 Td. Byg i Landgilde af dette Boel. Af begge Sogne
faar han desuden 10 Tdr. Byg og 2 Lam aarlig.
1690 er Degnekornet kun 472 Td. Byg. Kvægtiende
4—5 Laam og 4—5 Mark. Offer næsten intet. St. Hansrente
1 Lspd. Ost, Paaskerente 2 Lspd. Brød og 3 01 Æg. Heraf
gives ’A til Sygestuen i Nykøbing og i Pension til Nykøbing
Skole svares 2 Tdr. Byg.
1744 er Degnekornet 12 Tdr. 4 Skp. Byg, Offer 2 Rdl.
til hver Højtid, Accidenser 2 Rdl., 2 Lspd. Brød, 2 Lspd. Ost
og 2 01 Æg. 1768 var Degnens aarlige Indtægt ansat til 24
Rdl., saa noget fedt Embede var det ikke.
I Galtrup-Ø. Jølby Pastorat nævnes ingen Løbedegne;
man maa derfor antage, at her har været et selvstændigt
Degneembede fra gammel Tid.
1. Willads Degn. Degn 1668—86. Denne gamle Degns
Efternavn kendes ikke. Willads Degns Hustru hed Maren
Jensdatter, og med hende havde han flere Børn. 1669 en
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Søn Jens, 1675 en Datter Maren, 1676 en Datter Anna,
-f 1682, 1680 en Søn Jens, -{• 1683. En Søn' Ole, der blev
Degn efter Faderen, maa være født før de andre nævnte Børn,
da Ole allerede 1686 kunde overtage Degneembedet.
I Kirkebogen læser vi, at 1680, den 15. April, begrave
des Willads Degns Moder Johanne Madsdatter, 82 Aar gi.
Willads Degn døde 1686, 53 Aar gi. og blev begravet den
17. April.
2. Ole Villadseh. Degn 1686—1731; -f- 1734. Søn af
foregaaende, ustuderet, gift 1694 med Karen Sørensdatter.
1700 havde de en Søn til Daaben, og han fik Navnet Wil
lads, -f- 1730, 1704 en Datter Johanne, -j- 1721, 1709 en
Datter Anna og 1711 en Søn Sejer, der blev Faderens Efter
mand som Degn i Tøving.
Den Mand, der har ført Kirkebogen, har formentlig haft
Interesse for Astrologi, for ved flere Børns Fødsel anføres
Solens og Maanens Stilling til andre Himmelkloder paa det
anførte Tidspunkt.
Den 2. December 1734 om Formiddagen døde Degnen
Ole Villadsen, som var Degn i 48 Aar 8 Maaneder. 5 Dage
efter døde hans Hustru Karen Sørensdatter, 65 Aar 8 Maa
neder 5 Dage gi., havde levet i Ægteskab i 40 Aar. Hun
blev begravet i samme Grav som Manden.
3. Sejer Olesen Leth. Degn 1731—60. Han var Søn
af Ole Villadsøn, rimeligvis dennes yngste Barn. Fra 1731
forrettede han Degnetjenesten, skønt Faderen først døde 1734.
I Indberetningen 1739 skriver Præsten om ham: Degnen
Sejer Olesen samt Fader og Farfader har været Degn her
i Sognene siden Anno 1668, alle ustuderede, thi ingen, som
har lidt ondt for sin Bog, kan subsistere i dette ringe Brød.
Nærværende Degn var med salig Biskop Thestrups consens
(Samtykke) sin Faders Substitut i 3 Aar, og da Faderen for
Alderdoms Skyld ikke kunde betjene noget i Embedet, oplod
han Kaldet for denne fornævnte sin Søn, som blev beskikket
til Embedet af Biskop Thestrup for 8 Aar siden. Han har
fra sin Ungdom levet et ædrueligt og skikkeligt Levnet, er

150
begavet af Gud med en god Stemme, har hidtil forrettet sit
Embede upaaklageligt baade i Kirketjenesten og Ungdom
mens Undervisning saa og i den ugentlige Undervisning i
Byerne efter Loven. Men til at præstere de rekvisita, som
den kgl. Forordning i Skriven og Regnen udkræver, er han
ikke noksom bekvem og boer desforuden længst fra Hoved
kirken af hele Sognet, saa at Ungdommen fra Annexet og
Galtrup By ikke kunde søge Skolen hos ham, om end han
var ganske bekvem dertil. I Biskoppens Kopibog 1759 staar
kun, at Degnen Sejer Olufsen er en skikkelig Mand i hans
Degneembede. Aaret efter den 16. November døde Degnen
i en Alder af 49 Aar 5 Maaneder 3 Dage.
Den 27. Februar 1733 giftede han sig med Ide Nielsdatter i
Flade, men der nævnes ingen Børn, og Sejer Olesen var
uden Tvivl den sidste Degn af den gamle Slægt.
4. Carsten Wolff. Degn 1760—71. 1759 var Carsten
Wolff Skoleholder i Tødsø, og i dette Embede var han flittig
med Børnene og levede skikkeligt. Fem Aar efter hans Em
bedstiltrædelse som Degn skriver Biskoppen om ham: „Degnen
Carsten Wolff er ustraffelig i sit Degneembede, men i sin
Skole har han været forsømmelig. Jeg haaber, han bliver
flittigere ved Sognepræstens Tilsyn, hvortil de begge blev
formanede og lovede større Flid. Om Menigheden sagde
Præsten, at der var ikke noget besynderligt at andrage. De
levede i god Orden og Skik og brugte Saliggørelsens Midler
med Andagt. Der var den Forskel, at somme var mere flit
tige, men ingen var forargelige. Men Ungdommen var saa
slet, at jeg maatte give Fortrydelse derover med Alvor og
Eftertryk tilkende, som jeg haaber med Guds Hjælp, thi
Præsten er en god og retsindig Mand“.
Wolflf var gift med Maren Pedersdatter. En Datter Mariane,
født 1768, døde spæd. Den 30. Januar 1771 døde Degnen,
54 Aar gi. Han betegnes som „vellærd“ og maa derfor have
været Student. Han efterlod sig ingen Børn, men kort Tid
efter Mandens Død fødte Enken en Søn, som blev opkaldt
efter Faderen. Barnet døde Aaret efter. Der var 45 Rdl. til
Deling mellem Enken og hendes Søn.
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5. Laurits Pedersen. Sund. Degn 1771 —1803. Denne
Degn var Broder til den forrige Degns Enke Maren Pedersdatter.
1800 er han 59 Aar gi. og betegnes som en ret sindig
og god Lærer. Døde 30. Maj 1803, 61 Aar. Han var gift
med Maren Sørensdatter, der ogsaa døde 1803, 62 Aar gi.
1779 havde de en Søn Niels Christian til Daaben og 1780
en Søn, som fik Navnet Peder Christian.
6. Niels Chr. Lyndrup. Degn 1803— 16. 1798 var han
Degn og Skoleholder i Ejerslev. Han var gift med Else
Jensdatter, død 14. Februar 1824, 57 Aar gi. En Søn Jens
Christian var født 1803.
Degnen skød sig 30. Juni 1816; han var da 50 Aar gi.
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Fra Agger for hundrede Aar siden.
Ved Sognepræst Henr. Laursen.

Vestervig-Agger Sognekalds Embedsbog har Peter Chri
stian Bendix, Sognepræst 1799— 1833, i de senere Aar
tillige Amtsprovst, under Overskriften: „Adskilligt, som for
menes at kunne være af Interesse for Eftermændene“, ind
ført forskellige værdifulde Optegnelser. Da adskilligt har
Interesse ogsaa for videre Kredse, meddeles det her.

I

Affæren ved Agger 9. Maj 1811.
R a p p o rt
fra Kystmilicens Foresatte i Agger til General-Commandoen
i Nørre Jylland, angaaende en Affaire ved Agger med en
engelsk Brig:
Den 9. Maii ved Middagstid kom 2 fiendtlige Engelske
Brigger, en Stor og en Mindre, seilendes Sydvest fra og
styrede ind efter. De havde udsat 2 Barkasser, en Stor
med omtrent 50 Mand og en Liden med 10 à 12 Mand,
omtrent 2 Mile fra Landet; disse roede forved Briggerne
ind efter, lige for Vester Agger og Aalum Byer. Da de nær
mede sig, kunde Vagten godt skiønne, at de vare fiendtlige.
Underbefalingsmanden gjorde strax Anstalt for at samle 16
à 20 Mand Kystvogtere med skarpladte Gevæhrer; men da
Barkassens Mandskab saae Folkene paa Stranden, vendte
de igien og lagde til Briggerne, hvilke vedblive at styre ind
efter;
Time derefter udsatte den mindre Brig en Jolle
under Parlementair Flag med 1 Lieutnant og 5 Matroser,
og begge Briggerne viste dansk Flag — 3 Stk. paa hver
under Store-Mers-Raae, hvorpaa bemeldte Jolle kom tæt til
Landet og talte med Underbefalingsmanden, hilsende fra
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Captainen, at han vilde have 6 Mand ombord til sig af de
bedste, hvilke skulde medbringe nogle Fisk, som Captainen
vilde betale. Hertil svarede Underbefalingsmanden, at det
kunde han ikke tillade. Hvorpaa Parlementairen satte igien
ud til Briggen, lagde den bak i Vinden og styrede syd efter;
da han først gav et løst Canon-Skud, strax derpaa et skarpt.
Saaledes blev han ved at fyre skarpt Skud i Skud, idet han
gik tæt til Revlerne og saa nær som muligt, da Vinden var
østlig og stille. Efter at være kommen noget sønden for
Agger Kirke, vendte han over, drev langs nør paa og imid
lertid gav det glatte Lag.
Af Canon-Kugler ere fundne mange imellem Agger og
Taabel Byer. De ere paa 18 à 20 Pd. En stor Deel gik over
i Ørum Søe. Omtrent 100 Kugler bleve skudte' ind over
Agger, men gjorde
Gud ske Tak! :| ei nogen Skade paa
Mennesker eller Qvæg. Den største Skade gjorde en Kugle,
som medens Mand og Kone laa og sov deres Middagssøvn,
traf Chresten Grøns Huus i Vester Agger, hvor den slog
3 par Spæntræer i Stykker mod et paa Loftet hængende
Fiskergarn, hvilket den ilde tilredte, fløi derpaa ned i Bryg
gerset, hvor den slog en Dør og Stolpe ned og blev lig
gende. Paa Skolehuset blev af en Kugle nedskudt en muuret
Tavle, men standsedes derved, da indenfor var pakket med
Tørv. Planke-Værket om en Brønd i Aalum blev og ned
skudt — videre Skade gjorde Kuglerne ikke. Canonaden
varede fra Kl. 1 til 3 Eftermiddag, da Briggen søgte ud til
den Store, hvorpaa begge satte fulde Seil til og gik nord efter.
Kystmilicen af Westervig Districts Afdeeling kom til Stran
den Kl. 1Vi og vare Vidner til, at hvor Fienden kunde see
fleest Folk, stillede han sine Canoner mod, saavelsom efter
Wester Agger og Aalum Byer.
Det tillades mig at lægge til:
Kystmilicen viste ved denne Affaire et uforsagt Mod og
ventede med Iver Ledighed til at have hævnet sig, ifald
Fienden vilde have udsat Barkasser.
Seiersbøl, den 10. Maii 1811.
Paa Overbefalingsmandens S. T. Hr. General
Auditeur Lindahls Vegne i hans Fraværelse.

Prêtz mann.
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Allerede den 24. Maj udbad den kommanderende General,
Generalmajor Kammerherre von Samas, sig gennem Amtet
meddelt Underretning om, hvad det kunde koste at godt
gøre den Skade, Fjenden havde foraarsaget ved Beskydnin
gen af Agger og Aalum. Ved en Taksationsforretning den
10. Juni blev den samlede Skade vurderet til 22 Rd. 32 Sk.,
hvilket Beløb saa den 18. Juli tilstilledes Sognepræst Ben
dix til Fordeling blandt de skadelidte.
I Agger Kirkes Vaabenhus opbevares endnu en rusten
Kanonkugle, Tyvepundiger, som et synligt Minde om Bom
bardementet 9. Maj 1811. —
Intet Under om Aggerboerne i deres Harme over det
brutale Overfald — at det ikke forvoldte større Ulykker og
Tab af Menneskeliv, var jo ikke Fjendens Skyld — ønskede
Død og Undergang over Engelskmanden og kun kunde se
en retfærdig Gengældelse i den alvorlige Ulykke, der inden
Aarets Udgang ramte Englænderne, da de to britiske Linie
skibe „St. Georg“ og „Defence“ under en forrygende Storm
1 December 1811 strandede paa Kysten.
Om dette Englændernes tungeste Tab under den syvaarige Krig med Danmark fortælles nogle nærmere Om
stændigheder i et Brev fra Generalauditør Lindahl paa Westervig-Closter til Sognepræst Bendix, dateret 3. Januar 1812
fra Lemvig:
„Alt Smaanyt her opsluges af den store Nyhed om de
2 engelske Linie-Skibes Stranding, som vel er Dem længe
bekjendt. De veed da vel, at af Besætningen paa begge,
1312 Mand, blev kuns 17 Matroser reddede; de andre, Ad
miral Raynald inclusive, omkom. Skibet Defence, som var
49 Aar gammelt, gik snart i utallige Stykker, men AdmiralSkibet, St. Georg, holdt længere ud til større Lidelser for
Besætningen. Admiralen og hans Capitain døde ved Siden
af hinanden, liggende paa Skandsen, af Kuld og Overskyllelse, førend Skibet ret sank; ligesaa laae der da allerede
saaledes 500 Mand døde paa Dækket, efter de sidste Red
dedes Fortælling. Nogle søgte ud paa Bogsprittet og bandt
sig fast der, men døde i deres eget Baand. Som privat Tolk
var jeg med Capitain Schucardt ved hans Forhør og hørte
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de engelske Matroser bande Krigen. En Amerikaner iblandt
dem ønskede sig hellere ureddet, end tilbage til England
igjen. Skadens Aarsag stikker i den Stranding, Admiralski
bet havde i Aar*) paa Rødsand ved Lolland; thi Master og
Roer kunde ikke blive godt nok reparerede i Gothenborg.
Det var en Dristighed at ville gaae hjem paa den Aarstid
med saadant Lapperie, hvorfor Naturen har, efter sin Sæd
vane, straffet haardt. England har altsaa herved mistet 1300
udvalgte Søemænd — en Følge af Krig med hele Norden!“1)
II.

Havets Overskyllelse 15. og 16. Januar 1818.
A gger S ogns B e b o e re s A n sø g n in g til K ongen
1. A p ril 1818:
„Allernaadigste Konge!
Det er noksom bekjendt, at Agger Sogn, Thisted Amt,
altid har været et af de fattigste i Deres Majestæts Riger
og Lande, da det beboes blot af Fiskere, der ingen Korn
sæd have, intet Korn kunne avle, men maae kjøbe alt deres
Fødekorn til sig og Familier, og have i Fiskeriet en ringe
og saare usikker Næringsvei. Under denne høist ublide
Stilling har det været os undertegnede Beboere en vigtig
Hjælp, ved Westervig Stamhuus Salg at have tilkjøbt os,
understøttet af et allernaadigst tilstaaet Laan, en Deel Hovedgaards-Taxt Parseller, hvorpaa noget Høe kunde avles,
saa derved de fleste af os kunde have 1 Koe og nogle Faar.
Men ved Orcan-Stormen d. 15. og 16. Januar sidst er
ogsaa denne Udsigt til at opholde Livet aldeles berøvet os,
i det Vesterhavet da saaledes skyllede over og tildækkede
vore Enge og Eiendomme med Sand, Steen og Gruus, saa
vi aldrig kunne vente deraf mere at have nogen Nytte —
af 87 ere alene 4 Mænds Eiendomme undgaaede den al
mindelige Ødelæggelse, dog kun for en Deel. Skaden er af
den Betydenhed, at den ikke kan taxeres, da det var den eneste
Hjælp, vi fattige Mennesker havde til Livets Ophold, og Be
liggenheden ei gjør det muligt at faae andre Eiendomme,
hvilke vi ei heller kunde indkjøbe eller betale.
*) □: sidste Aar.
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Derhos have vi ved bemeldte Oversvømmelse af Ve
sterhavet lidt følgende Tab og Skade paa vore Fiskerbaade
og Eiendele: 1. En Fiskerbaad til Havet af ældre Peder
Jacobsens paa Røn istykker slagen, taxeret for 90 Rbd. N,
V. 2. En Fiskerbaad af Lars Michelsen paa Røn ogsaa
istykker slagen, taxeret for 50 Rbd. N. V. 3. En Fisker
baad til Havet af Poul Madsen fra Toft istykker slagen og
borttaget af Havet med alt sit Tilbehør, taxeret for 130 Rbd.
N. V., og en mindre Baad til Fjorden ligeledes i Stykker
slagen og borttagen fra Havet med alt sit Tilbehør, taxeret
for 30 Rbd. N. V. 4. Niels Pedersen Nabe paa Toft har
mistet 2 Læs Høe og ’A Læs Halm og omtrent 2 Læs lide
brændsel, som Havet har bortskyllet ud af Huset, taxeret for
30 Rbd. N. V. 5. Poul Madsen og Graues Pedersen, begge af
Toft, have ogsaa mistet, hver af dem, 2 Læs lldebrændsel, som
er taxeret for 20 Rbd. N. V. 6. Michel Josephsen paa Toft
har mistet omtrent 2 Læs Høe. taxeret for 16 Rbd. N. V.
Allernaadigste Konge ! Dette Tab og denne Skade kunne
vi ei forvinde, og det vil gjøre os med Koner og Børn brød
løse og ulykkelige, om ikke Deres Majestæt allernaadigst vil
tage vor ulykkelige Forfatning i Betragtning. Men i Tillid
til Deres Majestæts Naade mod Undersaatter i en saa ual
mindelig Nød og Trang tillade vi os allerunderdanigst at an
søge:
1. at de aarlige Skatter af vore ødelagte Eiendomme,
der staaer for Hartkorn, Hovedgaards Taxt............. aller
naadigst maatte os eftergives.
2. at de aarlige Rentepenge af de os i vore Steder og
Huse laante Kapitaler ligeledes maatte eftergives os i 20
Aar — og
3. at Deres Majestæt af en eller anden offentlig Kasse
allernaadigst ville befaie, at ovenanførte Tab og Skade paa
vore Fiskerbaade og Eiendele maatte os erstattes med den
Summa 366 Rbd. N. V., hvortil samme er taxeret.
Deres Majestæt ville allernaadigst tilgive os den Dri
stighed, med hvilken vi, som Landets ulykkelige Børn, vende
os til Landsfaderens Hjerte. Hvad vi allerunderdanigst an
søge, kan ei erstatte os vort Tab — thi dette staaer aldrig
til at oprette — men det kunde lindre vor sørgelige Nød,
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om vi opnaae det, og vi haabe, at den høie Øvrighed, hvis
Anbefaling vi underdanigst udbede, ei vil anse os dertil
uværdige, hvorfor vi forvente allernaadigst Bønhørelse“.
Ansøgningen er paa samtlige Beboeres Vegne under
skrevet af Sognefoged og Klitfoged Lars Knudsen og Opsynsmændene Jens Iversen og Peder Kirk af Øster Agger
samt Klitfoged Peder Hansen af Sønder Aalum. Disse samme
fire Mænd havde, kort efter at Ulykken var sket, „efter Justitsraad Thagaards Ordre af 28. Januar med Nøiagtighed
og efter bedste Skjønnende efterseet, hvad Skade Agger Sogns
Beboere havde taget paa deres Jordstykker fra Agger Kirke
til Pældiget formedelst Havets Oversvømmelse under OrcanStormen sidstafvigte 15. og 16. Januar“, og den 4. Februar
affattet en Fortegnelse over, „hvor liden eller megen betyde
lig Skade enhver Mand især havde lidt paa sin Jordlod ved
Havets Overgang, og hvis Jord endnu fandtes uden Beska
digelse“. Fortegnelsen, der altsaa omfatter samtlige Sognets
Beboere, viser, at Røn dengang havde 22 Beboere, Toft 4,
Øster Agger 19, Vester Agger 18, Sønder Aalum 19 og
Nørre Aalum 5. Af disse havde 23 faaet ødelagt og beska
diget hele eller næsten hele deres Jordejendom, 2 tre Fjer
dedele, 16 Halvdelen, 24 Trediedelen, 18 Fjerdedelen og
kun 4 Mænds Ejendom var „omtrent næsten ubeskadiget“.
Hvad videre Skade der var sket, var følgende:
1. Fra Agger Kirke til Pældiget har Havet udskaaret 16
til 20 Alen.
2. Fra Agger Kirke til Lodberg Klit er af Bjergene ud
skaaret af Havet 24 til 30 Alen, men især fra Sønder
Aalum og til norden for Nør-Aalum, hvor der er frem
kommen 2de store Træerødder, hvorved det vises, at
der engang har været en Skov.
3. En Landstrækning omtrent 1 Miil, beliggende imellem
Agger og Toft, som i nogle Aar formedelst Sandflugt
har været med stor Omhyggelighed forsynet med Plant
ning, har Havet ogsaa ganske bortskyllet og ødelagt.
4. Imellem Havet og Liimfjorden har Havet udskaaret Lan
det imellem Toft og Agger, at det 2de Steder ganske
har sit Løb igennem Landet ud i Limfjorden, naar det
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begynder at blæse
2de Steder hedder
værende Tid ere
Vandets Dybde 3
har været.

og storme fra vester Kanten. Disse
Skandsen og Studhullet, og for nær
i bemeldte Huller eller Vandsteder
til 4 Alen, hvor Landeveien forhen

Hvordan Forholdene i den nærmest følgende Tid stil
lede sig, fremgaar af en Beretning, som Provst Bendix sidst
paa Aaret 1818 sendte til Viborg Avis:
„Fra Westervig i Thye meddeles følgende om Vester
havets Overskyllelse og Indtrængen i Liimfjorden : Paa den
smalle Jordstrimmel mellem Øster-Agger og Toft Byer i
Agger Sogn, hvor Vesterhavet udi Vinteren 1817 og 1818
saa vældigen overskyllede og ødelagde de Engstykker, der
tilhørte dette Sogns Beboere, samt en Tid lang afbrød Samfærselen mellem Thye og Harsyssel paa den Kant, gaaer
Havet endnu af og til over, saaledes at Rejsende ikke, eller
og kun med megen Fare, kan passere Landeveien til Lem
vig. Dette finder Sted,. naar det blæser haardt af V.S.V.
eller S.V. eller ogsaa Vesten, sjeldnere med N.V. I faä
Timer kan Havet bruse' op til den Grad, at Veien er aflagt
for en Tid.
Saaledes kom Sognets Præst for kort siden og kjørte
uden Hinder til Røn i Embedsforretninger om Formiddagen
Kl. 10; om Eftermiddagen s. D. Kl. 3 kom han tilbage; da
skyllede Havet over, som en stridig Mølle-Aae. Uagtet han
kjendte Localet og brugte al mulig Forsigtighed, sank dog
den ene Hest ned i Qvægsandet og Vognen var nær ved
at velte. Denne Skjebne traf samme Dag en Mand herfra
Egnen, der kom med en tillæsset Vogn. Vognen kantrede,
og baade den og han og Hestene bortreves af Strømmen;
med megen Møie blev alt bjerget. Ved den aarvaagne Veiinspecteur Herr Justitsraad Thagaards Foranstaltning sikkres
forøvrigt de Reisende for saavidt, at Sognefogden i Agger,
naar Overskyllelse af Havet finder Sted, lader opsætte Pæle
med Halmvisker, som udvise, hvor der kan kjøres med mindre
Fare. Dette bliver vel altid ufortøvet iværksat, men Havet
kan med Eet blive uroligt og skylle over før man veed. Der-
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hos kan Havets Overskyllelse være saa heftig og Bølgerne
optaarne sig saaledes, at man ei bør vove sig til at kjøre
paa de farligste Steder, før Havet lægger sig og Vandstrøm
mene synke. — Af Foranførte lader sig med Vished slutte:
at om Landeveien imellem Agger og Toft ei er ganske af
lagt, bliver den dog under vestlige Stormvinde, især om
Vinteren, altid usikker og farlig, ligesom den til enhver Tid
er yderst møisom og keedsommelig“.
III.

Havets Overgang i Februar og November 1825.
A m ts p ro v s t B e n d ix ’ I n d b e r e tn in g til
H a n s M a je s tæ t K ongen om V e s te r h a v e ts O v e r
s k y lle ls e paa J y lla n d s N o rd v e s t K yst 1825,
3. og 4. F e b ru a r:
„Denne Havets Overgang paa nordvest-Kysten strakte
sig meest frygtelig og fordærvelig i sine Følger fra norderste
Deel af Agger Sogn, Thisted Amt, omtrent efter Videnska
bernes Selskabs Kort i lige Linie ud for Lodberg Kirke og
sønder paa langs med den smalle Landstrimmel indtil en
lige Linie udfor Engberg Kirke i Wandfuld Herred.
Det havde blæst haardt af S.V. og V.S.V. Natten til
den 3. Februar, med Dagens Komme lagde Vinden sig noget,
men kun for at samle nye Kræfter. Ved Middagstid blæste
en stiv Kuling, forstærket, efter korte Mellemrum, med
Hagelbyger, der jo længere bleve mere voldsomme. Langs
den smalle Landstrimmel gik Havet over mangfoldige Ste
der, men 3 Timer efter Solens Nedgang paa alle Puncter.
Vandets Høide steeg frygtelig — Stormen af S.V. tog til —
og omtrent i 6 Timer fra Kl. 10 den 3. Februar om Afte
nen indtil Kl. 5 den 4. Februar om Morgenen var Havet
voxet indtil 4 Al. over sædvanlig Høide og gik som en
rivende Strøm over Landstrimmelen samt anfaldt og bort
skyllede en Deel af Landet norden for og lige med
Landstrimmelen sønder paa — nogle Steder 20 Al., andre
Steder 50, og paa enkelte Steder ere over 200 Al. af Lan
det bortskaarne, hvilket især var Tilfældet ud for en liden
Bye i Agger Sogn, kaldet Toft, som beboes af 4 fattige
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Fiskere med Familier. Disse svævede i Livsfare og i DødsAngst, thi Havet gik ind i Husene, og de maatte redde sig
og hvad de havde, paa Lofterne. Den ene Beboer kunde
ikke komme den anden til Hjælp, thi Havet havde om
spændt dem alle. Hvad der var uden for Husene, som:
indstrandede svære Bjælker og Tømmer, Baade og FiskeRedskaber, flød bort over i Liimfjorden, hvor noget af det
siden er fundet, flere Mile borte. Denne skrækkelige
Skjæbne delede Beboerne af Langerhuse og for en stor
Deel Beboerne af Harboeøer-Land. Ved Langerhuse gjorde
Havet sig en Aabning, som oprindelig var 150 Al. bred og
10 Al. dyb. Denne Kanal er nu sunken sammen til omtrent
100 Alen og tilstoppes i Havstokken af Sand, der dog atter
skylles bort, saa snart Vinden blæser af V. eller S.V., saaledes kan ingen sikker Passage der finde Sted for Tiden,
gaaende Personer sættes over paa Baade, hvo som rider
eller kjører, lader Hestene svømme. Den bortskyllede Grund
har lagt sig Vs Miil ud i Fjorden, og der vil maaskee med
Tiden findes en Kjørevei, dog aldrig sikker.
Kanalen er omtrent 74 Miil sønden for „Pæledige“,
som adskiller Aalborg og Ribe-Stifter, og gaar tæt sønden
om Langerhuse, hvis Beboere have mistet en Deel af deres
Kreature, een Mand allene 14 Faar. Kun med Nød bjer
gede de Livet; men havde Stormen og Havgangen varet
nogle Timer til, vilde ingen Redning have været. Paa Harboeøer ere nogle Huse bortskyllede og en Deel nedfaldne,
dog er Folket bjerget. Ved „Noret“, et Vandløb eller Veile,
over hvilken var 2de svære Broer, er den ene af dem saaledes beskadiget, at den ikke kan passeres.
Fra dette „Noer“ og nord op lige til Øster-Agger, langs
den smalle Landstrimmel, ere Beboernes Eiendomme alde
les ødelagte, overfyldte, indtil flere Alens Tykkelse, med
Havgruus, Sand og Steen, hvorved ogsaa den hyppige Samfærsel ad den Vei mellem Thye og Harsyssel er tilintet
gjort for største Delen ; hvilket er meget til Skade for Thyelands Handel med Stude og Heste, som altid før gik den
Vei og nu maa gaa over Otte-Sunds Færgested, hvilket er
bekosteligere. Udsatte for Havets Overgang ved enhver
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Storm af Vesten og for derved at see deres Huse bortskyl
lede, nødes Beboerne af Toft-Bye i Agger Sogn til at fløtte
og søge inde i Landet Eiendom, men disse arme FiskerFamilier have intet at kjøbe for. Deres Forfatning er høist
sørgelig. Uden offentlig Understøttelse ville de ikke være
at redde. Kunde deres Nød blive foredraget Vor eiegode
Konge, ville vist Foranstaltning træffes til deres Redning.
Toft-Bye er saaledes den 4de Bye i Agger Sogn, hvil
ken Havet, deels ved Overskyllelse, dels ved Landets Bortskjærelse, har borttaget i ringere end 100 Aarstid2-). Fra
denne Bye til Havstokken er nu ei mere end 450 Alen.
Det er sørgeligt at see, hvorledes Klitbakkerne langs den
smalle Landstrimmel, der vare ypperlig beplantede forme
delst flere Tusinde Menneskehænders Arbeide og stode i
frodig Væxt, i faa Timer ere aldeles tilintetgjorte, og alt
jevnet lige med Havstranden, hvorfor ogsaa Havet — da
ingen Modstand er mere — idelig vil skylle over i Liimfjorden. Heraf reiser sig et andet sørgeligt Uheld, at Fersk
vands-Fiskeriet i Liimfjorden vil aftage, da Fiskene der ei
taale Saltvand af saamegen Styrke. Dette har allerede viist
sig flere Gange.
Paa det nordligste Strøg af Landet, hvilket Havet over
skyllede, var dets Voldsomhed ikke mindre. Det brød med
Heftighed ind sønden for Øster-Agger, hvor der er en Slette,
og gik derfra i Fjorden, bortskyllede alt, det gik med lige
Rasenhed sønden om Agger-Kirke og norden om AalumByer ned i Fladsøe. Sidstnævnte Byers flere Hundrede
Alen høie Leer-Banker bortskaer det paa mange Favne, ved
sin heftige Fart gjorde det Jorden løs og revnet og nærmede
sig Husene saaledes, at det nærmeste Havet kun har 16 Al.
dertil og maa fløttes, om Beboerne ei skal frygte at falde
med Huus og Familie i Havet. Nogle af Fiskernes Baade
bleve knuste, andre mere eller mindre beskadigede. Den
Banke — af Sand er den — hvorpaa Agger Kirke staaer,
er saavidt bortskyllet, at det ene Hjørne af Kirkegaardsdiget er nedfaldet og Liigkisterne lade sig tilsyne. Fra Kir
ken selv til Havbanken er nu ikke 50 Al., saa den ogsaa
maa fløttes, om den ei skal vorde snart et Bytte for Havet.
4
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Den Stilling, hvori Beboerne af Agger Sogn, Thisted
Amt, nu befinde sig, er den sørgeligste, der kan tænkes.
Hidtil have de fleste havt 1 à 2 Køer og i det mindste 10
Faar hver, hvilket for saa fattige Familier var en betydelig
Hjelp til deres Familiers Underholdning og Børns Opdra
gelse. Nu ere deres Eiendomme aldeles ødelagte, Fiskeriet
ved det salte Vands Indtrængen i Fjord og Søe forstyrret,
deres Huse tildeels omstyrtede eller beskadigede — og ingen
Evne have de til at gaa saa haard Stød af Skjæbnen imøde !
Ogsaa nogle af Westervig Sogns Beboere have lidt —
dog mindre — ved Havets Overgang, thi da det skyllede
over i Fladsøe, steeg Vandet op i Taabel-Bye og gik ind
der i fleres Huse, hvilket altid — under lige Omstændig
heder — vil vorde Tilfældet, da Byen ligger lavt og lige
med Søens Overflade. Dette giver Anledning til den vist
nok grundede Formodning, at naar Havet aldeles hargennemskaaret Aalum-Byers Banker, af hvilke ikke er meget tilbage,
det da vil danne en Kanal ind i Flad-Søe, der har en Dybde,
saa Orlogs-Skibe kunde ligge der. Denne Kanal vil ei letteligen efterlægges af Sand, da Aalum Banker bestaaer af ide
lige Leerlag, hvilke danne en varigere Seng for Floden og
den Strøm, som vil komme fra bemeldte Søe, der ligger,
efter anstillet Nivellering, høiere end Havets Vandspeil.
Vilde Havet paa denne Maade — jeg har ganske den
Tro og det Haab — erstatte sit Rov: da vilde en saadan
Indseiling fra Vesterhavet i en sikker Havn være af ube
regnelig Velsignelse, og denne Provinds ved Handel hæves
til en Høide, at den kunde misundes.
Den Gud, hvis Veie til Rigers Velstand og Flor vi ikke
kjende, velsigne dette mit Haab, denne mit Hjertes for vort
elskte Fødeland inderligste Bøn!
Westervig Præstegaard den 11. Februar 1825.
Dertil kan jeg nu 14. Mardi lægge Følgende:
Efterat de offentlige Tidender have gjort opmærksom
paa, at ogsaa den 4. Mardi kunde man — paa Grund af
Maanens og Jordens Nærmelse — vente Vandenes Stigen
og maaske Oversvømmelse: saaes denne Dag med Forfær-
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delse imøde. Den 4. Mardi var, som man veed, meget godt
Veir; men Dagen forud, den 3die, havdes her et meget
strængt Veir af N.O. med stærkt Sneefog. Virkningen deraf
var for Røn-Bye i Agger Sogn følgende: Liimfjorden, som
var belagt med lis, brød op, satte lisbjerge ind paa Land
med en saadan Fart, henimod Aften, at Beboerne, som ere
Fiskere, kun med Nød reddede deres Baade. Men en grøn
Mark, østen for Byen, blev af Isen saaledes opskaaren og
underskaaren og overlagt med Sand, at den Smule Græsning
og Høeavl der havdes, er for flere Aar ødelagt. Efterat
Havet havde tilintetgjort deres Marker vesten for Byen, an
greb Fjorden dem nu ogsaa for Østen, saaledes har bemeldte
Røn Bye kun i Behold de faa Tønder Land, hvorpaa deres
Hytter staae. Hvormeget er dog disse Mennesker at beklage !
Den i foranstaaende Beretning ommeldte Kanal ved
Langerhuse har Havet nu dæmmet til for Vesten, saa der
atter kan kjøres, men naar det er vesten Storm, gaar Havet
over, og Passagen er ogsaa paa dette Sted stoppet.
Westervig Præstegaard 1825, 14. Mardi.
P. Chr. Bendix.“
Senere har Provst Bendix endnu tilføjet:
„L inder en s tæ r k S to rm a fV . og S.V. b a n e d e
V e s te rh a v e t sig g je n n em den sm a lle L a n d s trim 
mel m ellem Ø s te r-A g g e r og T o ft-B y e et In d lø b
N a tte n m ellem 27. og 28. N ovbr. 1825, hvorved den
søndre Deel af Agger Sogn, Røn-Bye med 24 Huse, er afskaaren fra Sognets nordre Deel og al Samfærsel mellem
Thye og Harsyssel til Lands tilintetgjort, hvilket ei allene
medfører megen Ubeqvemhed for begge Egnes Beboere,
men er især til Skade for Thyelands Handel med Heste,
Stude og Sviin, da Transporten nu maa gaae over Otte-Sund,
hvilket er kostbarere, ligesom Veien er længere, Ophold ved
Sundet ei er sjeldent, og Sundet selv er vanskeligt og ofte
farligt at beseile formedelst en meget stærk Strøm og KasteVinde“.3)
„Formedelst Havets voldsomme Overgang 3. og 4. Febr.
s. A., hvorved alle Sandbankerne bortskylledes og den smalle
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Jordstrimmel langs med Havet blev bortskaaren — paa sine
Steder indtil 200 Al. — bleve Toft-Byes Beboere, 4 Fa
milier, udsatte for saamegen Fare, at de ei fordristede sig
til at blive boende, men — hjulpne ved Deeltagelse i de
indkomne milde Gaver til de Vandlidte — kjøbte sig Eiendomme i Lyngs-Sogn paa Thyholm, hvorhen de flottede,
understøttede af Amtskjørseler, deres Huse“.
Det fremgaar med al Tydelighed af Bendix’ Beretning,
at Agger Kanal først dannedes 27.—28. November og ikke,
som det endnu bestandig angives, 3.—4. Februar 1825. Be
retningen viser ogsaa, at man beklagede Kanalens Opstaaen
som -en Ulykke. Men da Indløbet efterhaanden udvidede
og uddybede sig, saa at Kanalen blev sejlbar, opdagede man
snart, at Fordelen ved en Vandvej mellem Havet og Fjorden
langt opvejede Ulemperne ved Tabet af Landvejen mellem
Thy og Harsyssel, og man imødesaa nu med Frygt det Tids
punkt, da Kanalen igen vilde lukke sig. Ogsaa denne Frygt
viste sig imidlertid ugrundet, idet der forinden — i 1863 —
dannede sig et nyt Sejlløb paa et for Sejladsen bekvemmere
Sted, den nuværende Thyborøn Kanal. Helt tilsandet blev
Agger Kanal først i 1875, 50 Aar efter dens Tilblivelse.
Noter.
b (S. 155). De to Linieskibe hørte til en Konvoj, der forlod Gothenborg d. 16. December. Ulykken skete Juleaftensdag d. 24. December.
„St. Georg“, der var armeret med 98 Kanoner og havde en Besætning
af 760 Mand, strandede ved Fjand, og kun 11 Mand blev reddede. „De
fence“ med 74 Kanoner og 600 Mand strandede ved Fjaltring, og kun 6
Mand reddedes (C. F. Wandel : Søkrigen i de dansk-norske Farvande
1807—14, S. 361).
2) (S. 161). De to af de tre før 1825 forsvundne Byer var Bollum
og Nabe. Nabe, der er kendt fra Thyboernes Kamp med Svenskerne
1657, laa en Fjerdingvej syd for Øster Agger. Den nævnes endnu i
1769; efter C. Andresen: Om Klitformationen S. 234 stod den indtil
1775. Bollum (Boulum, Bolm), som laa Syd for Nabe, mellem denne
By og Toft, var gaaet til Grunde længe før Nabe; men hvornaar det
skete, vides ikke bestemt. Saa meget er dog sikkert, at den var til omkr.
1700, og at Peder Moldrup (Beskrivelse over Westervig Closter p. 161) i
1760 skriver, at den havde været til „i Mands Minde“ og var bleven lagt
øde af Sandflugt. Hvilken den tredie af de Byer, Bendix sigter til, var,
er usikkert. Foruden Bollum og Nabe har der, i hvert Fald indenfor
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den Tid her er Tale om, i Agger Sogn kun været de seks i 1825 endnu
eksisterende Byer, og den tredie maa altsaa have haaret samme Navn
som en af de seks. Paa Søkortarkivets Kort fra 1695 er angivet en By
Øster Toft og en Fjerdingvej Syd for den en Ny Toft. Det kan da være
en af dem, der skal tænkes paa, eller muligvis en ældre til Øster Toft
svarende Vester Toft\ i sidste Tilfælde kommer vi dog udenfor Bendix’
Tidsgrænse: „i ringere end 100 Aarstid“.
3) (S. 163). Med Bendix’ Beretning kan sammenholdes nogle „Ef
terretninger fra Agger“ i Den Nord-Cimbriske Tilskuer for d. 2. Decem
ber 1825: „Atter blev Vi i sidstafvigte Søndag den 27de Dennes (o: No
vember) hjemsøgte af en frygtelig Orkan, der rejsede Havet til en saadan
Høide, at det styrtede hen over Landtungen lige fra Agger Kirke sønder
efter forbi Nordre Lyngøre Bye. Denne Byes Beboere maatte flygte til
Thybo Røn, efterat et af Husene var nedstyrtet og bortskyllet af Havet;
formodentlig vil den nu ligesom Toft blive afbrudt og forladt. Den Kanal
fra Havet, som Stormen brød mellem 4. og 5. Februar f. A., men som
igjen var bleven fyldt af Flyvesand, er ved denne Leilighed igjen aabnet
og skal have meget udvidet sig. Den gamle Kanal sønden for Agger
Kirke, som Havet skar for en fem a sex Aar siden, er ligeledes atter
aabnet, men jeg kan ikke give nogen fyldestgiørende Forklaring over disse
tvende Kanalers Dybde og øvrige Beskaffenhed, da det vedvarende Storm
vejr gjør det. farligt at bereise Landtungen. Vandet i Limfjorden har
siden hin Storm staaet en halv Alen høiere end sædvanligt; om dette er
foranlediget af det fra Havet indstyrtede Vand, af den nu næsten i 6 Uger
stedse vedvarende Regn, eller af den stærke Østen-Strøm, som i disse
Dage styrter ind fra Kattegattet, kan man ikke bestemt afgøre; men det
forekommer mig sandsynligt: At alle Dele tilsammentagne have bidraget
ligemeget til at frembrinpe dette Særsyn. Fra Agger Kirke og nord efter
er en stor Deel af Havbrinkerne nedskyllet, og Flyvesanden oven paa
Bakkerne bortblæst, hvorved 35 Træstammer, som forhen vare bedækkede
af Sanden, ere komne til Syne; saaledes blotter Stormen den ældgamle
Jordbund og lægger den en kort Tid til Skue, indtil den næste StormFlod nedbryder det ganske af sin Grav fremkomne Land og for evigt
udsletter det af Jorden. Norden for Nørre-Aalum gik Havet over i Flade
Søe og arbejder nu paa at foreene sig med denne. Alt bebuder den
fremskridende Undergang, som først vil ramme denne Kysts uheldige
Beboere, men siden vore østen for beliggende Naboer, der endnu be
skyttes af Agger Sogns Ruiner“.
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Østersfiskeriet i Limfjorden.
Af M. Aaberg.

1.

Fjorden før Gennembrudet 1825.
ndtil Aaret 1825 kunde den Del af Limfjorden, der lig
ger Vest for Løgstør, som Cand. Jonas Collin i sin Tid
paaviste, siges at bestaa af en Række større og mindre, ind
byrdes forbundne Ferskvandssøer, der havde deres fælles
Udløb i Kattegattet, gennem den lange, forholdsvis smalle
Havarm, som strækker sig mellem Løgstør og Hals. Van
det havde paa længere Strækninger fra Udløbet en udpræ
get Brakvandskarakter. Den 3. Februar 1825 fandt imidler
tid Gennembrudet Sted ved Agger, og fra den Tid skete
der en fuldstændig Omvæltning i hele den vestlige Limfjords
Fauna. Det skal dog tilføjes, at der ogsaa i tidligere Dage
har fundet Gennembrud Sted af Limfjordstangen. Dette vides
saaledes at være sket 1624, 1717 og 1720. Disse Gennem
brud lukkede sig imidlertid af sig selv i Løbet af kort Tid,
Naar dette ikke blev Tilfældet efter Gennembrudet i 1825
ligger det sikkert i, at Havet efterhaanden havde opslugt
Landet paa dette Sted, saa Tangen var bleven stadig mindre
modstandsdygtig*). Hele Landsbyer var i Tidens Løb for-

I

*) I „Danmarks geologiske Undersøgelse“, II. Række Nr. 35, der
handler om „Stenalderhavets Udbredelse i det nordlige Jylland“ ved
A xel Jensen, fremsættes der Oplysninger, som bekræfter denne An
tagelse. Det hedder bl. a.:
„Kystlinjens Tilbagerykning har i det 19. Aarhundrede været
stærkest paa den Del af Tangen, hvor Vesterhavet har brudt igen
nem; siden 1791 (Videnskabernes Selskabs Kort) har Tilbageryknin
gen udfor Thyborøn Kanal endog været mellem 1 og 2 km.“
Forfatteren hævder imidlertid, at de i de sidste 100 Aar bestaaende Forhold, hvor der findes en bred dyb Kanal tvers gennem
Tangen, maa fra et geologisk Synspunkt betragtes som usædvanlige
og vil i Tidens Løb kun kunne opretholdes ved Kunst.
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svundne, og Limfjordstangen havde efterhaanden mistet saa
godt som hele sin Værdi som Landejendom. Tillige var
Fiskeriet indenfor Tangen og i den tilgrænsende Del af Nis
sum Bredning i Tidernes Løb bleven forringet og tildels
ødelagt ved Havets idelige Overskyllinger ikke alene derved,
at Sandet, som Havet førte med sig, blev liggende som
store Udgrunde tæt ind til Tangen og gjorde Fiskeriet paa
saadanne Steder umuligt, men ogsaa ved, at Havet gjorde
Fjordens Vande salte og dræbte eller fortrængte den davæ
rende Fiskebestand til andre Dele af Fjorden, Aalene alene
undtaget. Trods alt dette var Tilliden til Tangens Soliditet
dog fremdeles saa stor, at der kort før 1825, da det store
Gennembrud fandt Sted ved Agger, var paabegyndt en Ud
bedring af den over Tangen førende Landevej.

Østersen i Limfjorden opdages.
For Vestfjordens Fiskebestand blev Gennembrudet ved
Agger en fuldstændig Katastrofe. Hele Bestanden af Fersk
vands- og Brakvandsfisk uddøde forholdsvis hurtigt. Fjord
bredderne laa dækkede med døde Fisk som Gedder, Helt,
Aborrer o. s. v. i Hundreder af Læs. Tid efter anden ind
vandrede saa Saltvandsfisk i deres Sted.
Østers sporedes allerede først i Fyrrerne, og i 1850 blev
Agent Steenberg i Nykøbing og Brolægger Kristian Hede i
Lemvig ganske uafhængige af hverandre opmærksomme paa
Sagen. Steenberg fik i Sallingsund paa Nordsiden af Salling
opfisket en lille Fustage Østers, som han sendte til Køben
havn. Kristian Hede fiskede med et af ham selv lavet Red
skab, en Slags Rive, mindre Partier Østers, som han afsatte
i Lemvig.

Østersregalet.
I 1851 blev der af Regeringen, som nu var bleven op
mærksom paa Sagen, udstedt Forbud mod alt privat Østers
fiskeri i Limfjorden. Dette Fiskeri har nemlig fra gammel
Tid været betragtet som et Kronregale.
Den ældste Efterretning, vi har om Østersens Forekomst
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her til Lands, findes i det kgl. Arkivs jydske Register Nr. 4,
Fol. 178. Det er et aabent Brev fra Frederik den Anden,
saalydende:
„Vi Frederik etc. gjøre Alle vitterligt, at, eftersom
vi komme udi Forfaring, at ud mod Vestersøen udi
Riberhuus Lehn skulle findes og være fangelige et Slags
Fisk, kaldet Osterling, og efterdi vi selv have Lyst og
Behag til samme Slags Fisk, og have derfor befalet os
elskelige A lbert Friis, vor Mand, Raad og Embeds
mand paa vort Slot Riberhuus paa vore Vegne samme
Slags Fisk at skulle lade fange og os tilskikke, og paa
det derpaa ikke med Tiden skulde blive Mangel, da for
byde vi Alle, i hvo de helst ere eller være kunne og
hver besønderligen, nogen Osterlinge der sammesteds
at fange eller fange lade, uden aleneste den, som der
paa fanger paa vore Vegne Befaling af vor Leensmand
paa forn. Riberhuus. Saasnart Nogen fordrister sig til
herimod at gjøre, og det samme skjælligen overbevises
kan, den da ikke vil stande derfor til Rette, og straffes
som vedbør. Herefter Hver vil vide at rette, og for
Skade at tage Vare.
Actum Skanderborg 4. Februar 1587.
De slesvigske Østersbanker var i det 17. Aarhundrede
delte mellem Kongerne af Danmark og de holstenske Her
tuger, hvilket Forhold baade før og senere gav Anledning
til Strid. Ved Hertugdømmernes Afstaaelse til Prøjsen og
Østrig i 1863 gik ogsaa Østersbankerne tabt. Disse Banker
angives af H. Krøyer i Skriftet „De danske Østersbanker“,
udkommet 1837, i Aarene fra 1709—1771 at have givet
et aarligt Udbytte af op til 4000 Tdr. Østers à 800 Stkr.
Angivelsen støtter sig til Embedsmændenes Indberetninger.
Krøyer siger, at „Bankernes Rigdom i den senere Tid saaledes har aftaget, at de, dersom de vedbliver at aftage i
samme Forhold, snart aldeles vilde forsvinde“. I 1830 afgav
samtlige Banker kun 1950 voksne Østers.
Endvidere har man paa Jyllands Østkyst fra Skagen
ned til Hirtsholmene de saakaldte fladstrandske Østersbanker,
hvor Østersen ligger paa Dybvand. De har til Tider givet
et Udbytte af over 200,000 Østers aarlig.
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Havnefoged Klørborg.

Dampskibsekspeditør Jørgensen.

Østersforpagtere i Thisted.

Østersfiskeriet i Limfjorden bortforpagtes.
For at skaffe sig nærmere Besked om Forholdene sendte
Regeringen i 1851 Videnskabsmanden H. Krøyer op til Lim
fjorden, og kort efter, at den havde forbudt privat Østers
fiskeri, bortforpagtedes i 1851 underhaanden Fiskeriet for 3
Aar til Agent Steenberg i Nykøbing, Kammerraad Lykke i
Thisted og Justitsraad Claudi i Lemvig for i alt ca. 400 Rdl.
aarlig. Forpagtningen blev i 1854 fornyet for 3 Aar, men
ved Udløbet af den sidstnævnte Periode overtog Steenberg
den alene for 4 Aar indtil 1861.
I dette Aar blev der afholdt Forpagtningsauktion for et
Tidsrum af 10 Aar, men saaledes, at Fjorden deltes i 5 Af
delinger, hvilket kort i Forvejen var tilraadet af Professor,
Etatsraad D. F. Eschricht, som for den danske Regerings
Regning havde foretaget en Rejse til Frankrig, hvor han
havde sat sig ind i den Fremgangsmaade, der i dette Land
anvendtes med Hensyn til Østersavl i en aaben Havbugt,
og som ligeledes havde foretaget en Undersøgelsesrejse til
Limfjorden. Inddelingen var som følger:
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1. Afdeling: Øst fra til Løgstør. Tilsloges Forp. Brix.
2.
—
Livø Bredning: Agent Steenberg, Nykøbing.
3.
—
Sallingsund og derfra videre til Struer: Samme.
4.
—
Thisted Bredning tilligemed Strækningen vest
om Mors til Oddesund: Havnefoged Kløvborg
og Dampskibsekspeditør Jørgensen, begge af Thi
sted, samt Propr. Schibbye, Landlyst.
5.
—
Nissum Bredning fra Oddesund Vest paa til
Agger Kanal: Samme.
Professor Eschricht havde i sin Indberetning til Rege
ringen anslaaet hele Udbyttet af Østersfiskeriet i Limfjorden
i 1860 til 150,000 Stkr. Fangsten blev betalt med 2 Rdl. pr.
Hundrede. Hele Fiskeriet var paa Grundlag af denne Vur
dering bleven udbudt i Forpagtning for ca. 900 Rdl. aarlig.
I Henhold til Prof. E.s Raad og Anvisninger var der i Kon
ditionerne givet Forpagterne Tilbud om Fordele ved For
pagtningens Udløb, hvis de i Forpagtningstiden havde truffet
Foranstaltninger til Forbedring af Fiskeriet. Navnlig var paa
peget det ønskelige i Anlæg af Østersparker og kunstige
Østersbanker.
De nye Forpagtere havde de første Aar ikke noget sær
lig stort Udbytte, men senere steg det i hurtigt Tempo. Der
fiskedes i 1867—68, 1868-69, 1869—70 og 1870—71 hen
holdsvis 1,7, 3,9, 4,6 og 5,3 Milj. Østers. Prisen var paa
den Tid 2 Kr. 67 Øre (11 Mark) pr. 100, og man vil forstaa, at Forpagterne med den lave Afgift, der i det sidst
nævnte Finansaar udgjorde alt i alt 885 Rdl., tjente gode Penge.
I den her nævnte Forpagtningstid, fra 1861 til 1871, var
Fiskeriet imidlertid bleven drevet med en vis Varsomhed. I
Konditionerne var det som omtalt bestemt, at hvis Forpag
terne i deres Forpagtningstid havde truffet Foranstaltninger,
som kunde antages at have bidraget til, at der opnaaedes en
højere Afgift for næste Forpagtningstid, skulde de have Halv
delen af, hvad Afgiften kom til at beløbe sig til mere end
den, de selv havde givet, enten udbetalt kontant eller fradraget
i Afgiften, hvis de selv paany blev Forpagtere. I Henhold
hertil var der efter Opgivelse af Forpagterne i den 10-aarige
Periode af dem udsat 1 Milj. Østers, som efter Datidens
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Priser skulde kunde have indbragt dem 16,000 Rdl. Store
Strækninger, hvor Fiskeriet endnu var i sin Barndom, var
bleven fredede Aar efter Aar, og Fiskerne havde meget be
stemte Ordrer til intet Steds at gaa Østersen for nær.
Imidlertid var man nu i vide Kredse bleven opmærksom
paa det fordelagtige Foretagende, og „Det danske Fiskehandels
selskab“, bag hvilket stod en tysk Forretningsmand, Kuhnert,
gjorde sig i 1871, da Forpagtningen udløb, store Anstrængelser for at komme i Besiddelse af den. De hidtilværende
Forpagtere bød nu 30,000 Rdl. i aarlig Afgift, men dette Bud
blev ikke modtaget. Heller ikke hjalp det, at de tilbød at
give Afkald paa den Godtgørelse, der formentlig tilkom dem
for de Ofre, de havde bragt for at faa Østersbestanden for
øget. Ministeriet overdrog sluttelig „Det danske Fiskehandels
selskab“ (Forretningsfører Kuhnert og Driftsbestyrer Paulsen)
Forpagtningen for 5 Aar mod en aarlig Afgift af 42,000 Rdl.
Candidat Jonas Collin blev samtidig antaget som Regerin
gens Konsulent ved Østersfiskeriet.
Der blev nu for Alvor taget fat paa Fiskeriet. Samtidig
blev Prisen paa Østers sat stærkt i Vejret. I Løbet af 5 Aar
skrabede de nye Forpagtere mellem 32 og 35 Milj. Østers,
saa de Folk, der var finansielt interesserede i Foretagendet,
tjente store Penge. De gamle Forpagtere fik derimod ingen
Godtgørelse. De af dem trufne Forholdsregler, Udsættelse
af Østers samt delvis Fredning, betegnedes af Collin som be
tydningsløse, og de af dem i Aarenes Løb til Ministeriet
fremsendte Indberetninger om de udførte Arbejder, betegne
des af Konsulenten som „absurde Postulater“. Naar Østersen
i den Tid, de havde haft Forpagtningen, havde formeret sig
saa stærkt, skyldtes dette „de gunstige Naturforhold“. Først
efter, at de i 10 Aar havde ført Proces mod Staten, fik de
ved Forlig udbetalt 20,000 Kr., hvilket Beløb imidlertid for
en stor Del var medgaaet til Procesomkostninger. De ansaa
sig derfor vedvarende for i høj Grad forurettede.
I 1876, da Forpagtningstiden var udløben, fik Handels
banken i København Forpagtningen, vedvarende med Kuhnert
og Paulsen som Forretningsledere. Banken bød 240,000 Kr.
aarlig for Forpagtningen, og denne blev den tilslaaet for 10 Aar.
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Driften fortsattes derefter med Struer som Udgangspunkt
af de nævnte to Mænd, men det viste sig snart, at Banken
havde gjort en daarlig Forretning. Fra 572 Miljon Østers
det første Aar sank Udbyttet allerede næste Aar (1877—78)
til 3 72 Miljon, men det var dog endnu i 1879—80 2,875,130
Stykker.
Ved Tillægskontrakt af 7. Septbr. 1880 fornyede Han
delsbanken Forpagtningen for Femaaret til 1886. Men nu var
det først, det gik galt. Allerede i 1880—81 var man nede
paa ca. 172 Miljon Østers, næste Aar gik man op til 2, men
derefter sank Udbyttet til 13A, til UA og til under 1 Miljon
i de to sidste Aar. Forpagtningsafgiften gik ned til ca.
70,000 Kr.
Om Grunden til den stærke Nedgang, som efterhaanden
fandt Sted, var der delte Meninger. De tidligere Forpagtere
paastod, at der af deres Eftermænd, skønt disse var under
stadigt Tilsyn af Collin, var bleven fisket altfor stærkt, og
Dr. phil. & jur. & sc. C. G. Joh. Petersen, som fra 1905
overtog Tilsynet med Østersfiskeriet efter Collin og derhos
blev Direktør for den danske biologiske Station, har senere
givet dem Medhold, idet han i en Beretning for 1907 til
Landbrugsministeriet udtaler, at den gradvise Nedgang fra
1873—74 til 1885—86 „aabenbart betegner, at man har
fisket saa meget af den gamle, rige Bestand, at det kan
mærkes“. Men Dr. Petersen tilføjer:
„Imidlertid blev den ikke udtyndet i den Grad,
som Tabellens Tal [der findes vedføjet] synes at vise;
thi i Handelsbankens Betingelser findes en Paragraf (§3),
hvori det bestemmes, „at de Banker, som ikke er i Stand
til at give et Udbytte af 1000 Stkr. fuldmaals Østers
daglig med en med 4 Skrabere vel udrustet Baad ved
gunstig Lejlighed, fredes under hele den paagældende
Fiskesæson“. Denne Bestemmelse, der synes at være
bleven meget strengt overholdt, udelukkede efterhaanden
Forpagterne fra at fiske paa meget store Strækninger,
saa at de tilsidst ikke engang kunde fiske det Antal,
for hvilket der ubetinget skulde betales, nemlig 150,000
Stkr“.
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Østersfiskeriet fredes i 4 Aar og bortforpagtes paany.
Disse Forhold havde til Følge, at Finansminister Estrup
den 5. Marts 1885 i Folketinget indbragte et Lovforslag,
gaaende ud paa, at alt Østersfiskeri i Limftorden skulde ind
stilles for en 5-aarig Periode. Forslaget vedtoges, men dog
saaledes, at Fredningen kun kom til at vare i 4 Aar (fra
1886 til 1890).
Fra 1890—91 bortforpagtedes Østersfiskeriet i Limfjor
den paany, denne Gang til Nordmanden H. H. Tonning og
Apoteker Teilmann Fris, Nykøbing. Forpagtningstiden var 5
Aar, og der fiskedes det første Aar 586,648, det sidste 890,572
salgbare Østers. I Afgift betaltes fra 17,599 til 32,264 Kr.
det sidste Aar.
Fra 1895—96 overtog Tonning alene Forpagtningen, atter
for 5 Aar. Han fiskede omkring 1 Miljon salgbare Østers
aarlig og betalte ca. 35,000 Kr. i aarlig Afgift.
Fra 1900—01 overtog Halse, Nykøbing, samt Brinck,
Mar. Jensen og G. H. Spellerberg, alle af Skive, Forpagt
ningen. De fiskede det første Aar 1,009,547 Stkr., og Ud
byttet af salgbare, fuldvoksne Østers steg i den 5-aarige Pe
riode til 1,238,846 i det sidste Aar. Afgiften androg aarlig
fra 63,540 til 72,504 Kr. De havde Forpagtningen til 1910*).
1910 overtoges Forpagtningen af Limfjordsøsters-Kompagniet, Chr. D. Lunn og Skibsmægler Fr. L. Knakkergaard
i Nykøbing. De havde ved Forpagtningens Overtagelse paa
taget sig at fiske og sælge 2—3 Gange saa mange Østers
aarlig, som der hidtil i en meget lang Aarrække havde været
fisket og solgt fra Limfjorden.
1 Aarene umiddelbart forud for 1910 var der af Biolo
gisk Station foretaget en omhyggelig Undersøgelse af Østers
bankernes Bestand, og denne Undersøgelse havde givet til
Resultat, at Bankerne ikke blot „kunde taale“ men at de
„trængte til“ en meget stærkere Drift af Fiskeriet. Derimod
*) De i det foregaaende givne Oplysninger ang. de forskellige Forpag
tere og Antallet af de af dem tiskede Østers er hovedsagentlig hentede
fra Dr. C. G. Joh. Petersens Beretninger.

174
stod det, som Chr. D. Lunn oplyste i en af ham i Februar
1916 til Direktionen for den danske biologiske Station ind
given Indberetning, som et aabent Spørgsmaal, hvilken Ind
flydelse den planlagte Drift af Østersfiskeriet efter en delvis
ny Metode vilde faa paa Bartkerne og deres Bestand samt
om den planlagte Driftsform vilde vise sig praktisk.
Resultatet af Fiskeriet maa for de første 5 Aars Ved
kommende siges at have været udmærket godt. Der solgtes
i Aarene 1910—15 i Følge den ovennævnte Beretning 3,250,000
Østers det første Aar, 3,656,000 det næste, og derpaa hen
holdsvis 3,936,000, 3,833,000 og 3,852,000. Samtidig genudlagdes i den nævnte Periode 823,000 Østers. Kontrakten
hjemlede Forpagterne Ret til at opfiske og bruge i den
nævnte 5-aarige Periode ca. 20 Milj. Østers, og man var
naaet til ca. 19 Milj., idet 335,000 var anvendt paa anden
Maade. Nedgangen fra 1912—13 til 1913—14 tilskrives den
kolde Sommer 1913.
I 1915 udtraadte Fr. L. Knakkergaard. I 1920 døde
Chr. D. Lunn. Den nuværende Domæneforpagter Villars K.
Lunn blev derefter Eneforpagter. Han var indtil 1914 Ejer
af Tornvedgaard pr. Jyderup, men blev fra sidstnævnte Aar
ansat ved Østerskompagniet.
I de senere Aar har Østersbestanden været i stærk Af
tagende og Fiskeriet har givet et stadig ringere Udbytte.
Man har derfor i de sidste Aar taget sin Tilflugt til Udsæt
telse af hollandsk Østersyngel.
Af Anmærkningerne til Finansforslaget for 1925—26
fremgaar det, at den aarlige Forpagtningsafgift i Henh. til
Forpagtningskontrakt af21.Septbr. 1920 beregnes procentvis
af Nettoudbyttet, nemlig med 50 pCt. af de første 100,000
Kr. og 70 pCt. af det overskydende Beløb, dog mindst 50,000
Kr. aarlig. Paa Grund af den stadige Tilbagegang for Østers
fiskeriet har det imidlertid været nødvendigt at ophæve Be
stemmelsen om Minimumsgrænsen for den aarlige Afgift.
Denne bestaar derfor fremtidig i de ovennævnte Procentdele
af Nettoudbyttet.
I Følge Forpagterens Regnskab for 1922—23 udgør Statens
Andel i Nettoudbyttet, som er ført til Indtægt paa Finans-
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loven for 1925—26, 26,153 Kr., hvortil kommer et Rest
afdrag for 1921—22 paa 20,000 Kr., saa hele Indtægten det
nævnte Aar er budgetteret med 45,000 Kr.
I Anmærkningerne til Finansforslaget for 1926—27 staar
anført, at der i Følge Regnskab for 1924—25 tilkommer
Staten fra Østersregalet 35,230 Kr. Det siges derhos, at da
Indtægten af Østersregalet ikke med nogen Sikkerhed kan
budgetteres, er der paa Finansforslaget opført et rundt Beløb
af 50,000 Kr.
Videre hedder det: Regnskab for 1924—25 udviser en
Udgift paa 320,338 Kr. (hvilket Beløb er anvendt til Indkøb
af hollandsk Østersyngel i 2 Aar). Naar Udgiften paa Finans
forslaget kun er opført til de sædvanlige 400 Kr., skyldes
dette bl. a., at man ønskede at afvente Resultatet af det
første Forsøg paa Udplantning af hollandsk Østersyngel for
inden Forslag stilledes om Bevilling til yderligere Indkøb af
udenlandsk Yngel.
Endnu skal tilføjes, at Forpagteren forrenter det til Ind
køb af Østersyngel anvendte Beløb i Forpagtningstiden. Naar
han fratræder skal han aflevere et lige saa stort Kvantum
Yngel som det af Staten indkøbte, og har derfor stillet Sik
kerhed.

De forskellige Fangstmaader.
Til Østersfiskeriet anvendtes i de første Aar af Forpag
terne Briler, et lettere Redskab, som nærmest egner sig til
Anvendelse paa Steder med lav Vandstand. Fra 1861 gik
man over til at anvende Skrabere, der af H. Krøyer beskrives
som bestaaende af en Jernramme i Form af en meget lang
strakt Rektangel, forsynet fortil med en Jernbøjle, hvori et
Reb anbringes, og bagtil med et Net, som danner en Pose.
Skraberen nedsænkes paa Bunden og slæbes efter Baaden,
saa den river med sig, hvad den møder, og optager dette i
den efterfølgende Pose. Det var ved Benyttelse af dette Red
skab, at det danske Fiskehandelsselskab i Perioden 1871—75
opnaaede det store Resultat. Imidlertid havde allerede Pro
fessor Eschricht i sin Indberetning til Ministeriet af 1860 gjort
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opmærksom paa, at der i Harrevig paa Sallingkysten i de
første Aar efter Østersens Opdagelse havde været rig Østers
fangst, men efter at de private Fiskere havde begyndt at
fiske med Skrabere, var Mængden „aftaget meget betydelig“,
og senere er det ved den af Jonas Collin efter Frednings
perioden 1886—90 indførte Fangstmetode med Dykker fastslaaet, at han betragtede Skraberen som et Redskab, der let
kunde gøre Fortræd.
Ved den Forpagtningskontrakt, som under 7. December
1889 blev indgaaet mellem Finansministeriet og Hans Holmboe Tönning, der paa dette Tidspunkt var Driftsbestyrer for
Østerskompagniet „Norge“, ang. Forpagtning af Østersfiske
riet i Limfjorden, hedder det i § 4:
„I Limfjorden er al Skrabning af Østers ubetinget
forbudt, og disse maa der kun optages ved Dykkere
eller ved Anvendelse af Brile“.
Det var derhos forbudt Forpagteren at optage Østers,
der var saa smaa, at de kunde gaa igennem en Cirkelring,
der indvendig holder 3 danske Tommer i Diameter. Det
hedder derhos i Kontrakten: Optages slige Undermaalsøsters
ved en Fejltagelse, skal de straks udlægges igen. Anholdes
de af Kontrollen i Land, er Forpagteren forpligtet til snarest
mulig under Kontrollens Tilsyn at udlægge dem paa pas
sende Steder, og er derhos forpligtet til at betale Bøder fra
4 til 25 Kr., som af Ministeriet.dikteres ham.
Dog maatte avledygtige Undermaalsøsters optages til An
vendelse som Moderøsters i Bassinerne.
Ved denne Kontrakt var indtil videre Struer betegnet
som Depotsted for hele Limfjorden. Dog stilledes det For
pagterne i Udsigt, at de, om de ønskede det, kunde faa
Depotet henlagt til Nykøbing.
— Ved en Tillægskontrakt af 16. og 20. Septbr. 1893
indførtes der enkelte Ændringer i Kontrakten. I Stedet for
en Cirkelring af 3 Tommer indvendig Diameter skulde der
nu til Maaling af Østers anvendes et rektangulært Maal af
henholdsvis 8 og 3 Centimeter indvendige Dimensioner. Der
hos tillades Skrabning af Østers dels i Nissum Bredning,
dels paa Blødebanker i de øvrige ikke særlig fredede Dele
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10 Dykkerfartøjer maatte der derhos paa Ødedage, hvor
Dykning var udelukket, foretages Skrabning, men denne
skulde ske under Opsigt af Kontrollen.
Ved Tillægskontrakt med Tonning af 9. Maj 1894 blev
Antallet af Skrabebaade i Nissum Bredning forhøjet til 5.
Ved næste Forpagtningskontrakt blev i Henhold til Kon
ditionerne de ovenfor omhandlede Bestemmelser vedrørende
Skrabning fastholdte. I øvrigt skulde Fiskeriet foregaa ved
Dykker eller ved Briling. Nykøbing betegnes nu som
Depotsted.
I de 20 Aar, hvor Forpagtningen indehavdes, først af
Tonning og Teilmann-Friis, derefter i 5 Aar af Tonning alene,
og fra 1900—01 til 1910 af Brinck, Mar. Jensen, Halse og
Spellerberg, blev der, som allerede omtalt, ikke fisket stærkt,
kun i enkelte Aar noget over 1 Miljon Østers, og Anven
delsen af Skraber var stærkt begrænset. I Løbet af disse 20 Aar
voksede Bestanden stærkt, hvad saa end Grunden har været.
1 September 1910 paabegyndtes Fiskeriet af Forpagterne
Christian D. Lunn og Knakkergaard. Herom foreligger der
som omtalt Beretninger fra den førstnævnte til Direktøren
for den danske biologiske Station af Februar 1916. Som
allerede nævnt gik Udbyttet under de nye Forpagtere, efter
at der, som det hedder i Forpagternes Beretning, „i mange
Aar saa godt som ikke var skrabet“, stærkt i Vejret. Der
fiskedes i det første Aar 3,370,000, hvoraf 100,000 var brilede,
Resten skrabede. I 1912—13 fiskedes 4,286,000, udelukkende
ved Skrabning. 1 alt blev der i de 5 Aar fra 1910 til 1915
i Følge Forpagternes Indberetning skrabet 18,742,000, op
taget med Dykker 755,000 og brilet 140,000, ialt 19,632,000,
eller 234,000 mindre end der ialt var fisket. Disse 234,000
var mindre Østers, som først var tagne fra, men som senere
blev solgt sammen med de store Østers i Perioder, hvor
det var vanskeligt at skaffe Østers nok.
I de to første Aar blev der brilet, men derefter blev
dette Fiskeri i det væsentlige opgivet som mindre heldigt.
Dykningen, der i Følge Beretningen laa ganske udenfor
Forpagternes Plan, „blev paabegyndt i Vinteren 1914, hvor
der i 8 Maaneder blev arbejdet med en Dykker for at forsøge
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Muligheden af at genindføre denne Driftsform, saaledes som
af Landbrugsministeren ønsket“. Chr. D. Lunn skriver i sin
Beretning herom:
„Det fremgik af dette Forsøg, at det vel var muligt
at anvende Dykkere ved Fiskeriet, men at det var dyrt
og upraktisk, og efter at der i Sæsonen 1914— 15 og
Sæsonen 1915— 16 har været arbejdet med 3 Dykkerbaade, er dette Resultat kun traadt saa meget tydeligere
for Dagen. Dykkeren er i alt for høj Grad afhængig
af Vejrforholdene, idet Arbejdet umuliggøres ham ikke
blot af den øjeblikkelige Storm, men i endnu højere Grad
af det uklare Vand, der er Resultatet af enhver Storm.
At dette gør Dykkeriet dyrt, er dog af mindre Betyd
ning, fordi det udgør en forholdsvis lille Part af det
samlede Fiskeri; langt vigtigere er det, at Udbyttet af
Dykningen er saa variabelt, at det bliver Forpagterne
næsten umuligt at regulere Fiskeriet og til enhver Tid
skaffe det nødvendige Kvantum Østers . . .“
„Der er intet til Hinder for, at der ogsaa i Frem
tiden kan dykkes for at udnytte Østersen paa de Steder,
hvor der ikke kan skrabes, men Dykningen maa ikke
have det Omfang, at den faar væsentlig Betydning for
Østershandelen, fordi det i for høj Grad vil skade den
hele Sag. Skrabematerialet bør derfor udvides“.
Dette er det formentlig ogsaa blevet, og Udbyttet naaede
i 1915—16 sit Højdepunkt med over 572 Miljon. Siden er
det gaaet stærkt tilbage, i 1922—23 var det 272 Miljon, og
derefter er det yderligere svundet ind, saa at Østersfiskeriet
i det sidste Aarstid i det væsentlige har ligget brak.
Det paastaas dog, at der i Aar vil blive en Del Østers
af hollandsk Afstamning.
(Sluttes i næste Aargang).
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Lidt om Bygholm Vejle.
Ved N. Sodborg.

Aaret 1760. udkom i København et Værk under Navn
„Danmarks og Norges Oekonomiske Magazin“.
Værket, der udgør flere Bind og er forsynet med en
Del Kort og Billeder, giver Oplysninger om mange forskel
lige Forhold, f. Eks. om Ager- og Havedyrkning, Plantning,
Husbygning, Kreaturhold, Fiskeri og Fabriksvæsen og m.
m. „Dennem til Tjeneste, som elske almindelig Velfærds
Befordring“, som det hedder i Fortalen.
For det er nemlig et Værk, der indeholder mange nye
Tanker og Forslag, nye og fremskridtsvenlige for den Tid
vel at mærke; for vor Tid derimod vil meget af det, der
føres frem, forekomme overlevet og gammeldags. Men Hen
sigten har sikkert været den allerbedste: at føre Folket
fremad i Dygtiggørelse og Fremskridt paa alle Omraader af
dansk og norsk Erhversliv. —
I 4. Bind af ovennævnte Skrift er fremsat et Forslag,
som lyder saaledes:
„Oekonomiske Tanker over den udi Liimfjorden befin
dende særdeles skadelige og hinderlige Grund ved Løgstøer
udi Jylland, med videre deraf dependerende.“
Artiklen omhandler altsaa et Forslag til Uddybning af
Løgstør Grunde, men efter dette er fremsat et andet For
slag, nemlig til Udtørring af Bygholm Vejle1) og det er dette
ret mærkelige Forslag, der her skal fremføres.
Forfatteren, som vil være ukendt, og hvis Navn derfor

I

h Med Hensyn til Bygholm Vejles Historie tillader jeg mig iøvrigt at
henvise til min Skildring „Bygholm og Vesløs Vejler“ i Aarbogen
for 1909.
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ikke nævnes, begynder med at fortælle, at han for nogle
og 30 Aar tilbage „paa Salig Hr. Justitsraad Enevold Niel
sen Berregaard til Kjølby- og Vesløs-Gaarde udi Thy hans
Vegne“ og paa hans Bekostning var rejst til Løgstør for paa
forskellige Aarstider at undersøge og studere Forholdene ved
Løgstør Grunde,
„ . . . . eftersom bemeldte, bemidlede Mand, Justits-Raad
Enevold Berregaard da til Publici almindelige Tieneste
og Gavn, af sin egen og sines deraf i Tiden ventende
Fordeel, var af saa raisonable Tanker, paa visse Con
ditioner, at ville paa egen Hazard og Bekostning lade
denne for den største Deel af Jylland heel skadelige
Løgstøer-Grunde (sætte) udi god seilbar Stand og ind
dæmme den saakaldede Øslefs eller Bygholms Vejle for
af Vejlen at faa Mærsk-Land.“
Forfatteren giver derefter en Skildring af den store Hin
dring, som Løgstør Grunde er for Skibsfarten, særlig for
hele den vestlige Del af Limfjorden. Paa Grund af den
lave Vandstand over Grundene maa Skibene lade Varerne,
der nævnes f. Eks. Hans Kongl. Majestæts Skattekorn fra
Thisted, Nykøbing og Skive Amtsstuer, omlade paa Pramme
over Grundene, hvad der fordyrer Fragten meget. Et Skib
med 400 Tdr. Gods koster det 30 Rdl. foruden Ophold og
Fare at faa ladet over, og Landmændene faar derved betyde
lige Udgifter paa deres Korn, som sejles bort, ligesom ogsaa de tilførte Varer fordyres. Han havde fundet, at med
visse Stormvinde kunde Løbet tilstoppes i 24 Timer, saa
Vandstanden kun var 4 Fod. Derimod kunde andre Vinde
paa 12 à 16 Timer igen rydde Grundene for Sand, saa der
kunde være 8 à 9, ja 10 à 12 Fod høj Vandstand.
Om Bygholm Vejle skriver han, at den er „af 5 Fjer
dings Vej udi Bredden og 6 Fjerdings Vej udi Længden“,
og at ingen Mennesker har nogen som helst Nytte af den.
Ved visse Stormvinde overskylles den med Vand og Sand
fra Limfjorden, men til andre Tider er den saa tør, at den
støver.
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Ofte kan man ved Efterhøsttide køre ud over den tørre,
flade Vejle, og saa kan en pludselig frembrydende Storm
bringe Limfjordens Vande til saa hastigt at strømme ind
over Vejlen, at Vandet kan gaa op i Vognen, inden man
kan naa Land. Men det er ogsaa hændet, naar Vejlens
Flade saa hurtigt er blevet overskyllet, at Vinden pludselig
har vendt sig, saa Vandet er strømmet ud i Fjorden igen,
og det „med saa kraftig en Force“, at det har omkastet
Vogne, saa baade Folk og Heste er blevet derude, ja, ogsaa
gaaende Folk og Kreaturer, saa intet har kunnet redde sig
fra de fremvæltende Vandmasser.
„Grunden udi Vejlen“, siger han, „er ret MarskLands Bund, Klæg og Blaaler, saa i Fald den laa paa
andre Steder, havde den ej ligget udyrket i saa lang
Tid.“
I det hele ser han meget lyst paa Forholdene, og han
mener, at paa Vejlen kan næsten alting vokse, naar bare
Limfjorden ikke saa ofte og saa voldsomt faldt derind. Og
han henviser til, at baade Sal. Hr. Assessor Peder Nielsen
Moldrup til Vestervig Kloster og han selv har prøvet hver
for sig en Sommer, da de rejste til Aalborg, langt ude paa
Vejlen at plante en Del „Flæg-Rør, Sibe-Rødder saavelsom
Pors-Rødder“, som de havde med sig. Aaret efter var disse
Rødder i Grøde, og 3—4 Aar efter, da Forfatteren igen kom
over Vejlen, havde de udbredt sig ikke saa lidt og var i
god Vækst og Grøde.
Men siden „den før ommeldte patriotisk intentionerede
Hr. Enevold Berregaards“ Død har der ingen været, som
har villet tage Udtørringen op. Og naar Enevold Berregaard ikke fik begyndt, saa havde det nærmest sin Grund
i, at han dels ikke kunde blive enig med det Høje Rente
kammer Collegium om de Privilegier og Conditioner, han
forlangte, og dels i at han allerede dengang var temmelig
„bealdret“, men dog navnlig i, at han ikke kunde bevæge
Forfatteren, „som da vel var ung, men havde ikke meget
at vove“, til at paatage sig at fuldføre Uddybningen og Ud-
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tørringen, som Enevold Berregaard dog vilde ofre 10,000
Rbdl. til.
Som allerede nævnt er Artiklen forsynet med et Kort

over Limfjorden og Vejlerne. Til dette Kort, der her er
gengivet, er der følgende Forklaring:
A.

Er Limfjorden som kommer ind fra Hals Tønde og gaar forbi Aal
borg, Nibe, Sebbersund, Aggersund og Løgstør over Grunden C og
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B.

C.

D.
E.

F.
G.

H.

I.
K.
L.
M.
N.

O.

P.
Q.
R.
S.
T.

til Salling og Vilsund, Virchsund, Hvalpsund, Næssund, Ottesund,
forbi Skive indtil Hiarbæk og lige ud til Lemvig 0 og Struer V.
Er Dybet paa den østerlige Side af Skiden kaldet, eller Løgstøer
Grund, hvor de Fartøjer, som kommer ind fra Hals Tønde, Aalborg,
Nibe og Løgstøer, med stor Bekostning maa lodse deres indehavende
Vare for at flyde over denne Skiden eller Grund, og er denne LodsePenge bestaaende af 8, 10 ja 12 Skilling af hver Tønde Korn, og
andet Gods udi Proportion, saa et Fartøj paa 400 Tønder kan ikke
lodses under nogle og tredive Rigsdaler og derover og desuden maa
lide Ophold og udstaa stor Fare for indfaldende Stormvinde.
Er det saakaldte Skiden eller Løgstør Grund, som er ungefehr i
Bredden 50 Favne paa hver Side og udi Længden tvers over om
trent 100 eller flere Favne.
Er den østerlige Ende af Grundens Begyndelse paa den nordlige
Side eller Kant.
Er den nordvesterlig Ende, hvor Grunden endes paa den norderlig
Side, og derfra D til E er det, der paa denne Side skal pæles og
sættes Steen-Kister paa en 50 Favne.
Er den østerlig Kant af Grundens Begyndelse paa den sønderlig
Side eller Kant.
Er den vesterlig af Grundens Endelse paa den sønderlig Side, og
derfra F til G er det, der ligesom paa den anden Side skal sættes
Pæle og Steen-Kister af 50 Favne, paa det Limfjorden kan ind
skrænkes og ikke skylle over til begge Sider, hvorfra ved Fjordens
Udfald hentes Øer, Sand og Klæg, som samles paa Grunden og
foraarsager, at lidet Vand findes over Grunden.
Er lutter Sandgrund, som Fjorden ofte breder sig ud over, hvorpaa
Fartøjerne udi ondt Vejr kaster deres Skibes Ankere ud for at ligge
desto tryggere.
Er Aggersund.
Er Tømmerbye udi Hann-Herret, udi Nordost-Ende af den saakaldede Øslefs eller Bygholms Vejle.
Er Aggersborg Kirke.
Er Aggersborg Gaard.
Er den saakaldede Øslefs eller Bygholms Vejle, omtrent 6 Fjerdings
Vej lang fra Aggersborg Grønlands Kanten paa sønderlig Side udi
Nord, Nordost til Tømmerbye udi Hann-Herret.
Der begyndes Vejen paa den sønderlig Side fra Aggersborg Grøn
lands faste Grund over Vejlen til P., hvorimellem er omtrent fem
Fjerdings Vej i Bredden. Sønden og udenfor er det, Vejlen skal
inddæmmes fra O til P.
Der ender Vejen over Vejlen paa Hannis Grønlands faste Grund
paa den vesterlige Side af Vejlen, og dertil skal Dæmningen gaa.
Er Øslefs Kirke paa Hannis.
Er Øslefs Bye paa Hannis.
Er Aggersborg Bye.
Er Dybet paa den vesterlig Side af Skidenen eller Grunden og kal-
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V.
W.
U.
X.
Y.
Z.
0.
f

des Brendingen (skal vist være Bredningen), fordi Fjorden er der
bredest, og der falder sterk Søe-Bølger og Strøm, hvor de Fartøjer,
som kommer fra Lemvig, Struer, Hjarbech (det er Viborg og hele
Landet fra den Kant har sin Sejlads, Ind- og Udskibning), samt de
fra Skive, Tisted og Nyekiøbing og alle andre Havne og Stæder,
som ligger Vesten og oven for Løgstøer, maa med stor Fare ankere
for at lodse over Grunden med en fast utroelig Bekostning.
Er Struer Fjord for Harsyssel.
Er Himmersyssel Lande og Stæder runden om.
Er Løgstøer Bye.
Er Harsyssel Lande og Stæder runden om.
Er Hann-Herret.
Er Klit ud til Vester Hav, omtrent 2 à 3 Mile udi Nord, Nordost
for Tømmerbye.
Er Lemvigs Fjord, hvor Fjorden ender for Harsyssel paa Vester
Kanten.
Er den liden Rende og Aae, Bæk, som skal gaa igjennem Vejlen
fra Klitten ud til Limfjorden.

Efter at Forfatteren er fremkommet med Forslag til Ud
dybning af Løgstør Grunde, og Udgifterne derved anslaar
han til 10748 Rdl., gaar han over til at behandle Bygholm
Vejle.
Efter hans Mening vil Udtørringen af Vejlen slet ikke
volde saa store Vanskeligheder, og hans Forslag dertil vil
vist forekomme Nutiden ligesaa naivt som hans Situations
kort. Det lyder omtrent saaledes:
„Omtrent 6000 Elle- eller Gran-, Ege- eller Bøge
rafter, 5—6 Alen lange og en halv Kvarter tykke, lagte
paa langs, til at række med ved det nederste af Dæm
ningen, som gjøres af Kampesten og Blaaler, som tages
af Vejlens egen Grund, for med disse Rafter paa langs
lagte at holde Stenene og Leret sammen, indtil de ret
kan sammengroe“. Disse 6000 Rafter med Indskibning,
Fragt og Vognleje kommer p a a ..................... 330 Rdl.
Til Pæle langs disse paa langs lagte Rafter behøves
omtrent 4000 friske Elle eller Pil, 4 à 5 Alen lange og
V2 Kvarter tykke. Forfatteren mener, de vil kunne tage
ved Grøde og gøre Dæmningen end fastere. De vil
k o ste .................................................................. 240 Rdl.
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Dæmningen maa gøres 4 à 5 Alen bred og 3 à 4 Alen
udi Højden, af Sten, som føres dertil, Ler og Klæg af Vej
lens egen Grund. Han anfører, at Oberstløjtnant Moldrup
har vist Prøve paa, at Limfjorden kan holdes ude af slig
„Flægjord“, idet denne imellem Vestervig og Røn har ladet
inddæmme en Del af Limfjorden „ved alene af Flæg-Jordens
egen Grund, Sand, Blaa-Ler og Klæg at lade opkaste en
maadelig Dæmning“ — og dette Arbejde har staaet sin
Prøve.
Til Dæmningen her anslaas at ville medgaa 5000
Læs à 1 Mark, ialt........................................... 830 Rdl.
„Og til disse Sten at sætte og Dæmningen at op
kaste og sammentrampe vil daglig 50 gode ArbejdsMennesker udi omtrent 36 Dage“ udkræves, og à 24
Skilling i Dagløn bliver det............................. 444 Rdl.
Der skal være tvende gode Sluser paa Dæmningen
„til at udlade hvad Vand, der ved stærk Tordenskylle
skulle paa Vejen samles“. Altsaa en Slags selvvirkende
Sluser. Og midt gennem Vejlen skal være ligesom en Aa,
for at „det lidet Vand“, der kommer fra Tømmerby
Dyb, og „derudi dens Klit kan samles“ kan ledes udi
denne Kanal. Dertil vil medgaa omtrent . . . . 200 Rdl.
Saa bør der endvidere anlægges „en Landevej nor
den for Dæmningen, 8te Sjællands Alen bred, at gøre
for Rejsende sikker og god“. Ligeledes vil der „nor
den for enhver af de tvende Sluser udi Landevejen
gjøres en Broe af fornøden Højde og Bredde,, siden
der vel vil for Sluserne blive et lidet Dyb og Vand
stande, og ses ikke, disse Broer kan koste med Tøm
mer, Materialier og Arbejde over................... 150 Rdl.
Ved Hannæs Land vil det blive nødvendigt at bygge
et Hus for „en Beboere“, der kan have Opsyn med
Vejlen, aabne og lukke Sluserne udi rette Tid, samt
indkræve Vej- og Bropenge af, hvad der passerer over
Vejlen. Huset kan maaske i Fremtiden „emplojeres“
til en Gaard for en af Vejlens Beboere. Et saadant
Hus paa 20 Fag vil nok kunne bygges for . . 400 Rdl.
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Alle Udgifterne ved Vejlens Udtørring vil saaledes
kunne anslaas til en samlet Sum af ialt. . . . 2597 RdL
Vil man nu spørge om, hvorledes Forfatteren havde
tænkt sig, at disse Penge skulde skaffes til Veje, saa har
han ogsaa dertil Veje at anvise. Men først siger han:
„Da det er en fast uimodsigelig Sandhed, at ingen
kan tilegne sig Lod eller Deel udi denne Vejle, som med
Sand og Limfjorden aldeles overskylles, saa er og bliver
den hans Kgl. Majestæt alene tilhørende, hvorfor der,
førend noget Arbejde derved foretages, allernaadigst maa
befales, at paagrænsende Herreder, Sogne og Beboere,
runden om ved en dertil beskikket Opsyns Person med
Herretsfogderne sættes Mærke af Steen og Pæle udi
Kanten af den derom nu befindende Grøn-Jord, Grund
og Ejendom for at viise, hvorvidt Vejlen med Sand og
Vand har været udbredet, paa det ingen Dispyte om
den nye inddigede Ejendoms Distance skal forefalde
eller udi Tiden tildrage sig.“
Og saa haaber han, at naar der er gaaet et Par Aar,
kan der ventes at ville være et helt frugtbart Stykke Land
ude paa Vejlens Flade, „allerhelst om der bliver spenderet
nogle Lispund Kløver Frøe til at besaa den med, saasnart
Dæmningen er færdig, saa vil der Aaret efter ved offentlig
Auktion kunne sælges Kløverhø og andet Græs, som de
omkringboende trænger højligen til, og ved Guds Bistand
vil det kunne indbringe langt over . 400 Rdl. „ Mk. „ SkL
Dernæst maa det allernaadigst befales og paalægges, at alle og en
hver, ihvo det end være vil, som da uden Livs Fare og uden at gaae,
ride eller kiøre udi Vand, da kan passere den offentlige Vej og Broer
inden og norden for Dæmningen bør og skal betale af et gaaende Men
neske 1 Skilling, hvilket Tal beregnes i ringeste at være aarligen over
300, e r ...................... ..................................................... 3 Rdl. „ Mrk. 12 Ski.
Af hver ridende Person eller ledig medførende Heste 2 Skilling af
Stykket, hvoraf formenes der passerer 400 aarligen, er over
8 Rdl. 2 Mrk. „ Ski.
Af en Vogn med tvende Heste 5 Skilling, og ventes der aarligen
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passerer mere end 200 yogne ................................. 10 Rdl. 2 Mrk. 8 Ski.
Af en Chaise, Careth eller Jagt-Vogn med fire Heste hver Gang 12
Skilling, men er der 6 Heste for, da 1 Mark, af denne Slags formenes
ej aarligen over 50, som da udgiør............................. 6 Rdl. 1 Mrk. 8 Ski.
Af en Humleførerkarre, enten med 2 eller 3 Heste, for sin Sevær
digheds Skyld skal betales 10 Ski., men som sjælden nogen af dem pas
serer denne Vej, anføres det ikke som Indtægt.
Af hvert Fæes-Høved, unge eller gamle. Stude eller Køer, som
trækkes over denne Vej, 2 Ski., og der menes at passere aarligen om
trent 400 Stk., e r ..................................................... .’ . . . 8 Rdl. 2 Mk. „ Ski.
Af et Svin eller Faar, som føres og drives over, 1 Skilling, og der
ventes at blive over 200 Stk. aarlig, e r .................... 2 Rdl. „ Mrk. 8 Ski.

Alle disse tænkte Indtægter vil saaledes udgøre en sam
let Sum af 438 Rdl. 3 Mrk. 4 Ski. Derfra gaar der Løn
til Opsynsmanden samt til Forrentning af den laante Anlægs
sum. Opsynsmanden skal have frit Hus og en aarlig Løn
af 50 Rdl., og til Forrentning af 2 à 3000 Rdl. til 3 pCt. vil
medgaa 90 Rdl., tilsammen 140 Rdl. Der bliver altsaa et
Overskud af 298 Rdl. til Afbetaling af „den laante Summa,
som saaledes omtrent kan afbetales udi 9 à 10 Aar“. Der
efter skal alle Indtægterne af Foretagendet tilfalde „Hans
Majestæts Casse, og den inddæmmede Ejendom er og for
bliver Hans Kongl. Majestæt tilhørende og kan matriculeres
til Bygningers Opførelse her og der“.
Forfatteren tror, at der lettelig kan blive „nogle og tyve
Eng-Skifter og Pladser“ paa hver Side af den gennem Vej
len løbende Kanal, eller ogsaa kan Græsningen bortlejes til
de omkringboende Lodsejere. Til alt det anførte føjer han
dog forsigtigt til, at det er muligt, at hans Beregninger over
Omkostningerne ved Anlæget kan være anført „noget facile
og ringe“, men han er dog i det hele saa fuldt forvisset
om, at naar nogle Aar er gaaet, vil det vise sig at være et
godt og heldbringende Arbejde, der her er udført.
I højstemte Toner og med meget underdanige Ord efter
Tidens Krav og Skik siger han, at Foretagendet, og deri
indbefatter han jo ogsaa Uddybningen af Løgstør Grunde,
vil blive
„en overmaade Soulagement for den største Del af Jyl
lands Beboere, saavel Land-Mændene som Kiøbstad-
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Mændene, samt være og blive stor Ære og Pris for
Hans Kongl. Majestæt, ja og nogen Fordeel for Hans
Majestæts Casse udi Fremtiden, saa jeg, som med megen
Arbejde og Omhu har undersøgt, eftergransket og udi
mange Aar consulteret utallige mange om denne Ting,
vil ønske, dette maa vorde med saa naademildeste Øjne
anseet og naadebehageligt efterfulgt, som dette uden rin
geste Egen-Nyttighed, Interesser eller Passioner, ooprig
tig og ærlig vorder til alles Overvejende frembragt;
bedende mig pardoneres, om udi et eller andet kan fin
des nogen Fejl, eller Skrivemaaden ikke være saaledes
indrettet, som den burde; thi Intentionen er alene at
vise Tingenes Giørlighed, hvortil jeg særdeles er bleven
anlediget og ombedet af mange Velyndere og Venner,
derfor jeg slutter med Bøn og Begiæring, at ingen vre
des eller tillægger mig nogen Misgunst eller Had, om
nogen kunde synes, jeg har brugt Sandheden noget
rundelig; og maatte dette være saa lykkelig at finde
Behag, skal jeg beflitte mig paa mere til Publici Nytte
og Oplysning. Imidlertid vil jeg recommendere mig og
dette hos alle højgunstige, velmenende Patroner, Vel
yndere, Patrioter og Læsere og forblive udi underdanigst Ydmyghed og med allerskyldigst Respect enhvers underdanige, allerpligtsskyldigste og skyldigste
Tjener.“
I en Fodnote har Redaktionen af Værket tilføjet, at
Fordelen ved Vejlens Udtørring er af den ubenævnte, patrio
tiske Forfatter „ganske maadelig anslaget og kunde vel agtes
for langt profiterligere, særdeles naar den fede Marsch-Grund
blev brugt til Rapssaat og deslige“.
Derimod finder Redaktionen, at i Stedet for at rejse et
Laan burde de paa begge Sider af Limfjorden boende og
tildels velstillede Landmænd overtales til at sammenskyde i
en Fælleskasse „den meget maadelige Capital af 14 à 16,000
Rdl.“ til Arbejdets Udførelse. — Men „hvorom alting er,
ønskes, at i en Sag af saa stor Betydenhed, paa sine Ste
der, maatte være recommenderet til nærmere Overvejelse,
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da dens lykkelige Udfald, endogsaa frem for meget andet,
synes at ville contribuere baade til Handelens Opmuntring
og til Landets Dyrkelse, som overalt pleje at staa i nøjeste
Forening og Samfund med hverandre“.
1 de sidste Par Hundrede Aar er der nu og da dukket
Forslag op om Udtørring af Bygholm Vejle. Ovennævnte
Forslag af den ubenævnte Forfatter med sin stærke Tro
paa Sagens Gennemførlighed kan ogsaa staa som et Bevis
for, at Bygholm Vejle i Tidernes Løb har tiltrukket sig en
Del Opmærksomhed. Men derved blev det jo ogsaa, indtil
endelig midt i 1860erne Udtørringen blev taget op for Alvor
og trods mange og store Vanskeligheder gennemført.

Det var sidst i 1860erne, at den engelske JernbaneEntreprenør Mr. John Trewhella fra Birmingham overtog
Koncessionen over Udtørringsarbejdet ved Bygholm Vejle,
og nu kom der rigtig Fart i Arbejdet.
Den 9000 Al. lange Hoveddæmning blev opført tillige
med Tværdæmninger og Landdæmninger. Ved Hoveddæm
ningens Vestende paa Hannæssiden rejste sig Maskinhus med
Dampmaskiner og Pumper, Beboelseshuse, Stalde og Værk
steder o. s. v. Der var Liv og Røre overalt. I Foraaret
1873 var 300 Tdr. Land af Vejlen bleven tilplantet med
Græsplanter, og ved Efteraarstide saa det tilplantede Stykke
ret lovende ud og var saa godt sammengroet, at der var
Udsigt til et godt Udbytte næste Sommer.
Og saa kom Katastrofen. Det var d. 4. Januar Kl. 8
om Morgenen.
En stærk Storm fra Nordvest havde raset i flere Dage,
og Vandet inde i Vejlerne piskedes og pressedes ind mod
Dæmningens Inderside. Og der stod meget Vand inde over
Vejlen, da der paa Grund af Kulmangel ikke var blevet
pumpet i nogen Tid. Desuden var Dæmningen ikke helt
færdig endnu og langtfra stærk nok til at trodse et forenet
Angreb af to saa stærke Angribere som en Storm med frem-
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væltende Vandmasser. I Løbet af Dagen d. 3. Januar steg
Indvandet højere og højere og slikkede store Jordmasser
bort af Dæmningens indre Skraaning; man prøvede at værge
den med Sandsække, men det var forgæves.
Saa slog Vinden pludselig om til Sydvest, og den 4.
Januar om Morgenen var det en orkanagtig Storm, som
pressede Limfjordens Vande op til en hidtil ukendt Højde,
6 Fod over dagligt Vande. Hele Natten spillede Vandet lige
ved den øverste Kant af Dæmningens Krone lige uden for
Ingeniørboligen, som ligger lavt under Dæmningen, saa det
var en urolig Nat fuld af ængstelig Spænding for Ingeniør
Stevens og hans Familje.
Da Gennembruddet fandt Sted, holdt Stevens og Ar
bejdsmand Poul Gade, Øsløs, i en Vogn midt ude paa Dæm
ningen. Først slog Vandet et mægtigt Hul i Dæmningen og
brød igennem paa en Strækning af 200 Alens Bredde vest
for dem. De vendte straks Vognen og kørte østpaa for at
naa østre Land, men inden de var naaet ret langt, brød Bøl
gerne igennem ca. 1000 Alen øst for dem, og begge Veje
var nu spærrede. Ret faretruende saa det ud for dem, og
der var ikke anden Udvej end at køre ned ad Dæmningen
og flygte nordpaa ud over Vejlen, alt hvad Remmer og Tøj
kunde holde, for muligvis at undgaa Vandet. De mægtige
Vandmasser, der sydende og brølende væltede frem gennem
de to brede Gab, havde nær væltet Vognen, men de slap
dog igennem og naaede i god Behold Land paa Vestsiden.
I Løbet af nogle Timer var meget af det kostbare og
besværlige Udtørringsarbejde, som var bleven udført, øde
lagt eller forstyrret af Stormens og Vandmassernes Rasen.
Bekostningerne ved at lukke Gennembruddet og i det
hele sætte Dæmningen i samme Stand som før Stormfloden
blev anslaaet til en Sum af 15,000 Rdl., naar Reparationen
blev udført i Marts Maaned, da der som Regel var lavest
Vandstand i Fjorden1).
Men for at undgaa en lignende Katastrofe blev det foreslaaet at forhøje Dæmningen U/2 Fod i hele dens Længde
h Efter en Ingeniørs Beretning af 24. Febr. 1874.
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og paa hele den sydlige Skraaning lade den forsyne med
Stenbelægning samt føre dens østre Ende længere op paa
Land. Hovedkanalen, der førte Vandet til Pumpemaskinerne,
skulde gøres dybere og bredere for bedre at optage Indvan
det. Udpumpningen af Vandet ansloges til 100 Dages Pump
ning à 100 Rdl. daglig. I det hele blev alle nødvendige Ud
gifter og Forbedringer til Foretagendets Genopførelse anslaaet til alene for Aaret 1874 at ville udgøre den ikke ube
tydelige Sum af 68,000 Rdl.
I Overslaget over de Indtægter, der kan ventes af de
inddæmmede Arealer, forudsat at hele Arealet benyttes til
Græsavl, anføres, at Aaret efter at Jorden er bragt under
Kultur, kan mulig erholdes 7* Læs Hø pr. Td. Land, og
et Læs Hø sættes til 6 Rdl.; det følgende Aar V2 Læs pr.
Td. Land, og endelig i det 5. Aar 3 Læs pr. Td. Land,
medens det dog maa erindres, at 3000 Tdr. Land, den bed
ste Del af hele Arealet, ventelig vil kunne yde langt større
Udbytte.
Imidlertid hengik to Aar, før Arbejdet paa Hoveddæm
ningens Istandsættelse og Udvidelse blev genoptaget, og Mr.
Trewhella, som da var en gammel Mand, overdrog Kon
cessionen til Brødrene Livingstone Learmouth.
I de følgende Aar rørte der sig et ret ejendommeligt og
broget Folkeliv ude over Vejlernes Flader, senere kom jo
Vesløs Vejle til. — Flere Tusinde Tdr. Land blev tilplantet
med Græsplanter. Engang var der paa samme Tid 92 Plan
tere, deriblandt mange Børn. En Slags Tromle ridsede re
gelmæssige Firkanter og Huller i Sandet, og der blev plan
tet en Græsplante i hver Kvadratfod. Planten sattes med
Haanden og traadtes til med Foden. Planteren fik 8 Kr.
pr. Td. Land, og en dygtig Planter kunde tilplante en Td.
Land paa ca. 4 Dage; der gik 56000 Planter til en Td. Land.
Planterne maatte selv skaffe Græsplanterne, og mange gik
i lyse Nætter og samlede Planter i tilstødende Grøfter og
Enge. Rundt omkring hver Td. Land blev pløjet en Fure,
og efter Plantningen lededes Vand ind over Stykket gen
nem Overrislingskanaler; blev det for meget, tog de saa-
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kaldte Udfaldsgrøfter det overskydende Vand. Der var ô
Mand til at lede og regulere Vandet; de kaldtes „Vandmænd“1).
Der blev i de første Aar gjort mange og store Forsøg
af forskellig Art, men Forsøgene faldt sjælden heldige
ud. Saaledes blev der forsøgt Pløjning med to store Damp
plove; den ene kunde pløje tre, den anden fem Furer ad.
Gangen. Dampploven kunde pløje 6—7 Tdr. Land en Dag
og 160 Tdr. Land uden at blive flyttet; der krævedes en
Betjening af 5—6 Mand til hver Plov. Mange Mennesker
søgte ud paa Vejlerne for nærmere at betragte disse frem
mede Uhyrer. Efter Pløjningen saaedes der Græsfrø, men
Græsset kom gerne op i Tuer; Plantning med Haand gav
bedre Resultater.
Ogsaa med Kreaturer blev der gjort mange og store
Forsøg. Paa Vesløs Vejle blev gjort Forsøg med Køer.
Køerne malkedes af Kalvene; var der ikke Kalve nok til at
malke alle Køerne, blev der indkøbt Spædkalve. Til de
Køer, som vilde slaa de smaa Kalve fra Yveret, holdtes
nogle større Tyrekalve, dem kunde Køerne ikke slaa til Side.
Køerne malkedes af Kalvene, til disse var 3 Mdr. gi. Kal
vene solgtes, naar de var V2—1 Aar gamle, men Salget ind
bragte for lidt. Ogsaa med Stude, Kalve og Faar gjordes
store Forsøg. Dyrene indkøbtes om Foraaret ved Opkøbere,
men naar saa Priserne faldt om Efteraaret, gav det Tab.
Allerede før Gennembruddet var der paa Bygholm Vejle
gjort flere Forsøg med at dyrke Korn, f. Eks. Byg, Havre
og Raps, ja ogsaa med svenske Turnips, og Resultatet var
ikke saa helt daarligt2). Senere forsøgtes med Rug, men det
mislykkedes. I det hele viste det sig, at det bedste Fore
tagende var Salg af Hø og Græsning af Kreaturer og Faar;
et Aar var der over 1400 Faar paa Vejlen.
Ved Arbejdets Genoptagelse i 1876 og i de følgende
Aar var der tit over 400 Mand i Arbejde ved Dæmningen
b Tidligere Formand ved Bygholm V^jle, Kresten Bonde, har velvilligst fortalt mig mange Træk fra hans 45-aarige Virksomhed der.
2) Efter en Ingeniør-Beretning af 24. Febr. 1874.
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og ved Kanalarbejde. Det var en broget Skare; der var f.
Eks. baade Hollændere og Englændere og ogsaa nogle Sven
skere; men Flertallet var dog Danskere, baade fra Omegnen
og fra hele Jylland. Da Brødrene Learmouth overtog Ar
bejdet, kom der en hollandsk Ingeniør ved Navn Lindzay,
som sammen med Ingeniør Stevens skulde lede Arbejdet.
Lindzay havde 14 Hollændere med sig, og mange af dem
var nogle vilde Karle, der drak som Svampe. Ingeniør Lind
zay, der iøvrigt kun var her i ca. 8 Maaneder, boede i Huset
„Seskibak“ ude ved Stranden og førte der et meget fint og
overdaadigt Liv, som der gik sære Frasagn om ude blandt
Folk. Af Hollændere var der særlig de to Bødre Montejn,
de var ordentlige og dygtige Folk; den ene, Jan Dirk Mon
tejn, var Maskinmester, hans Hustru var dansk. Mange
havde deres Hustruer med.
Der var to Lokomotiver, der kørte Tipvognene med
Fyld fra den store Grusgrav ud over Dæmningen; den ene
Lokomotivfører hed John Allard Clarke og hans Hustru
Alice Clarke. Clarke væltede engang med sit Lokomotiv og
fik det ene Øre revet af. Saa var der endelig Smedemeste
ren George Brown med sin Hustru Mary; Brown var en
meget dygtig og ordentlig Mand og saa stærk som en Bjørn.
Ved Arbejdspladsen var der et Marketenderi, hvor Ar
bejderne kunde købe Fødemidler og Drikkevarer. Marke
tenderen var en Tid Marinus Jacobsen, den senere Inde
haver af Restaurationen „Snorren“ i Thisted. Jacobsen havde
som Sømand været paa Langfart og var lige hjemkommen
til Aalborg fra Australien, da han fik Plads paa en Damper
der jævnlig sejlede mellem Aalborg og Bygholm Vejle med
Materiale. Derved lærte han Forholdene ved Vejlen at kende
og blev Marketender. Han var en meget dygtig Mand og
havde en egen Evne til at tumle de raa Elementer blandt
Arbejderne, saa der stod Respekt om hans Navn, og saa
kunde han tale med dem, da han talte udmærket Engelsk.
Der er bleven fortalt følgende karakteristiske Historie
om Jacobsen: Engang skulde han have været af sin Plads,
af hvad Grund vides ikke, men saa en Aften „ordnede“ han
en raa og brutal Svensker, som alle var bange for, og som
6
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selv Ingeniør Stevens, der ogsaa var en modig Mand, ikke
var dristig ved. Da Stevens hørte det, skal han have sagt:
„Har den lille Mand virkelig gjort det, saa kan vi heller ikke
undvære ham“. Og Jacobsen blev.
Desværre fik han sit ene Øje spoleret under sit Op
hold ved Bygholm Vejle. Det skal være gaaet saaledes til:
Der kom en Aften en Mand ind i Marketenderiet og for
langte Drikkevarer, men Jacobsen nægtede at skænke for
ham, da han var meget beruset. Manden gik saa igen, men
kom lidt efter til Syne i Døren og bad Jacobsen om at
komme ud et Øjeblik, da han gerne vilde tale med ham.
Jacobsen gik ogsaa udenfor, men da smed Manden pludse
lig en Flaske Saltsyre i Ansigtet paa ham, idet han raabte:
„Der kan du ha’ det“. Derved blev hans ene Øje blindet.
Jacobsen kørte undertiden til Thisted efter 01. Engang
kørte han fra Thisted med et helt Læs Øltønder. I Vejlen
var han lige ved at køre fast, og et Par Tønder faldt af
Vognen, hvorved han brækkede et Ben. Men haardfør og
stærk som han var, fik han dog trods Smerterne og det
brækkede Ben Tønderne paa Vognen igen, fik Vognen fri
og naaede hjem til Bygholm. Det var rask og kækt gjort,
det maa man lade ham.
Der skulde ikke meget til, før der kunde komme en
Kurre paa Traaden mellem Arbejderne og Formændene,
som ledede Arbejdskolonnerne. Engang kom en af Formæn
dene i Skænderi med sine Folk og kom da, maaske af Van
vare, til at støde lidt til en af dem. Som paa Kommando
satte alle Arbejderne, og der var langt over 100, deres Skovle
i Jorden og fo’r op af Graven. Formanden, der saa Faren,
sprang paa en Vogn, som tilfældig holdt paa Dæmningen
og kørte i susende Fart østpaa ud over Dæmningen forfulgt
af hele Skaren. Han kørte lige til Skerpinggaard til Her
redsfogden, og 3—4 af Arbejderne holdt sig tæt bag efter
ham. — Han skyndte sig nu ind til Herredsfoged Kjeldsen
og bad om Politiets Beskyttelse, da han blev forfulgt af ca.
200 Mand. Herredsfogden fulgte med ud paa Dæmningen,
men Folkene var gaaet over til Maskinhuset, hvor Stevens
dristigt gik ud til dem og talte dem til Rette. Som Straf for
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deres Opførsel nægtede Stevens dem Arbejde i 3 Dage, og
saa var den Sag ude af Verden.
Der udbetaltes Lønninger hver 14. Dag; en saadan Ud
betaling kunde undertiden gaa op til en Sum af 10,000 Kr.
I Førstningen udbetaltes Lønningerne i smaa Læderpunge,
som skulde leveres tilbage igen, men da Arbejderne snart
fandt ud af, at disse Punge kunde udmærket bruges til To
bakspunge, blev denne Fremgangsmaade afskaffet.
En af Hollænderne, „den sorte Hollænder“ kaldte man
ham, førte Bog over Arbejderne paa Arbejdspladsen. Det
kunde godt hænde, at en Mand fik sit Navn noteret paa
Arbejdspladsen Mandag Morgen og derefter gik hjem og
høstede sit Korn eller udførte andet Arbejde i sit Hjem i
flere Dage, uden at der blev lagt Mærke dertil, saa Manden
alligevel fik fuld Lønning, naar Lønningsdagen kom.
Men Arbejdet skred fremad, og en skønne Dag stod
dette store og betydningsfulde Foretagende, som Fortiden
saa ofte havde hentydet til og peget paa som ønskeligt, men
dog alligevel ikke kunnet løfte, trods mange og store Van
skeligheder og uhyre Bekostning som gennemført.
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Sagn og Tro om Sten
i Thy og Vester Hanherred.
Ved August F. Schmidt.

aar vi mener at kunne tillægge Nutidsmeddelelser om
Almuens Tro og Skik et ikke ringe historisk Værd,
er det ud fra den Erfaring, at Landalmuen i det hele har
hængt stærkt ved nedarvede Skikke og Forestillinger, hvor
for meget nu kendt og brugt kan have Aarhundreders Hævd.
Saaledes er det ogsaa med den Gruppe af Sagn fra Thy og
Vester Hanherred, vi i det følgende skal beskæftige os lidt
med, nemlig Sagn knyttet til store Sten; thi disse Stensagn
indeholder Motiver, der hører til de ældste og primitiveste
i Sagndannelserne overhovedet. Den til Grund liggende
Tanke for Thy og Vester Hanherreds Stensagn er, som i
det øvrige Danmark, den naturforklarende Bevæggrund. Al
muen vil forklare, hvorledes dette eller hint usædvanlige er
opstaaet. Der fremstaar derfor Fortællinger (Sagn), der paa
Grundlag af den Forestillingsverden, som det primitive Men
neske ejer, har det bestemte Maal for Øje at forklare alt,
hvad man møder i Naturen, Verden selv og Menneskenes
Indretninger, Sæder og Skikke. En saadan Forklaring, som
gives i Mythens eller Sagnets Form, betegnes med et græsk
Ord: Aition (deraf Ætiologi), der betyder Aarsag. De føl
gende Sagn er i alt væsentligt ætiologiske Sagn.
Vi vil saaledes straks se, at de fleste Stensagn indehol
der Motivet: Kæmpekast efter Kirker (Nr. 5, 6, 7, 13 [ved
Bestemmelse af Kirkens Plads|, 15, 18). Denne Sagntypes
Oprindelse er let forklarlig: Almuen har villet forklare, hvor
ledes denne eller hin store Sten er kommet til at ligge, hvor
den nu ligger, og da der jo saa ofte findes store Sten nær
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Kirker, er det ligetil at regne ud, at Stenen maa være kastet
efter Kirken (eller dens Taarn), den Bygning i Sognet, der
er mest synlig. At Stenkasteren har været en Kæmpe (Trold,
Jætte) siger sig selv. Sagnene om Kæmpekast efter Kirker
synes at vise, at de maa være fremstaaede i hin Tid, da
Hedenskab og Kristendom kæmpede om Magten her i Lan
det. Kristendommen sejrede, og Hedenskabets Guddomme
har saa fra Afkrogene søgt at ramme deres Fjender Kir
kerne, hvorfra de hørte den for dem saa ildelydende Klokke
klang.
Da Kirkerne var saa store Bygninger mente man der
for, at de var opførte af Kæmper eller Trolde, og det er
da ogsaa undertiden Kirkens Bygmestre, der kaster med
Sten, saaledes Nr. 5, 6, 7, 13.
I Stenene Nr. 5, 6, 7, 9, 12, 16 er der Mærker, der
forklares som Kæmpefingre, fremkomne ved Kæmpernes
krystende Tag inden Stenene susede gennem Luften mod
de stakkels Kirker eller mod Kollegaer (som ved Nr. 9 og
16). I de enkelte Tilfælde at afgøre, hvorledes disse „Kæmpe
fingre“ er fremkomne, kan kun ske ved indgaaende Under
søgelser af de respektive Sten. Muligvis staar vi overfor
naturlige Fordybninger; muligvis er de huggede af Menne
sker under Forsøg paa at sprænge Stenene paa gammeldags
Vis ved først at hugge (bore) et Hul i Stenen, sætte en
Trækile i Hullet og saa hælde Vand paa Træet, hvorved
dette efterhaanden udvidede sig, saa Stenen sprængtes i et
Par Stykker.
Et mindre udbredt Sagnmotiv er Kæmper, der slaas
indbyrdes (Nr. 9, 16); de kaster Kampesten efter hverandre.
Disse Sagn kan maaske henføres til Oldtiden, idet det ligger
nær at sammenligne dem med de fra den græske Oldtid
kendte Sagn om Kykloperne, der kastede Sten efter hver
andre baade i Alvor og Spøg. Nr. 3, 4, 8 er maaske Bauta
stene hidrørende fra Oldtiden. Offer til Naturgenstande af
Naale, Mønter o. lign. er almindelig kendt, især til hellige
Kilder, men er ogsaa kendt knyttet til store Sten; det er
maaske et sidste forvansket Minde om kultisk Ofring, vi har
overleveret i Naaleofringen til Bispens Sten (Nr. 2) paa
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Thisted Kirkegaard. I Skikken at lægge Muld i den runde
Fordybning i Larses Maalekar (Nr. 10) findes muligvis ogsaa
en Rest af et virkeligt Offer; eller er det en juridisk Akt
Skikken hentyder til? Forbinder man i Folketraditionen
noget retsligt med Troldeting nær Larses Maalekar?
Under store Sten mente Almuen, at de Underjordiske,
Nisser og Trolde, holdt til (ligesom i Høje), og det er ikke
et ualmindeligt Træk, vi hører om i Nr. 1 og 17.
Folkevittigheden har ogsaa Tilknytning til de tavse Sten ;
saaledes findes der store Sten overalt i Danmark, der ven
der sig, naar de lugter nybagt Brød. Da en Sten ikke kan
lugte, vender den sig aldrig. Om „æ graa Sten“ (Nr. 18)
fortælles det, at den kunde lugte, naar de bagte ovre paa
Herregaarden Kaas i Salling, men den kom dog vist aldrig
over at smage det nybagte Brød!
Stenenes Navne er som Regel afledte af deres Ydre
(Nr. 3 [?], 17, 18), Beliggenhed (Nr. 2), Sagn eller Tros
forestilling (Nr. 10; jfr. Nr. 11), men at en Sten er opnævnt
efter en Helgen som Nr. 12 (efter St. Helene [?]) hører
dog til det enestaaende. Hvorfor St. Helene (hvis altsaa
Formen og Oplysningen fra 1638 er rigtig) er knyttet til en
Sten i Thy, er vist vanskeligt at forklare.
Spaadomme knyttet til store Sten er ikke alene kendt
fra Nr. 14, men ogsaa mange andre Steder fra i Danmark.
Den mest berømte Spaadom knyttet til en Sten er nok den
fra „Stenen i Grøndal“ i Vinge Sogn i Viborg Amt, hvor
en Kirkens Mand i det 16. Aarhundrede tolkede en almin
delig Runeindskrift som en Spaadom om Verdens Under
gang, der vilde indtræffe, naar alt var forvendt saaledes, at
Præstegaarde var blevet til Købmandsgaarde, Kirker til Fangetaarne og Bønder til Vidundere! — hvilket ikke er sket
endnu.
Vi skal saa høre, hvad Sagnene fortæller om nogle
Kampesten i Vester Hanherred og Thy.
1.Sten i en Gaard i Thisted, som man satte Grød ud
ved. „Sønnen i Gaarden, der var ude at studere, spør
ger: „Hvad skal det der?“ „Ja, det var da til gaard-
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boen. Saa væltede han stenen af stedet, og da stod der
levret blod under den. Næste dags morgen var halsen
vreden om paa den bedste ko. Det gjorde den bitte,
for nu vilde han rejse derfra“1).
Bispens Sten paa Thisted Kirkegaard noget bagved
Koret. Børn stak Knappenaale ned ved Siden af den,
idet de derved bragte et Offer for at formilde de strænge
Lærere og fri sig for Skænd i Skolen2).
Kulsten er Navnet paa en stor Sten (nævnt i Præsteindberetningen til Ole Worm 1638), der findes i oprejst
Stilling Syd for Kollerup Præstegaard (V. Hanherred)5).
Stor Sten fandtes 1638 ved Baunhøj Nord for Kollerup
i oprejst Stilling4).
Sten ved Vust (V. Hanherred) „et Stykke udenfor Byen“
eller „et Stød“ fra Kirken, er kastet af Bygmesteren til
Vust Kirke. Dengang Tømmerby Kirke blev opført, op
dagede Bygmesteren, der ogsaa havde bygget Vust Kirke,
at sidstnævnte Kirkes Taarn vendte avet. „Han blev
derover saa vred, at han tog en meget stor kampesten
for at kaste den mod Vust kirketaarn. Stenen faldt,
inden den naaede kirken, nemlig et stykke udenfor byen.
Foruden det, at den naaede ikke saa langt som den
skulde, var den tillige gaaet lidt til højre. Stenen laa
der indtil for nogle Aar siden. Den er nu [o. 1890]
slaaet i stykker og anvendt til broer, og der fremvistes
mærke i den af kjæmpens haand, saadan havde han
knuget den. Paa en af stenene i Tømmerby kirkemur
skal kjæmpens hoved være afbildet“5). I en Optegnelse6)
fra 1926 ved A. C. Svalgaard, meddelt af Blytækker
M. Djærnæs, meddeles, at Stenen der findes ved Vust
Kirkegaardsdige, er kastet af en Kæmpe, og der er 5
Fingermærker i den.
Evald Tang Kristensen: Danske Sagn II, S. 94, Nr. 203.
Hist. Aarb. f. Thisted Amt 1909, 87.
Saml. t. J. Hist. og Top. 4R. I, 106, 111.
Smsts., 106, 111.
E T. Kr.: Danske Sagn III, Nr. 190, 191.’
DFS. 1906/31 b: 1316.
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6. Sten ved Kjærup Kær (Tømmerby Sogn, V. Hanherred)
er kastet efter Kirketaarnet fra et Sted mellem Vust og
Holme af den, der havde bygget Kirken, fordi han saa,
at Taarnet blev skævt, I Stenen er Mærker af fem
Fingre1).
7. Sten ved Tømmerby Kirkegaardsdige er kastet af den
Trold, der havde bygget Vust Kirke, fordi Tømmerby
Kirke var den kønneste. 1 Stenen er Mærker af fem
Fingre1). I en Optegnelse 2) fra 1924 ved A. C. Svalgaard meddeles følgende Form for Sagnet: En Kæmpe
byggede Tømmerby Kirke, Taarnet blev skævt, Kæm
pen sætter en Haand paa een af Stenene og trykker
Taarnet lige. Troldens Fingre satte Mærker i Stenen,
der findes endnu.
8. Oprejste Sten paa Højstrup Hede (Tømmerby Sogn);
„de skal forestille en brudeskare, som kom der forbi
og blev forstenet“3).
9. Store Sten paa Troldeting ved Bulbjærg (Liid Sogn,
V. Hanh.); i nogle af dem er der Mærker af Fingre.
Troldene holdt her Ting fortæller Sagnene. De kom
op at slaas og i Kampens Hede tildængede de hver
andre med store Sten, som endnu ligger paa Stedet hul
ter til bulter. I Bakken Troldeting skal man have fun
det Guldsmykker, og Sagnet fortæller, at der ligger
store Skatte skjult i denne Bakke. Disse Skatte vil
dog ingen Lykke bringe, om de findes4).
10. Larses Maalekar eller Larses Muldkar, er een af de
store Sten ved eller paa Troldeting. 1 denne Sten er
en rund Fordybning, hvori Folk lægger Muld5). Hvad
mon denne Skik hentyder til ? Mon vi ikke her staar
overfor en Rest af et Sagn knyttet til en Mand ved
Navn Lars? Og hvad gør man, naar Hullet er fyldt
') E. T. Kr.s utr. Sagnsaml. i DFS.
2) DFS. 1906/31 b: 1318.
3) E. T. Kr.: Danske Sagn III, Nr. 318.
+ DFS. 1906/31 b: 1319; Morsø Folkeblad +/? 1925.
51 DFS. 1906-31 b: 1319.
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11.

12.

13.

14.

med Muld? Kan stedkendte Folk mon ikke oplyse noget
herom?
Det er meget pudsigt, at i H. F. Feilbergs Ordbog over
jydske Almuesmaal er det eneste Eksempel til Forkla
ring af Ordet Maalekar (Bd. II, 658) netop hentet fra
Liid Sogn. Maalekar forklares der som en lille Løb,
som bruges i Husholdningen til at hente Gryn, Mel o.
s. v. i fra Grynkuben paa Loftet.
Barrekar i Blegsted nær Kong Barres Gaard er Nav
net paa en Sten; mon den har nogen Forbindelse med
Larses Maalekar1)?
St. Elince Sten eller Helene Sten (Nors Sogn, Hillerslev Herred) nævnes i Indberetningen 1638 til Ole Worm
som beliggende Østen for Nors. Præsten meddeler i
sin Indberetning, at paa St. Elinæ Sten „er ingen ca
ractères heller rounebogstaffuer, men allene en lang rad
huler, siunes, som er trøgt med store fingre“2).
Store Sten paa Do’es (Hillerslev Sogn, Hillerslev Her
red), en Fjerdingvej Øst for Kirken, er kastet af Kæm
per fra Bro Mølle. Kæmperne var kommet ind Øst
fra for at bygge Hillerslev Kirke, og hvor den Sten
faldt, som blev kastet længst, skulde Kirken ligge. Den
yngste Kæmpe kastede sin Sten over Bakken, og der
blev Kirken bygget. Der er brugt af Stenene til Broer
og lignende3).
Stor Sten ved „Højbjærgled“, stod som Skel mellem
Hillerslev, Sennels og Thisted Landsognes Sogne. Om
Stenen var spaaet, at naar der havde været Krig i Lan
det, og der under Krigen var „lavet Humør“ Østen for
Thisted, saa skulde den forsvinde, men derefter skulde
Ullerupgaard ogsaa brænde — efter at den var bleven
delt. Meddeleren mener, at denne Spaadom er gaaet i
Opfyldelse; thi da Thisted Søndre Kirkegaard blev an
lagt, hentede man Stenen, der blev kløvet, og nu staar

h DFS. 1906/31 b: 1319.

2) Saml. t. J. Hist. og Top. 4 R I, 116.
5) E. T. Kr.s utr. Sagnsamling i DFS.
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15.

16.

17.

18.

ved Indgangen til Kirkegaarden, og endelig afbrændte
Sønder Ullerupgaards Udhuse for nogle Aar siden, og
Tyskerne holdt Revu Øst for Byen ved Vegendahl i
18641).
Sten i Stranden ca. 1 km. Syd for Sennels Kirke (Hillerslev Herred), kastet af Kæmpe fra Fjordbakkerne
paa Mors efter Sennels Kirke. Stenen er nu hugget i
Stykker2).
Store Sten ved Heltborg (Refs Herred) kastede af Kar
lene fra Mors efter Heltene fra Thy tværs over Fjor
den. I Stenene, baade paa Mors og i Thy er Finger
mærker af Kæmperne. Efter dette Slagsmaal skal Helt
borg i Thy og Karby paa Mors havde faaet Navn, for
klarer Sagnet5).
Den graa Sten (Boddum Sogn, Refs Herred) paa Øen
Lindholm, er bortsprængt for en Del Aar siden. Folk
turde ikke komme til den; thi Djævelen var drevet ind
under den som et sort Faar af Povl Djævledriver4).
Sten Syd for Jegindø (Refs Herred) ligger paa fire Alen
Vand. Undertiden kan den sees oven Vandet. En
Kæmpe stod paa Kaas Bakke i Salling „og var saa for
set paa Søndbjerg bakke paa Thyholm. Saa fik han fat
i en temmelig stor sten at slaa Søndbjerg kirketaarn ned
med, det var de jo netop ved at bygge paa bakken. I
det samme kom der en bræmse og forstyrrede ham i
sigtet. Den satte sig i hans ansigt, og han vilde baade
pirre den til side og kyle stenen, og saa kom den for
kert af haanden paa ham, og han fik ikke saa meget
krud for den, som han skulde have haft. Den kom saa
meget som en fem fjerdingvej hen og ligger sønden
Jegind paa fire alen vand5)“. Stenen kaldes „æ graa
Sten“, „den kunde ryge (o: lugte) de bagede ovre paa

h DFS. 1906/23: 1338; opt. 1925 af P. L. Hald efter Jens Ottesen,
Thisted.
2) 1906/23: 1341, opt. 1922 af A. C. Svalgaard.
5)
b: 1394.
4) DFS. 1906/23: 1395.
5) E. T. Kr.: Danske Sagn III, Nr. 194.
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Kaas“; „nu vil den over at smage paa det nye brød
paa Kaas“ siger man i Egnen1).

Nye Oplysninger og Rettelser til den ovenanførte Sten
liste, bedes godhedsfuldt sendt til Dansk Folkemindesamling
(o: DFS.), Kgl. Bibliotek, København K. Der er jo flere
Spørgsmaal i Listen, som vist kun kan klares af stedkendte
Folk.

E. T. Kr.s utr. Sagnsaml. i DFS. Iil A 9.
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Biilbjærgfesterne.
Ved P. L. Hald.

det følgende skal her fremdrages Mindet om de Forsøg,
der i Begyndelsen af 1840erne blev gjort for at afholde
aarlige Fester paa Bulbjerg i Lighed med de der samtidig
fandt Sted paa Himmelbjærget, og her som der var det St.
St. Blicher der gav Stødet til Afholdelsen af disse.
Da Blicher fremsatte Programmet for Himmelbjærgfesten for 1841 skriver han1): „De Dannemænd som paa Bul
bjærg ifjor have samlet sig drevne af den gode Aand og
iaar ville forny deres Bestræbelser til Folkelighedens kraf
tige Fremme hilses og lykønskes af Himmelbjærgpræsten“.
Hermed havde Blicher anerkendt Festerne paa Bulbjærg
som Led i den folkelige Opvækkelse og givet dem sin Vel
signelse.
Den første Himmelbjærgfest blev afholdt 1839, og Ideen
synes at have vundet udelt Tilslutning her Nord for Lim
fjorden, og det synes ogsaa, som det er Egnens Præster, der
har gaaet i Spidsen ; i alle Tilfælde finder man, at en Del
af dem optræder ved Festlighederne, ligesom Pastor Obel2)
fra Øsløs nævnes som en af Lederne.
Planen for den første Fest i Aaret 1840 findes 30. Maj i
Thisted Amts Av. hvor en unævnt Indsender skriver: „At og
saa Sans for hvad der er alment og skønt under Tidens fremad
skridende demokratiske Folkeliv næres selv i Egne, der saavel hører til de af Naturen mindst begunstigede, som i hvis
isolerede og nøgne Beliggenhed Savnet af heldige Omgivel
ser haardt maa føles derpaa frembyder den nordvestlige Del
af Jylland Eksempel. Efter en i saa Henseende fattet Ide,

I

h Randers Avis 29. Juni 1841.
2) Bertel Langballe Obel, Præst i Øsløs-Vesløs-Arup fra 1833 —1841,
senere Præst i Hillerslev-Kaastrup, se Aarbog 1916 S. 78.
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er det nemlig bleven bestemt, at der paa Bulbjærg i Vester
Han Herred indtil videre, saafremt Forslaget maatte finde
Bifald, hvert Aar i det mindre skulde holdes en Folkefest
og ifølge en derefter i dette Øjemed udstedt Indbydelse, er
de fornødne Tilskud til en Bygnings Opførelse paa bemeldte
Bulbjærg i denne Anledning af Omegnens Beboere tilveje
bragte og Bygningen1) for Tiden under Arbejde“. Indsen
deren omtaler derefter nøjere det sjældne Sted med Skarreklit og den øde Egn, hvorover man fra Bjærget har en
sjælden vid Udsigt. Da det imidlertid var for besværligt for
Egnens Beboere at deltage i Festerne paa Himmelbjærget
„og der blandt andet komme til at skue dettes yndige Om
egn, maa man der (altsaa paa Bulbjerg) nøjes med at nyde
Naturen paa sin Vis, men ikke mindre vil man vist her
besjælet af Patriotismens sande Aand vide at opfatte en
Folkesamlings rette Betydning og at saaledes Taler saavelsom Sange i denne Anledning ved Festlighederne vil finde
Sted, derpaa tør vist gøres Regning“.
h Dette Hus er nok ikke det første, der er blevet rejst paa Bulbjærg.
Som bekendt har Blicher henlagt Slutningen af sin Novelle „Ene
boeren paa Bulbjærg“ til dette Sted. Om der har været et Hus
eller noget, der kunde minde om et saadant, da Blicher besøgte
Stedet, vides ikke; men der fortælles paa Egnen, at under Krigen
med England 1807—14 boede her i et lille Hus en Kystvagt, som
blev skudt af Fjenden, der gik i Land for at proviantere. En anden
Efterretning vil vide, at et engelsk Krigsskib en Aften landsatte
en gammel Mand, som paa Bulbjærg opførte en Hytte, hvor han
faa Aar efter døde.
Afdøde Fiskeeksportør Ottesen i Thisted fortalte mig engang
om det sidste opførte Hus, som han mindedes fra sin Barndom,
og han fortalte ogsaa, at der tidligere havde været et Hus paa Bul
bjærg. Det nye Hus blev lavet af Limsten, der blev savet ud af
Bjerget, men han mente, at dets Opførelse skyldes, at Kong Kri
stian d. 8. i 1842 paa sin Rejse gennem Amtet ogsaa var paa Bul
bjærg. Dette Besøg nævnes dog ikke i Referaterne af Kongens
Rejse, endskønt de ellers er meget omhyggelige i deres Skildringer
af denne Tur. Kongen var derimod paa Hanstholm. — Det var en
Aland fra Liid, der byggede Huset paa Bulbjærg; senere hen gjorde det
Nytte som Sømærke ; men da det ikke blev vedligeholdt, faldt det
efterhaanden sammen, og Stenene forsvandt lidt efter lidt, „saadant
som det var Skik og Brug der paa Egnen“, d. v. s. at bjergsomme
Folk Tid efter anden forsynede sig med Stenene til eget Brug.
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Festen var oprindelig bestemt til at skulde afholdes paa
Kong Kristian d. 8. Kroningsdag d.. 28. Juni og skulde være
til Ære for denne højtidelige Begivenhed; men den blev
senere henlagt til den 1. Juli. I Indbydelsen oplystes end
videre, at Adgangen vilde „blive nogle faa Mark“, der skulde
anvendes til Dækning af Udgifterne; der var Adgang for
Folk af alle Stænder; og foruden Taler og Sang vilde der
forefindes Beværtning; den mere underholdende Del af Fe
sten skulde bestaa af Musik, Dans og Fyrværkeri.
Den første Bulbjærgfest maa siges at have været meget
vellykket efter Referatet1) at dømme. Der var kommet over
300 Mennesker til Stede, og Højtideligheden indlededes med
en Tale af Pastor Obel, der „tolkede Kroningens Vigtighed
for Folk og Land“ og derefter foretog en Slags Indvielse af
Bulbjærg som Samlingssted for en Fest en Gang om Aaret
for Omegnens Befolkning. „Herr Pastor la Cour2), Pastor
Haven og flere holdt ogsaa Taler i samme Anledning og
3de Sange forfattede af Dhr. Pastorer Feld, Jacobsen og
Dreyer blev afsjungne, og det ophøjede Kongepars Skaal
udbragtes med den største Enthusiasme af alle Tilstede
værende under Kanonernes Torden. Et smukt Transparent
var opført, hvori saaes det kongelige Navnechiffer med en
Krone over og under neden Retfærdighedens Emblemer.
Paa Bjerget selv var flere Telte med Spise- og Drikkevarer
og andre Forfriskninger opslagne, og et stort Hus opbygget
og indrettet med flere Bekvemmeligheder; her begyndte
Dansen om Eftermiddagen. Man saa Damer og Herrer,
Fruentimmer og Mandfolk af alle Stænder og fra flere fjernt
liggende Egne af Jylland at danse i fredelig Endrægtighed
ved Siden af hinanden. Om Aftenen begyndte uagtet det
h Thisted Amts Avis fra 4. Juli 1840.
2) Da Præsterne kun er anført ved Efternavn, har det været vanske
ligt at finde deres Hjemsted, men da man sikkert kan gaa ud fra,
at de er fra den nærmeste Omegn, fremkommer følgende Oplys
ninger: Carl Georg la Cour, Præst til Bjørnsholm-Malle ved Løgstør
1834—1847. Frederik Christian van Haven, Præst i Tømmerby-Lild
1837—1841. Hans Michael Feld til Haverslev-Bejstrup. • Chr. Fre
derik Jacobsen til Brovst. Jørgen Gantzel Blicher Dreyer til Torslev-Svenstrup 1834—1841.
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mindre gunstige og regnige Vejrlig Fyrværkeriet, der i denne
øde Sandegn paa det høje Bulbjærgbak have haft et meget
pictoresque Udseende, og det Hele vil have lignet en op
højet Oase i den arabiske Sandørken. Festen continuerede
til Kl. 4 om Morgenen og alting aandede Liv, Munterhed
og Glæde“.
Denne Begyndelse maa sikkert have virket opmuntrende
paa „Directionen“ saa den atter i 1841 ved Annonce i Avi
sen i Avisen indbød til Fest den 9. Juli med lignende Pro
gram som forrige Aar; Adgangen skulde koste 2 Mark.
Vejrguderne lagde sig denne Gang alvorlig paatværs af
Festlighederne og efter Referatet1) var Tilslutningen ikke saa
stor som det første Aar, „dog havde man den Glæde at se
mange fra Aalborg, ja selv fra Sjælland og 2de her i Egnen
for Tiden sig opholdende Udlændinge en Englænder og en
Stettiner bivaanede Festen.
I Salonen dansedes hele Natten igennem, der kun af
brødes ved Udførelsen af flere Sange og Toaster og mange
Taler blev afholdte, blandt andre af de fra forrige Aar hæderligen bekendte Folketalere Pastorerne la Cour og Feld; af nyere
fremtraadte ogsaa blandt andre Candidatus philosophiæ og
Landmand C. Hansen og Examinatus juris Bredstrup2) og
i det Hele havde de afholdte Taler og de udbragte Toaster
en folkelig Karakter og tilkendegav den Tidens Aand der
under en trofast Kærlighed til Kongen og Fædrelandet be
hersker det rolige, besindige og selvstændige jydske Folk.
Et Fyrværkeri blev afbrændt, og Festen continuerede til Kl.
6 næste Dags Morgen“.
Men i Længden blev det vanskeligt at holde Begej
stringen for disse Folkemøder paa Bulbjærg oppe. Det vil
af det foregaaende fremgaa, at det Bidrag til den „folkelige
Opvækkelse“, det havde været Indbydernes Tanke, at Mø
derne skulde være, straks kom til at staa i Skygge for For
lystelserne, som sikkert har virket mest tiltrækkende for en
stor Part af Deltagerne, og man ser nu, at Præsterne, som
h Avisen 16/7 1841.
2) Fuldmægtig ved Han Herredernes Kontor paa Skjerpinggaard.
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havde været særlig virksomme ved de to første Aars Møder,
ganske mangler det tredie Aar. Stedets afsides Beliggenhed
har sikkert ogsaa været til Hinder for en Fortsættelse.
For 1842 blev Festen bestemt til den 12. Aug. 1 Indbydel
sen1) hedder det, efter at det er meddelt, at der bliver Musik
og Dans: „Da Festens Berammelse til den Dag er sket for
derved at højtideligholde Communallovens Udgivelse2), saa
forventer man, at enhver der føler sig begejstret ved denne
nyttige Indretnings Indstiftelse vil ved Taler og Sange for
herlige Festen“.
Men med Taler og Sange blev det smaat denne Gang;
kun en Sang og kun en Taler, nemlig Procurator Toft5).
Vejret var denne Gang ingen Hindring, for „det var det
skønneste“. Antallet af Deltagere angives noget svævende
med, at det „var ligesaa stort som forrige Aar nemlig fra
100 til 500 Personer“, hvoraf en Del tilrejsende, som nok
saa meget kom for at beundre „den mærkelige i Vestersterhavet frit staaende Kalkstensklippe og for at nyde den
skønne Udsigt fra Toppen af Bjerget“, som for at deltage
i Festen. Ogsaa denne Gang gik Dansen til Musikkens
Toner hele Natten igennem, men uden Afbrydelse, og Refe
ratet4) slutter „men man maa beklage, at ej flere fulgte den
almindelig skete Opfordring til at staa frem frem som Ta
lere, thi en Folkefest uden slig aandelig Nydelse taber der
ved det interessanteste og gaar saa let tilbage til at blive
kuns et — Bal“.
Hermed ender Efterretningerne om Bulbjærgfesterne,
og kun de knappe Meddelelser i Thisted Amts Avis er de
eneste Minder om disse Sammenkomster, hvorom ingen
mundtlig Overlevering har været at finde blandt Egnens Be
folkning.

h
2)
3)
4)

Avisen for 2/s 1842.
Forordningen af 13. August 1841.
Underretsprokurator i Thisted.
Avisen Nr. 98, 1842.
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Taterkvinden Sirena fra Grurup.
Et Blad af Taterfolkets Historie i Thy.
Af P. C. Knudsen.

et er snart en lang Række Skribenter, der har givet Bidrag
til Taterfolkets Historie. Ikke blot har St. St. Blicher
og Carit Etlar behandlet adskillige Emner angaaende Tater
folket, men i senere Tider har ogsaa Mylius Eriksen, Kon
servator Hansen og Postmester Klitgaard ydet betydelige
Bidrag til dette Folks Historie.
Men mere og mere gaar man i vore Dage over til at
supplere de mundtlige Beretninger med Oplysninger fra vore
Arkiver, som dog, naar alt skal være grundigt, er de paalideligste Kilder. — Under mine hyppige Besøg i Bedsted
Præstegaard i Tiden 1911—20 hos den elskværdige og histo
risk interesserede Pastor M. Kuhlman (død d. 6. Juli 1925
som Sognepræst til Vejerslev, Thorsø og Aid Menigheder)
fik jeg Lejlighed til at gennemgaa Præstegaardsarkivet og
fandt der adskillige interessante Aktstykker angaaende Tater
kvinden Sirena og hendes Børn, som ved en Tilfældighed
fik Hjemsted i Grurup, Annekssogn til Bedsted.
Midt- og Vestjyllands øde Egne har for Taterfolket været
et sandt Eldorado. De søgte med Forkærlighed de afsides
Steder. Der var der ofte langt til Øvrigheden, og Befolk
ningen var godgørende og hjælpsom, og den stedlige Øvrig
hed lagde sig kun nødig ud med dem. Det var en gammel
indgroet Forestilling, at man gjorde klogest i at staa sig godt
med dem for at unddrage sig Ubehageligheder fra dette my
stiske Folk. Øvrigheden paa Landet var saaledes i Kontakt
med Bønderne, naar den lukkede Øjnene i for mindre For
seelser og lod „Pakket“ løbe. Thi hvem havde vel Lyst til
at faa den „røde Hane“ til at gale over sig, naar man i

D
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straatækt Hus laa i sin sødeste Søvn. Eller hvem havde vel'
Lyst til at faa lagt Gift for Kreaturerne paa Marken eller i
Stalden — sikkert ingen. Og man maa ogsaa huske paa, at
man tiltroede disse Mennesker Evne til at paaføre andre visse
mystiske Sygdomme. — Intet Under derfor, at man helst
stod sig godt med dem, selv om man hvert Aar maatte rykke
ud med adskillige Snese Æg og et Par Pund Uld, foruden
at man maatte bespise dem — og undertiden deres Hunde.
Natlogi turde man aldeles ikke nægte dem. Det var det far
ligste af alt. De tog jo hellere end gerne til Takke med
Laden.
Paa Grund af Bøndernes Ængstelse og Landøvrighedens
Overbærenhed forløb Livet for de omflakkende Tatere som
oftest i Fred og Ro; men fik Byøvrigheden først fat i dem,
ja, saa tog den ikke paa dem med Fløjelshandsker, og Da
tidens Love havde haarde Straffe for den Slags „Ukrudt“ i
Samfundet. Men — som ogsaa Sirenas Liv bekræfter — det
var saare vanskeligt for Lovens Haandhævere at kue deres
Vandrelyst. Den laa dem i Blodet, og de opgav den ikke
godvillig. Thi Friheden var for dem det kæreste i Livet. At
være stedbunden betragtedes af Taterne som en Forbandelse
— som et Liv i Slaveri. De elskede at færdes paa Hedens
øde Stier og sandede Veje, at gaa langs Hedebækkens Bred
der, hvor de undertiden fandt Fugleæg, som de gerne spiste,
og hvor de ofte fangede Gedder med levende Frøer som
Madding. Om Sommeren kom Naturen dem til Hjælp med
mange forskellige Fødemidler, men om Vinteren maatte man
tidt tigge sig igennem. Og denne ulovlige „Haandtering“ ud
satte dem for Øvrighedens Efterstræbelse.
— ------Efter denne Introduktion gaar vi over til de Ar
kivalier, som giver os et Billede af Sirene og hendes Børns Liv.
Til
D et h ø je kgl. d a n s k e C a n c e llie .
Underdanigst Forestilling.
„Under d. 6. d. M. erholdt Fattigkommissionen en Skri
velse fra Amtet i Thisted, som vedlagt følger denne vores
underdanigste Forestilling, under Bilag Litr. A, hvorved os
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paalægges at lade afhente et i Randers Byes Arrest værende
Fruentimmer, navnlig Sarine Knudsdatter og hendes 5 Aar
gamle Barn og forsørge samme, ligesom det endvidere betydes os, at vi have fremdeles ogsaa at forsørge bemeldte
Fruentimmer selv, der i Randers for Betlerie er bleven an
holdt, saasnart hendes Straffetid samme Steds er udløben,
alt paa Grund af, at dette Fruentimmer ikke haver opholdt
sig noget Sted saa længe, at hun derved haver vundet Ret
til at fordre Understøttelse, og Grurup Sogn er befunden
at være hendes Fødested.
Vi undertegnede tillade os underdanigst at være af den
Formening, at den Kgl. allernaadigste Plakat af 20. Febr.
1817, som her er taget til Følge, dog ikke synes i alle Maader
at være anvendelig her, da Sagen har følgende særegne Be
skaffenhed:
I Grurup Sogns ældre Kirkebog, fol. 51 b, findes anført,
at Aar 1790 d. 20. Januar blev hjemmedøbt et Par omvan
kende Ægtefolk, navnlig Knud Christensen og Hustru Re
becca Christensdatter, deres Barn, navnlig Sirena. Her ses
nu allerede at være en Forskjel i Henseende til Navnet, da
bemeldte Fruentimmer kalder sig Sarine, og det i Kirke
bogen findes ganske tydeligt skrevet, og det paa tvende Steder:
Sirena. Imidlertid kan denne Forskellighed vel næppe være
tilstrækkelig til at tilintetgøre Rigtigheden af Fruentimmerets
Udsagn, at hun, nemlig efter sine Forældres Sigende er født
i Grurup Sogn, da Forældrenes Navn, som findes anført i
Kirkebogen, stemmer overens med de af hende angivne. —
Men da ingen her paa Stedet vidste noget om dette Fruen
timmer, saa erfarede vi ved at indhente Oplysning hos de
i Kirkebogen opførte Fadderö, hvoraf tvende endnu lever,
følgende: For henved 30 Aar siden kom denne Sirenas For
ældre som omløbende Betlere til en Gaard i Grurup Sogn,
udenfor hvilken Konen lagde sig ned paa Jorden, fordi hun
blev overfaldet af Fødselsveer og ikke kunde gaa længere.
Den der boende Mand, som just er den ene af de tvende
Faddere, der have afgivet denne Forklaring, tog hende af
Medlidenhed ind i Huset, og da Konen efter en 8 til 14
Dags Tid igen var nogenlunde frisk, kom Barnet i Kirke,
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hvorpaa Forældrene straks den paafølgende Dag rejste videre
fort med deres nyfødte Barn, og efter den Tid har ingen
her paa Egnen hørt noget til disse Folk siden, enten For
ældrene eller Barnet førend nu.
Paa Grund af disse Omstændigheder synes det ikke, at
Plakaten af 20. Febr. 1817 her passeligen kan anvendes.
Thi naar denne Plakat henviser de Fattige, som ikke haver
haft fast Ophold paa noget Sted i 3 Aar, til deres Fødesogn,
da kan det vel med Rimelighed antages, at der ved Føde
sognet bør forstaas, hvor Forældrene havde fast Ophold, da
Barnet blev født, og ikke det Sted, hvor Moderen hændel
sesvis kom til at føde. Dersom den Mand, som tog imod
den fødende Qvinde, havde, istedetfor at tage hende ind i
sit Hus, hastigen kjørt hende over til det nærliggende Nabo
sogn, da kunde samme vel ikke derved være bleven for
pligtet til siden at ernære dette Barn, om det end paa saadan Maade var bleven født inden for dette Sogns Grænser.
Men endnu mindre synes det nu at burde falde Grurup Sogn
til Byrde, alene paa den Grund, at Manden opfyldte en af
Menneskekjærlighedens første Pligter. —
For det andet: Hvad det 5 Aar gi. Barn er angaaende,
da haaber vi underdanigst, at dersom Plakaten bogstaveligen
skal følges, og Moderen af os skal forsørges, dette Barn dog
i al Fald maa blive det Sogn paalagt, hvor det er født. Thi
Barnet synes os i al Fald at være vort Distrikt ganske uved
kommende. Vel er det en in praxi antaget Regel, hvad Fat
tiges Forsørgelse angaar, at Barnet skal følge Moderen, men
dette maa dog rimeligvis kun være at forstaa om Børn, der
er saa smaa, at de ikke kan eller bør skilles fra Moderen.
Dette er ikke saaledes her, da Barnet er 5 Aar gammelt,
og Moderen, der al sin Tid har været en Omløberske, ikke
kan haabes at have enten Evner eller Villie til at give det
en fornuftsmæssig Opdragelse, maa samme alligevel over
gives til fremmede. —
Vi tror derfor at opfylde en os som Fattigkommission
paaliggende Pligt, idet vi paa Bedsted og Grurup Sognes
Vegne, hvilke i sig selv fattige Sogne allerede er haardt be
byrdede med Almisselemmer, herved underdanigst fordrister
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os til at ansøge det høje Collegium om: a) at bemeldte
Fruentimmer Sarine Knudsdatter maa blive forsørget, ikke
af Grurup, men paa Amtets offentlige Bekostning, saafremt
det ikke ved nøjere Undersøgelse kan opdages, hvor hendes
Forældre egentlig havde hjemme — og b) at hendes 5 Aar
gi. Barn i alle Tilfælde maa blive paalagt det Distrikt at
forsørge, hvor samme bevisligen er født“. —
Fattigkommissionen for Bedsted og Grurup i Hassing Herred,
Thisted Amt, d. 23. Novbr. 1819.
Underdanigst

J. Krarup,

P. Tøfting,

Sognepræst.

største Lodsejer.

Chr. Pedersen Koch.
Lars Christensen Ginderup.
Søren Andersen Korsgaard.
Søren Sørensen,
Sognefoged.

Der blev selvsagt stor Opstandelse i det fattige Grurup
Sogn, da denne Skrivelse indløb. Og ganske naturligt! Thi
for en Mands Barmhjertighed og Medfølelse med en stakkels
Taterkvinde i Barnsnød skulde samme Sogn nu straffes med
svære Byrder. Intet Under derfor, at man forsøgte at sno
sig fra det. Gode Raad var dyre, og Sognets kloge Hoveder
maa nu søge at klare Skærene. Først søger man forsigtigt
at antyde, at der muligvis foreligser en Fejltagelse, da Navnet
i Kirkebogen ikke staves som angivet i Skrivelsen. Men da
Forældrenes Navne stemmer med Kirkebogens, tør man dog
ikke fastholde Fejltagelsen. Man gransker Loven og .synes
at faa en Art Medhold — en lille Chance. Dog, man forstaar eller læser imellem Linierne, at Fattigkommissionen
selv nærer Tvivl om et heldigt Resultat. Men skal man for
sørge Taterkvinden Sirena, maa man dog bede sig fritaget
for sammes Barn, der alt er fem Aar gammelt, og som der
for kan undvære sin Moder, som ikke maa egne sig til
Barnets Opdragelse. Saadanne Betragtninger gør man gæl
dende, men Cancelliet synes ikke at have taget Hensyn dertil,
og Sognet maa bide i det sure Æble.
Mens det kgl. danske Cancelli overvejer Sagen faar
Grurup Sogn tilstillet en efter disse Tiders Forhold meget
stor Regning for „Sarins“ og hendes tvende Børns Ophold
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i Randers, saa den stakkels Fattigkommission faar nok at
bestille. Regningen indgaar gennem Amtet, og man afsender
da til Amtmanden i Thisted følgende Skrivelse:
Æ rb ø d ig s t P ro M em oria.
„Efteråt jeg i Dag 8te Dage havde modtaget Deres Højvelbaarenheds Brev om at udbetale til Randers Amts Deliqventkasse paa Fattigvæsenets Vegne medfølgende Regning
paa Sarine Knudsdatters Børns Underholdning i Randers,
stor 113 Rbd. 87*/2 Sk., saa confererede jeg straks med Commissionens øvrige Medlemmer og fornemmeligen med største
Lodsejer S. T. Hr. Proprietær Tøfting om, hvorledes denne
Sum kunde være at ordne. Alle var de af den Mening, at
det vilde blive alt for byrdefuldt, ja fast umuligt for dette
fattige District at udrede saa betydelig en Sum, men at vi
for det første maatte henvende os til Deres Velbaarenhed
med ydmyg Begjering om at erholde Hjælp af Amtets Fat
tigkasse . . .
. . . Vi kunne ikke undlade at bemærke den Besynder
lighed, at Regningen er givet paa tvende Børns Underhold
ning i Randers, skønt der i tidligere Skrivelser kun har
været talt om Sarine Knudsdatter og hendes 5 Aar gi.
Barn . . .“
Bedsted Pr., 1820 d. 11. Febr.
F a ttig k o m m is s io n e n ,

Krarup,
Sognepræst.

En Regning paa 113 Rbd. 87 72 Skilling var mange
Penge i hine Tider, da man gennemgik en haardnakket Land
brugs- og Handelskrise, som varede næsten til 1830. 1 Td.
Byg kostede saaledes i 1820 kun 3 Rbd., medens den i 1818
kostede 6 Rbd.
(Fortsættes i næste Aarbog.)
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S m a a t i n g.
Langdals.
„Folkebladet Fylla“ Nr. 37 1870 har Fru Katrine Høeg Højer af
Hjørring gengivet følgende Sagn, som hun har hørt fortælle af alle
rede da afdøde Elisabeth Smidt i Hjørring:
Da Svenskerne var som Fjender i Jylland og førte sig op som Her
rer, kom da ogsaa en stor Skare Krigsmænd til Thistedegnen. Rygtet for
foran dem og satte Skræk i Folk. Folk i Thisted tyede da i deres Nød
til Præsten, som de holdt meget af og havde god Tro til. Da Præsten
hørte, hvad det var for en General, der førte Svenskerne, sagde han:
„Vær I kun rolig, Generalen er en Ungdomsven af mig, og vi har lovet
hinanden, at hvor vi end mødes, eller om vi end skilles, saa skal vort
Venskab dog være fast, og er den ene i Nød, skal den anden hjælpe
ham af yderste Evne.
Præsten tog da et Kristi Korsbillede og gik dermed Fjenden i
Møde, og da han kom Fjenden nær, knælede han og løftede Korsbilledet
i Vejret. Svenskerne holdt da stille, og Generalen red hen til Præsten
for at høre, hvad han vilde. Præsten mindede ham da om deres Ung
domsvenskab og deres gensidige Løfter og bad om Fred for denne Egn.
Den svenske General løftede ham op, omfavnede ham og lovede,
at denne Egn skulde blive sparet, og hvad de hidtil havde røvet og taget
skulde blive frigivet, saa Ejerne frit kunde hente det tilbage. Han lod
straks gaa Bud derom til sit Følge og lod føje til, at den, som her løf
tede Haand mod nogen, skulde lide Døden.
Der var da en Svensker, som hed Langdals, der i Vrede over saa
brat at skulle miste sit Bytte, huggede en Tybo ned; men Langdals
blev øjeblikkelig skudt og jordet paa Stedet. Der blev opkastet en Høj
over ham i Lighed med en liggende Mand, og da Højen var færdig,
sprang der straks en lille Kilde frem ved Ligets Fødder, og til denne Høj
og denne Kilde har det været Skik for Thistedboerne at gaa ud anden
Paaskedag for at spise Paaskeæg, give Langdals Skallerne og kaste
Knappenaale i Kilden for at de skulde prikke Langdals1).
Nu er Kilden helt fyldt med Knappenaale og Æggeskaller, og Højen
er pløjet om. Men Fortællerinden havde i sin Barndom været med til at
spise Paaskeæg derude og prikke Langdals med Knappenaale. „Prik Lang
dals“, sagde de gerne, naar de kastede Knappenaalene ud.
Præsten er jordet paa Thisted Kirkegaard, og indtil for kort Tid

I

!) Se Aarbog 1910 S. 38.
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siden har der ligget en Sten paa hans Grav, hvorpaa han var afbildet med'
Kristusbilledet og kærligt opløftet af ovenanførte General.
Anton Jakobsen, Sæby.

Det gamle Rettersted ved Thisted.
Konduktør A. C. Svalgaard meddelte mig, at Smed Fredskild, Thi
sted, havde fortalt ham, at der ved Gravning af Bleger paa den gamle
Dyrskueplads Øst for Thisted for c. 50 Aar siden blev fundet et Skelet.
Ved at efterse Kirkebøgerne kom man den Gang til det Resultat, at Ske
lettet var af en i det 18. Aarh. henrettet Handskemager, som havde myr
det to enligt boende Vævepiger i Nørregade. Det var Smed Fredskilds
Fader, som gjorde ovennævnte Fund. Ved at gennemse Thisted Amts
Avis findes for 31. Marts 1873 følgende:
„Ved Arbejdet i Kalkbruddet østen for Byen stødte nogle Arbejdere
i Fredags paa en tildels hensmuldret Ligkiste, der befandt sig i Toppen
paa en af Kalkbakkerne i nogle Fods Dybde og viste sig at indeholde et
fuldstændigt mandligt Skelet.
Da Stedet fra gammel Tid skal have Navnet Galgebakken, er det
sandsynligt, at Skelettet i sin Tid har tilhørt en henrettet, maaske hængt
Forbryder.“
Tingbogen meddeler, at den 13. Juni 1735 fandtes myrdede i Nørre
gade Maren Jensdatter Vandet og hendes Søster Ane Jensdatter. Mistan
ken faldt straks paa en fordægtig Person, Handskemagersvend Just Jen 
sen Dahier, der havde sit Tilhold hos Peter Skomager paa „Knakken“.
Efter mange Udflugter og Benægtelser bekendte han at have forøvet Dra
bet for at skaffe sig Penge. Udbyttet beløb sig til 20 Mark, „men da
han havde haft sin Haand paa de myrdedes øvrige Pengemidler, var hans
Sind ganske afvendt fra at røre ved disse“.
Endskønt jeg ikke har kunnet finde nærmere Oplysning om hans.
Straf, er det sikkert uden Tvivl, at han er blevet dømt til Døden.
Hvorvidt nu det i 1873 gjorte Skeletfund kan sættes i Forbindelse
med ham skal lades være usagt, men hele Sagen har den Interesse, at
Retterstedet ved Thisted har været, hvad tidligere ad anden Vej ogsaa er
antaget, paa Østerbakken. Pladsen er nu aldeles bortgravet og Stedet har
været, omtrent hvor nu Coopmanns Svineslagteri findes.
P. L. Hald.
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MEDLEMSLISTE.
Paa Landet i Thy:
Andersen, Chr., Grdj., Sennels
Fibiger, Folketingsmand, Propr., Øland
Andersen, A. N., Lærer, Hunstrup
Frandsen, Lærer, Faartoft
Andersen, Lærer, Skyum s. Skole
Fredsøe, M. I., Husm., Tilsted
Andersen, Chr., Grdj., Toppenbjerg, Ve
Fuglsang, Propr., Ørum pr. Bedsted
stervig
Fuglsang, Gaardejerske, Tousig
Andersen, Roald, Realskolebestyrer,
Fugl, Dommer, Vestervig
Hvidbjerg
Gadegaard, N., Gaardejer, Odby
Geliert, Lærer, Skovsted
Andersen, Kr., Gaardejer, Fomsgaard,
Snedsted
Gisselbæk, Landstingsmand, Ørum
Gramstrup-Andersen, Grdj., Vestervig
Andersen, Dyrlæge, Koldby
Gravesen, Bankdirektør, Hvidbjerg
d’Auchamp, Politimester, Hurup
Bach, Chr., Grdj., Tingstrup
Gravesen, Jens, Grdj., Sundby
Bach, Dommerfuldm., Vestervig
Grøn, A., Lærer, Nørhaa
Hammer, Chr., Grdj., Tingstrup
Bangsgaard, Lærer, Stagstrup
Hancke, Victor, Manufakt., Vestervig
Bavnhøj, Pastor, Hassing
Hansen, Dommerfuldmægtig, Vestervig
Bjerregaard, N. C., Grdj., Thorsted
Hansen, Lærerinde, Hillerslev
Boesen, Grdj., Aas
Boli, Uddeler, Snedsted
Hansen, Propr., Egebaksande
Hansen, Chr., Møller, Tingstrup
Bornerup, Bankdirektør, Hurup
Harboe, A. K., Lærer, Bedsted
Bredahl, Chr., Grdj., Nørgaard, Nørhaa
Harkjær, Jens, Propr., Todbøl
Brix, A. E., Propr., Landlyst
Harkjær, Ville, Grdj., Snedsted
Bruun, Skovrider, Hovmarksgaard
Havreballe, P., Vognmand, Serup
Bruun, Anders, Landmand, GI. Raastrup
Helligsø, A., Vejmand, Serup
Carlsen, Mejeriejer, Tvorup
Henriksen, Trafikassistent, Hurup
Christensen, A., Lærer, Harring
Henriksen, Lærer, 0 . Vandet
Christensen, C., Lærer, Villerup
Hjortsvang, Pastor, Sjørring
Christensen, Niels Mat., Gaardbestyrer,
Hoelgaard, Sparekassedir., Hvidbjerg
S. Skjoldborg
Holst, H., Pastor, Skjoldborg
Christensen, Parmo, Grdj., Skyum
Hoppe, Lærer, Barslev
Christensen, N. Stensg.; .Købm., Tilsted
Hornstrup, P., Gaardejer, Hørdum
Dahl, E., Provst, Hurup
Hove, Propr., Teglgaarden, Vestervig
Dahlgaard, Nikol., Gaardejerske, Tovsig
Hundahl, J. K., Købmand, Vestervig
Dam, Laur., Sognefoged, Boddum
Højberg, Ungkarl, Styvel
Dissing, Dyrlæge, Sjørring
Ifversen, Propr., Lyngholm, Bedsted
Ditlevsen, Lærer, Elsted
Ilsø, Læge, Hvidbjerg
Dueholm, Chr., Partik., Odby
Jacobsen, Plantør, Tovsig
Dueholm, Anton, Grdj., Serup
Jensen, Jens, Ungkarl, Elsted
Eriksen, P., Propr., Søvang, Hørdum
Jensen, Poul, N. Skjoldborg
Federspiel, Dr. jur., Lyngby
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Jensen, P. K., Lærer, Hvidbjerg Th.
Jensen, Lars, Tømrer, Uglev
Jensen, fhv. Gæstgiver, Snedsted
Jensen, A. C., Lærer, Nors
Jensen, Lars, Gaardejer, Serup
Jensen, L., Hotelejer, Vestervig
Jensen, S., Rentier, Uglev
Jensen, M., Lærer, Helligsø
Jensen, J. P., Sogneraadsf., Hassing
Jensen, Anton, Handrup
Jensen, K. M., Lærer, Kjelstrup
Jensen, Mejeribestyrer, Sundby
Jensen, N. P., Købmand, Hvidbjerg
Jepsen, Konsul, Vestervig
Johansen, Kristen, Ungkarl, Snedsted
Jørgensen, Lærer, Lyngs
Jørgensen, N. K., Mejeribest., Uglev
Kallerup, Hornshøjgaard, Hvidbjerg
Kanstrup, Niels, Smed, Hunborg
Kappel, Dyrlæge, Nors
Kirk, M., Lærer, H'jardemaal
Kjærgaard, M. Foged, Nørhaa
Kjærgaard, Anders, Landmand, 0 . Van
det
Klemmensen, P., Grdj., S. Nordentoft
Kløjgaard, K., Gaardejer, Stagstrup
Kobbersmed, Niels, Tømrer, Uglev
Korsgaard, L., pens. Portør, Odby
Kortegaard, Kr. Gandberg, Sperring
Krabbe, Chr., Grdj., Uglev
Krarup, Sognepræst, Stagstrup
Kristensen, Orgelfabrik., Snedsted
Kristensen, Slagter, Uglev
Kristiansen, M. M., Forp., Snedsted
Kruckow, Sygehuslæge, Hvidbjerg
Larsen, Førstelærer, Hørdum
Larsen, F. N., Apoteker, Hvidbjerg
Laursen, Pastor, Vestervig
Lauritzen, Stenhøjg., Hvidbjerg
Lauritzen, Marius, Bruusbjerggaard, V.
Vandet
Leegaard, Peder, Gaardejer, Fuglsang
Leegaard, Joh., Maskinhandler, Nors
Lind, Pastor, Bedsted
Lings, Gaardejer, Heltborg
Liitzhøft, Proprietær, Tandrup

Liitzhøft-Christensen, Sygehuslæge,
Koldby
Madsen, N. K., Smed, Uglev
Myrup, Lærer, Tingstrup
Møller, Hotelejer, Klitmøller
Møller, C. Anker-, Pastor, Vestervig
Nedergaard, pens. Lærer, Skinnerup
Nielsen, Plantør, Tved
Nielsen, K., Elektriker, Uglev
Nielsen, Karetmager, Hunborg
Nielsen, Joh., Maltgører, Snedsted
Nygart, J. A., Landstingm., Hvidbjerg
Nørbjerg, Jens Chr., Lærer, Gjærup
Nørgaard, Svend, Sinnerup, Ydby
Odgaard, Gaardejerske, Smerup
Olsen, Kristiane, Frk., Holmegaards
Skole, Uglev
Olsen, Ole, Propr., Nørgaard, Hellerød
Overgaard, Jørgen, Knudegaard, Sennels
Overgaard, Petrus, Knudegaard, Sennels
Overgaard, A., Propr., Hindsels
Overgaard, N. C., Gisselbæk, Hørdum
Overgaard, H., Proprietær, Broager,
Nørhaa
Overgaard,’ Lærer, Næstrup
Overgaard, Anders, Grdj., Hillerslev
Pedersen, P., Lærer, Brund
Pedersen, Niels, Murer; Uglev
Petersen, Hilden-, Provst, Hillerslev
Petersen, Henrik, Sognef., Tilsted
Petersen, P. Mikkelsen, Gaardejer, Hil
lerslev
Petersen, I. C., Istrup pr. Bedsted
Povlsen, Povl Petersen, Serup
Rahbek, Apoteker, Hundborg
Ravnsmed, A. Jensen, Købm., Bedsted
Riis, Kr., Landmand, Helleris
Riis, M., Lærer, Smerup
Riis, M., Gaardejer, Uglev
Riis, N., Gaardejer, Lyngs
Riis, Chr., Forpagter, Stokhøjgaard, Ug
lev
Ringgaard, Jens Smed, Postkører, Skyum
Roesen, Bendthe, Gaardejerske, Tousig
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Rugholm, Pastor, Nors
Rune, Plantør, Tvorup
Rysgaard, A., Slagter, Uglev
Sindbjerg, Proprietær, Kallerup
Skadholm, Enkefru, Skjoldborg
Skalshøj, Kr., Gaardejer, Odby
Skammelsen, Gaardejer, Doverodde
Skibsted, Sundbygaard, Vilsund
Sloth, N., Propr., Hvidbjerg
Sloth, N., Sparekassedir. og Gaardejer,
Styvelgaard
Sognebogsamlingen, Skyum-Hørdum
Sortfeldt, Sev., Lærer, Skjoldborg
Stensgaard, N. N., Hurup
Styvlgaard, A., Odbygaard, Uglev
Sunesen, Skoleinspekt., Hunborg
Svanborg, Chr., Søndergaard, Malle
Svendstrup, Lærer, Tved
Sø, Jens, Gaardejer, Boddum
Søndergaard, Propr., Madstedgaard
Sørensen, P. C., Lærer, Aarup
Sørensen, M., Lærer, Tousig
Sørensen, Propr., Vestervig
Sørensen, Maler, Østerild
Sørensen, Mejeribestyrer, Vestervig

Sørensen, Propr., Irup
Sørensen, Lærer, Handrup, Vestervig
Sørensen, Partikulier, Tilsted
Thomsen, Jens, Inspektør, Hvidbjerg St.
Thøgersen, Søren, Vandet
Thøgersen, Ravnsborg, Bedsted
Toft, E., Læge, Vestervig
Tousgaard, P. Mikkelsen, Grdj., Hillerslev
Wadmann, Lars, Elsted
Vestbjerg, Propr., Bjørndahl
Vestergaard, Diggaard, Nors
Vestergaard, Chr., Kjærgaardsholm, Nors
Vestergaard, Pejter, Grdj., Ullerup,
Hurup
Vestergaard, P. Madsen, Snedsted
Weye, C., Købmand, Bedsted
Winther, Pastor, Vandet
Vogensen, Mejeribestyrer, Nors
Wolff, Pastor, Visby
Wuust, Katrine, Sygeplejerske, Vestervig
Yde, Lærer, Tilsted
Yde, Kreaturhandler, Skjoldborg
Yde, And., Grdj., Koldby
Østergaard, J. K., Gdr., Hunborg

Vester F
Andersen, Stationsfst., Vesløs
Bach, Ole Svenningsen, Arup
Bech, Provst, Kollerup
Bertelsen, Skomager, Vesløs
Bisgaard, Mads, Kollerup
Boll, Bager, Amtoft
Broeng, Plantør, Torup
Clemmensen, C., Mølleejer, Fjerritslev
Damsgaard, J., Lærer, Klim
Eriksen, Ane, Øsløs
Fromholt, Lærer, Kærup, Frøstrup
Herskind, Pastor, Thorup
Jacobsen, J. C., Lærer, Øsløs
Jensen, Urmager, Halvrimmen
Jerslev, Aage, Apoteker, Fjerritslev
Korsgaard, A., Grdj., Øsløs Mark
Lassen, Sagfører, Fjerritslev
Lauersen, Stationsforst., Østerild
Leegaard, Lærer, Arup

Herred :
Lynge, S., Landpost, Vesløs
Madsen, Niels, Sparekassedirektør, Klim
Odde
Marschall, Apoteker, Frøstrup
Mikkelsen, Lærer, Thorup Holme
Mortensen, Chr., Grdj., Amtoft
Mortensen M., Frk., Frøstrup Postkontor
Mølbæk, Grdj., Ullerup
Mølbæk, Jens, Gdrj., Vesløs
Nielsen, Poul, Landlyst, Vesløs
Petersen, J. F., Banef., Tømmerby
Rentorff, Frk., Boghandler, Fjerritslev
Saabye, Læge, Tømmerby
Sodborg, Lærer, Vesløs
Thomsen, A., Hmd., Øsløs Mark
Thorhauge, A., Manufakturh., Holstebro
Tranberg, Lærer, Tømmerby
Vestergaard, Lærer, Øsløs
Østergaard, Skræderm., Frøstrup
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Thisted Købstad :
Hald, P. L., Viceinspektør
Aaberg, M., Redaktør
Hagested, Overretssagfører
Agerholm, M., Lærerinde
Hansen, H. Ekviperingshandler
Agerholm, Edv., Delikatessehandler
Agerholm, Charles, Slagtermester
I Hansen, Garnæs, Julie, Lærerinde
Andersen, Chr., Postbud
Hansen, Toldforvalter
Andersen, R., Manufakturhandler
Hansen, Niels, cand. theol. & mag.
Andersen, A., Kommunebogholder
Hansen, Westh, Frøken
Andersen, H., Amtsfuldmægtig
Hansen, Bankdirektør
Antonsen, A. F., Lærer
Hansen, Edv., Læge
Bach, Johs., Repræsentant
Hedegaard, M., Tømmerhandler
Henningsen, Guldsmed
Bang, Ole, Partikulier
Bangsgaard, A., Lærer
Hillers, Vald., Købmand
Bendixsen, C. F., fhv. Bankdirektør
Holm, pens. Postmester
Behr, Barber
Hove, T., Direktør
Berg, Carl, Isenkræmmer
Hvass, L. S., Snedkermester
Bertelsen, Bagermester
Hviid, Amtsforvalter
Biblioteket for Thisted By og Amt
Høyer, Slagteridirektør
Bjerregaard, S., Dommerfuldm., Borg Jansen, Billeskov, Overretssagfører
mester
Jacobsen, Abildgaard, Bogtrykker
Bjerregaard, Købmand
Jefsen, J., Lærerinde
Bredahl, J., Brygger
Jensen, Chr., Dommerfuldm.
Bruunsgaard, Redaktør
Jensen, J. A., Vognmand
Buchholtz, Boghandler
Jensen, C., Billedhugger
Bunch, C. K., Kunstdrejer
Jensen, Sanderhoff, Billedhugger
Busk, S., Installatør
Jensen, Andreas, Murermester
Christensen, C., Boghandler
Jensen, Richardt, Lokomotivfører
Christensen, Snejstrup, Farver
Jensen, Carl, Manufakturh.
Christensen, Vilh., Dyrlæge
Jensen, Otto, Overinspektør
Christensen, Vald., Brugsforeningsbest.
Jensen, Didrik, Strandvejen
Christensen, Herluf, Konditor
Jensen, Kjeld, Redaktionssekretær
Christensen, Karetmager
Jespersen, E., Hotelbestyrer
Christensen, Parmo, Tandtekniker
Jespersen, V., Gartner
Christiansen, C. F., Købmand
Jespersen, Urmager
Dahl, Jeppe, Gaardejer
Johansen, Glarmester
Degner, Guldsmed
Jørgensen, A., pens. Havnefoged
Jørgensen, Chr., Forretningsbestyrer
Dolleris, Axel, Branddirektør
Eriksen, Eluf, Restauratør
Jørgensen, M., Lærer
Espersen, G., Overlæge
Kabell, A., Lærerinde
Fenger, Jernbaneassistent
Kamp, L., Trikotagehandler
Foged, J. Arkitekt
Kappel, L. C., Kusk
Karner, K., Skolefondskasserer
Frederiksen, A. C., Lærer
Kierulff, Apoteker
Frederiksen, J. T., Postassistent
Kjellerup, Tømrermester
Gram, L. H., Fotograf
Kjær, Carl, Isenkræmmer
Grønkjær, N., Bibliotekar
Guldager, Bankdirektør
Kjær, G., Entreprenør
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Klavsen, Ravn, Sparekassebogh.
Knakkergaard, Snedker
Krarup, Pastor emerit.
Kortegaard, P. C. C., Fabrikant
Kramer, Handelsrejsende
Larsen, Anton, Gasmester
Larsen, Jens, Agent
Larsen, A., Skoleinspektør
Larsen, N. C., Gartner
Leerhøy, F. C., fhv. Manufakturhlr.
Leerhøy, Bankbogholder
Leerskov, M., Rentier
Legind, Rentier
Lunde, Gartner
Lustrup, J. J., Redaktionssekretær
Lyhne, Ivar, Urmager
Lærerbiblioteket, Vestre Borgerskole
Lærerbiblioteket, Østre Borgerskole
Madsen, Postmester
Madsen, Robert, Bankbogholder
Meibom, fhv. Gasværksbestyrer
Møller, Poul, Lærer
Møller, A. M., Sognepræst
Nielsen, P., Lærer
Nielsen, Hove, Lærer
Nielsen, N. P., Købmand
Nielsen, H. P., Lærer
Nielsen, Th., Manufakturhandler
Nielsen, C., Godsekspeditør
Nielsen, Tandlæge
Nielsen, pens. Lærer, Møllevej
Nørby, N. K. N., pens. Lærer
Nørgaard, Chr., Lærer
Nørgaard, Gr., pens. Overlærer
Odde, P., Bagermester
Petersen, H., Lærer
Petersen, pens. Lærer, Kristiansborg
Poulsen, P. O., Købmand
Poulsen, P., Hotelejer
Poulsen, Yde-, Sagfører
Poulsen, O., Lærerinde

Preuss, M., pens. Lærerinde
Rasch-Friis, Isenkræmmer
Rasmussen, R., Handelsbestyrer
Ravnemose, N., Redaktør
Realskolens Bibliotek
Ryge, Banemester
Schiønning, Manufakturhandler
Schmitz, P., Læge
Selmer, H., Skræder
Skaarup, T., Lærer
Skinhøj, Overlærer
Smith, Vald., Manufakturhdl.
Spangberg, N. L., Grosserer
Spanggaard, K. K., Lærer
Spleth, Dommer
Steensgaard, Louise, Lærerinde
Sund, Konsul, Dampskibsekspedit.
Svalgaard, A. C., Portør
Søe, N. Chr., Manufakturhdl.
Søgaard-Christensen, fhv. Dyrlæge
Søndergaard, Bundtmager
Søndergaard, Smed, Landinspektør
Søndergaard, Chr., Grosserer
Sørensen, F., Lærerinde
Sørensen, N. Skov, Lærer
Sørensen, Biering, Amtsvejinspektør
Sørensen, M., Guldsmed
Sørensen, Chr., Isenkræmmer
Sørensen, Tømmerhandler
Sørensen, Tandlæge
Thomsen, Hans, Manufakturhandler
Thomsen, Overpakmester
Thomsen, Th., Sparekassedirektør, Kon
sul
Toft, N., Dyrlæge
Tolderlund, Distriktslæge
Thykier, N. J., Kalkværksejer
Topp, Wilh., Skomager
Wilster, Driftsbestyrer
Zacho, S., Konsul, Grosserer
Østerbye, H. P., Maler
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I det øvrige Land:
Aalborg Haandværkerf.s Bibliotek, Aalb. Jensen, Ewart, Postassistent, Kbhvn.
Abildstrup, Lærer, Lomborg nordre Skole, Jepsen, Pastor, Skagen
Kirk, Doktor, Hadsund
Bonnet
Kjeldtoft, H., Jerup Skole, Jerup
Aggerholm, Ninna, Sygepl., Nykøbing M.
Kjær, Vilh., Amtslæge, Viborg
Andersen, Aksel, Assistent ved Red
Klitgaard, C., Postmester, Brønderslev
ningsvæsenet, Skagen
Klitgaard, Johannes, Statens Havebrugs
Andersen, Chr., Købmd., 0 . Assels
forsøgsstation, Odense
Andersen, S., Overretssagf., Kbhvn.
Knudsen, Chr., Grdj., Sundby, Mors
Andersen, Jens, Fabrikant, Søbjerg
Kragholm, Elektriker, København
Bach, J. C., Lærer, Nakskov
Kristensen, J. Krogh, Lærer, Hvilshøj,
Bache, Stiftamtm., Kammerherre, Aalb.
Brønderslev
Bagger, Poul, Grosserer, Thorvaldsens
Kungl. Vitterhets Historie- & AntikvitetsVej 2, Kbhvn.
Akademien, Stockholm
Balsby, Posteksp., Grindsted
Landsarkivet for N. Jyll., Viborg
Bendixsen, C., Konsul, Fabrikant, Kbh.
Landsarkivet for Fyn, Odense
Behrens, Carl, Redaktør, Kbh.
Landsarkivet for Sjælland, København
Biblioteket for Vejle By og Amt
Larsen, Chr., Toldbetjent, Karrebæks
Bjerregaard, Inkassator, Ørevadsvej 11,
minde
København L.
Larsen, Apoteker, Amagergade 7, Kbhv.
Borre, Poul, Snedker, Haudrup St.
Lund, Holger, cand. pharm., Kbhvn.
Bruse, J. S., St. Paulsvej 2, Hellerup
Lundbye, S. P., Professor, Kbhvn.
Christensen, P., Byretsfuldm., SlagelseLundsgaard, P., Lærer, Højrup, St. Hegade 10, København 0 .
dinge
Christensen, Poul, Lærer, Aarhus
Ludvigsen, Johs., Prokurist, Kbhvn.
Christiansen, Mejeribest., Erslev
Lykke, Højskoleforstander, Galtrup
Dahlerup, C. F., Overklitf., Skagen
Lærerhøjskolen, København
Det statistiske Departement, Københ.
Mendolah, Frue, Snoghøj
Det danske Sprog- og Litteraturselskab,
Mikkelsen, Kr., Lærer, Vesterø, Læsø
Kbhvn.
Morslands historiske Museum, Nykøb.
Engelsted, Frue, Fakse
Morsø Læreres Læseforening, Nykøbing
Enggaard, M., Lærer, Hinge
Mose, Overlærer, Gentofte
Esbjerg Bibliotek, Esbjerg
Møller, G., Apoteker, Slagelse
Foget, A., Frk., cand. phil., Aarhus
Møller, J. L., Telegrafbestyrer, Maribo
Folkebiblioteket, Nykøbing M.
Neergaard, C., Inspektør, Nationalmuseet
Hansen, C. A., Fyrmester, S. Lyngvig
Nielsen, Pastor, Skibsted pr. Kongerslev
pr. Ringkøbing
Nielsen, Stationsforstander, Skjern
Hansen, C. B. V., Etatsr., Hellerup
Nordjydsk Landsbibliotek, Aalborg
Hansen, K., Statskonsulent, Lyngby
Nyboe, Lærer, København
Hansen, Will., Pastor, Klinte pr. Bogense
Olesen, Chr., Boghandler, Holte
Hauen, Reinh. v., GI. Kongevej, Kbhv.
Overgaard, Mejeribest., Højmark, Lem
Hald, Bankinspektør, Kbkvn.
Poulsen, Jens, Diakon, Viborg
Hundahl, N. J., Lærer, Holbæk
Rigsarkivet, København
Industriforeningens Bibliotek, Kbhvn.
Roelsgaard, Læge, Vejle
Jacobsen, Marie, Lærerinde, Grønne
Rossing, Sognepræst, Agerskov
gade, Aarhus
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Rørsig, Lærer, Hallund, Brønderslev
Schou, H. H., fhv. Direktør, Kbhvn.
Seesten, Arkivar, Odense
Skadhauge, Poul, København
Skinhøy, Rudolf, kgl. Translatør, Kbhvn.
Skjoldborg, Joh., Forf., Løgstør
Skov, Ida, Frue, Hallingsgade 3, Kbhv.
Stadsbiblioteket, Aarhus

Søndergaard, Partikulier, Hasseris
Søndergaard, Chr., Lærer, Flade
Termansen, N., Kunstmaler, Hillerød
Tilly, pens. Lærer, Jyderup
Topp, C. V., Grosserer, Hellerup
Winther, P., Isenkræmmer, Skive
Worm, Ludv., Grosserer, Hellerupvej 3,
Hellerup

Samlet Medlemstal 503.

224

Regnskabsoversigt for 1925.
Historisk Samfund.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indtægt.
Kr. ø.
Kassebeholdning fra forrige A a r .......................................................
4120
Medlemsbidrag.................................................................................... 1515 00
Medlemmerne betalt udlagt P o rto .................................................... 12190
Tilskud fra Staten til Aarbogen........................................................ 40000
Salg af Aarbøger...................................................................................
6170
Refunderet Udlæg fra Indsamlingentil Nationalmuseet.............
61 30
Ialt Indtæ gt... 2201 10

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

Udgift.
Udgifter ved Aarbogen m. m........................................................... 1555 66
Bidrag til Museet for Thy og V. H anherred............................... 300 00
Bidrag til Nationalmuseet...............................................................
100 00
Kundgørelser og Porto...................................................................... 180 90
Andre forskellige Udgifter...............................................................
63 07
Kassebeholdning ved Aarets U dgang.......... ................................
1 47
Ialt U dgift... 2201 10

Museet.
Indtægt.
1. Modtagne Bidrag:
Statstilskud til Erhvervelser...........................................................
Historisk S am fund............................................................................
Thisted A m t........................................................................................
Thisted Købstad..................................................................................
Sparekassen for Thisted A m t.........................................................
2. Indvunden H usleje............................................................................
3. Midlertidigt L a a n ................................................................................
4. Andre Indtæ gter................................................................................

Kr-

0-

500
300
200
400
25
300
405
29

00
00
00
00
00
00
81
50

Ialt Indtægt... 2160 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udgift.
Anskaffelser til Museet m. m.........................................................
Udgifter vedrørende Bygningen.....................................................
Lønninger............................................................................................
R enter..................................................................................................
Afdrag..................................................................................................
Skatter, Afgifter, A ssu ran c e...........................................................
Andre Udgifter....................................................................................

535
297
200
429
520
172
4

51
07
00
25
60
93
95

Ialt U dgift.. . 2160 31

