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Til
medlemmerne
Da Historisk Samfund blev stiftet 10.
august 1903, var formålet »at virke til
bevarelsen af vort færdrelands, særlig Thys
og V. Han Herreds fortidsminder, og dette
søges navnlig nået ved oprettelsen af et
museum i Thisted«.
Museets skaber, P. L. Hald, fik de første
stenalderfund lagt i skabe i 1904, og i 1905
åbnedes et museum i et kælderlokale i den
daværende tekniske skole. Da vedtægterne
blev ændret i 1934, blev det præciseret, at
Historisk Samfund i fremtiden skulle arbej
de med »udgivelse af en årbog, som
udkommer med et årligt hæfte og bringer
bidrag til egnens historie, fremdrager min
der om befolkningens liv og færd i tidligere
tid, meddeler oplysninger om egnens histo
riske steder og indeholder en beretning om
samfundets virksomhed«.
I de godt firs år, der er forløbet, siden
den første årbog blev udsendt i 1906, er der
ikke sket store ændringer. I de seneste år er
papirkvaliteten dog forbedret, og årbogen
er leveret med afskårne kanter, så man har
været sparet for at skulle sprætte den op.
Det ny redaktionsudvalg, som trådte til
sommeren 1987, har ønsket et bredere
format af hensyn til illustrationerne. Dette
ønske har været drøftet flere gange i
bestyrelsen i årets løb, først og fremmest af
økonomiske grunde. Overvejelserne endte
med, at bestyrelsen besluttede at ændre

formatet fra i år, selv om det vil betyde en
ekstraudgift på omkring 5 kr. pr. eksem
plar.
Til gengæld håber bestyrelsen, at det vil
være muligt at fa flere medlemmer. Med
lemstallet var ved generalforsamlingen den
1. juni på ca. 850.
I beretningen til generalforsamlingen
havde formanden rosende ord til redak
tionsudvalgets medlemmer. Han takkede
for den store indsats og udtalte håbet om
fortsat godt samarbejde.
Kassereren, Jette Kjær, redegjorde for
regnskabet, der viste indtægter på 110.781
kr. og udgifter på 71.206 kr. Kontingentet
blev fastsat til 70 kr.
Til bestyrelsen nyvalgtes arkivar Orla
Poulsen, Thisted, og lærer Bent Rolighed,
Fjerritslcv, i stedet for Gustav Nordentoft,
Vildsund, og Louis Hjarvard, Fjerritslcv.
Generalforsamlingen 1989 søges afholdt
mandag den 29. maj kl. 19.30 på Hotel
Thisted. Spørg eventuelt på museet. Ud
flugten vil traditionen tro blive planlagt til
den første søndag i september.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil
synes om den nye årbog og medvirke til, at
vi kan fa flere medlemmer. I forbindelse
med ændringen af formatet vil redaktionen
udarbejde et navne- og emneindex. Det vil
starte med årbogen fra 1983 og blive fulgt
op år for år. Index’d vil ikke blive udgivet.
Det kan rekvireres på museet i Thisted i
den til enhver tid foreliggende form mod
betaling af kopiprisen

Jørgen Miltersen

JENS OLE PETERSEN, THISTED

Den gamle landevej fra
Sindrup Vejle til Koldby
Og lidt om et vejkort fra 1798

I foråret 1988 blev en samling meget
snavsede kortruller bragt fra loftet på det
gamle rådhus til Lokalhistorisk Arkiv i
Thisted. Det viste sig hurtigt at være kort,
udarbejdet af eller benyttet af amtsvejvæ
senet til op omkring 1910. Der var mindre
vej- og vandløbsregulcringcr netop til dette
tidspunkt. Mere spændende var arbejder
med de store hovedlandcvcjsarbcjder fra
1840’erne til 1860’erne. Men mest overra
skende var en godt sammentrykt rulle,
indbagt i byens støv på alle leder og
kanter. Pakket ud og støvsuget viste det sig
at være et 4 meter langt kort, der egentlig
havde været til at folde sammen i syv læg
og hvor den forkerte oprulning ikke havde
virket allerbedst. Da de værste skader var
udbedret og foldningen reetableret, frem
stod et meget smukt arbejde, en tegning af
den »mindre landevej« fra »vejlen« (Thyholm Vejle) til »Skjøthuset« (Skyttehuset
ved Koldby), opmålt og tegnet 1798 af en
løjtnant af det lette intanteri.
Nu opstod straks fire spørgsmål: 1) hvad
indeholder kortet? 2) hvad er baggrunden
for denne vej interesse hos en løjtnant? 3)
hvilken værdi har et sådant kort for os i
dag? 4) Skulle dette have noget med cn vis
amtmand i Thisted at gøre?

Beskrivelse afkortet
Målene er ca. 400 cm x 30 cm. De enkelte
ark er skåret og klæbet sammen på en
sådan måde, at det trods det slyngede
forløb let lader sig folde 13 gange (det vil
sige med 7 opslag) til et »handy kort« på
36 cm x 30 cm. NB: Ingen foldning ligger
ved cn sammenklæbning. Materialet er
kraftigt bøttepapir fra »J. Honig et Zo
nen«.
Udvendig er det betegnet: No 21 c, Fra
Weilen til Skythusct, (og med andet
blæk) . . . paa Veien fra Holstebro til
Ottesund (og blyant) Thisted.
Målestok er 1:5000 (dette kan regnes ud
ved de påtegnede alenmål). Bredden af det
tegnede bælte er på ca. 500 til 1000 m alt
efter hvordan vejen nu slynger sig, mest
dog det lille tal, dvs. at det dækker en 250
m til begge sider. Indenfor dette område
registreres »vejen« og biveje, måske er
nogle markveje sluppet med, bygninger
(gårde, huse, kirker, 1 stubmølle), haver,
gårdspladser, indhegninger (diger?), bak
kedrag og høje med skraveringer, moser
(eventuelt med tørvegrave), søer, fjordkyst,
vandløb (med fine detaljer, f.cks. vises
vandløbsretningen med pil) og der er
angivet to broer, 13 stenkister over vej, et

7

sted ser det ud som der er vand over vejen
(ved Visby) — og så ser man de anvendeli
ge hjulspor over vejlen ved Thy holm. Der
er navne på byer, en del gårde, mange høje
og der er sigtelinier mod højtliggende
genstande uden for kortet. Kortet er delvist
farvelagt.
Langs vejen er indtegnet en tynd rød, ret
linie, med kun fire knæk. Hvert af de fem
stykker er inddelt i afsnit på 200 alen.
Andetsteds ses en sådan linie tolket som
planer for den endelige udretning af vejen.
Det kan dog næppe være rigtigt her. Dels
blev den ikke udrettet på den måde, dels er
føringen for tåbelig. Måske er det snarere
et mål, der kan bruges ved henvisning til
bestemte strækninger eller til længdeangi
velser?
Et sted på kortet findes en alenmålestok
på 1200 alen (= 1 mil). Et andet sted
følgende tekst (lakuner hvor papiret er
smuldret bort, er angivet. . .)
... Over den mindre landevej fra Weilen
til Skjøthu . . . som er en Continuation af
Landevejen fra Ottesund Færge . . . Skjøthuset løber denne vej sammen med den
mindre Landevej fr . . . Lemvig til Thisted
som er bleven opmaalt af Hr. Lieutn. von
Gosch

I Aaret 1798
Opmaalt
og tegnet af
p/l. Krebs

Lieutn. af det lette Infant.
Copierct af Bentzen.
Et par oplysninger: »vores kort« er altså en
kopi og det må nok være rekvireret af en
myndighed her i amtet. Kopieringen har
været et stort arbejde. Der er ikke anvendt
8

den siden almindelige landinspektørmctode med gennemprikning fra kort til kopi.
Begge de nævnte løjtnanter var medlem
mer af det såkaldte »Kgl. Vejkorps« og
begge med landmålerbcstalling af 1795.
C. Gosch kaldes ved sin død 1837 for
»karakteriseret oberstløjtnant«,
P. L.
Krebs døde 1825 som landinspektør i
Horsens.
»Mindre landevej« er efter Vej forord
ningen af 1793 den korrekte betegnelse for
disse veje. At vejen fra Lemvig nævnes i
hele sit forløb (til Thisted) viser at vores
strækning har været opfattet som af sekun
dær betydning. Gennembruddet ved Ag
ger fandt jo først sted 1825 og vores vej var
plaget først af Oddesund og derefter
mudderet i Thyholm Vejle.

Baggrunden
for kortet er — bredt sagt — den overor
dentlige interesse for en modernisering
som prægede vores enevælde i sidste
halvdel af 1700-tallet. Landboreformer var
kun en del af hvad man beskæftigede sig
med. En anden sag var at skaffe samfundet
bedre veje. Når der blev klaget over vejene,
betød det i og for sig ikke, at de var blevet
ringere, men at trafikken havde skiftet
karakter. Færre ryttere og flere vogne, ofte
med passagerer fra den finere del af
befolkningen. Og det egnede vejene sig
altså ikke til. Man lod sig her som i så
meget andet inspirere af forholdene i
Frankrig i 1760’erne. Resultatet blev en
General vej kommission 1778 til at udstikke
de almindelige mål. Til det praktiske
arbejde skabtes et Kongeligt Vej korps
1785 (der meget hurtigt blev militært
organiseret) og som efter 1833 fortsatte

Forfatteren Mads Lidegaard forfægter i sin bog »Ravvejen« den teori, at kæmpehøjene angiver oldtidens
vejlinier, fordi de blev opkastet ved alfarvej, og han harfundet indicierfor, at oldtidskirkegården på Ydby Hede
har ligget ved en hovedvej. Han har hørt berettet om en stensat overgang mellem Thy og Thyholm øst om
Skibsted Fjord, men ikke selv fundet den. Det gamle kort giver ham ret. De stiplede linier over Skibsted Fjord
må forstås som overgangsmuligheder for vejene, der i Thy og på Thyholm slutter brat på vejlens bredder.
(Red.).
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under Ingeniørkorpset. Det er i disse korps
vi finder vores løjtnanter. Med ret til at
bære pragtfulde rødkjolede uniformer, var
disse officerer faktisk uddannede som land
målere (evt. landinspektører) eller ingeni
ører. 1793 fik de en forordning om vejvæ
sen at rette sig efter.
Der er tre slags veje: »Hovedlandeveje«
(chausséer med 20 alens bredde, »mindre
landeveje« med 12-14 alen og »biveje« på 8
alens bredde. De første kunne der forelø
bigt ikke været tale om i Thy. Derimod
skulle vejen fra Oddesund og nordefter,
samt fra Lemvig over Agger til Thisted
høre til den anden kategori. Så fik vi
opklaret betegnelsen »mindre«. Biveje gik
til en købstad, til mølle eller kirke, hvor
imod bøndernes veje slet ikke kom staten
ved.
Men for helt at forstå situationen må vi
begynde ovre østpå. Sjælland havde fra
ældre tid især mærket kongernes vej interes
se, her kendte man i forvejen begrebet
»kongevej«, den opretholdtes, men nye af
samme type kaldte man snart hovedlande
veje. De var stort set udbygget omkring
1800 på Sjælland, på Fyn var man godt
igang og i Østjylland begyndte man så
småt. Når derfor vores løjtnant Krebs
arbejder sig op i Thy, så er det en
forberedelse til et vejanlæg. Men så kom
krigen 1801 og 1807, efterfulgt af statens
fallit 1813. Arbejdet var gået i stå.
Man tør ellers nok antyde, at landsdelen
blev målt op i 1790’crnc. Først af Viden
skabernes Selskabs Korttegningsarbejde,
her ved J. Elling (Ellung?) i 1792 og tegnet
som målcbordsbladc i 1:20.000. (de blev
aldrig udgivet, men samarbejdet til egns
blade i 1:125.000 ved P. Harboe og udgivet
10

som meget dekorative kobberstik 1795).
Sideløbende foretoges udskiftningerne af
landsbyerne ved mere eller mindre kvalifi
cerede landmålere og efter århundredskif
tet den officielle matrikulering. (Byerne
langs vores vejstrækning blev udskiftet,
regnet fra syd: Tvolm 1797, Ydby 1797,
Heltborg 1798, Ullerup (og måske Kæstrup) 1801, Visby 1793, Villerslev 1800,
Vibberstoft 1800 og Koldby 1797).
Dertil kom så Vejkorpsets arbejde 1798
(udover vores strækning tegnede løjtnant
C. Gosch vejen fra Lemvig til Skjøthuset,
dette kort ligger vel, ligesom originalen til
vores kort, i Vejdirektoratets arkiv, Rigsar
kivet).
Der har været et leben med sigteinstrumenter, kæder, stokke og måleborde.

En vurdering
af vores kort kan man starte med at
sammenligne det med Vid.Selsk.s måle
bordsblade. De har selvfølgelig ikke med
deres 1:20.000 så mange detaljer med som
vejkortets med 1:5000. Vores har flere
småveje med. Til gengæld dækker vej kor
tet kun en bræmme på hver side af vejen og
der synes ikke at være en fast grænse for
hvad der skal med. Man kunne få den
fornemmelse at den lette infanterist kun
har medtaget, hvad han uden besvær har
kunnet se fra vejen.
Hvad angår bygninger i landsbyerne
svigter Vid.sclsk.s målebordsblade totalt.
Byen er nemlig kun symboliseret med en
cirkel, eventuelt suppleret med et omrids af
bebyggelsen, løst skitseret. Vores vejkort
angiver derimod de enkelte huse og gårde
med haver og diger. Om det så er til at
stole på er en anden sag. En sammenlig-

Ydby Kirke. Ukendt kunstner.

ning med de minorerede matrikelkort (fra
o. 1850-60) antyder dog at de er det, men
måske lokalt interesserede, der også kender
udskiftningskort eller de første matrikel
kort, kan oplyse herom.
Vejene på Vid.selsk.s målcbordsblade
virker lidt løst tegnet, men det er dog som
sagt de samme veje som på vores vej kort.
Her falder derimod Vid.selsk.s kobberstik i
1:125.000 helt igennem. De personer, der
har samarbejdet målebordsbladene har
ikke været dem, der tegnede i marken.
Deraf de særeste misforståelser. Det er
derfor en skam, at så mange lokalhistoriske
arbejder illustreres med dette navnligt
dekorative kort.
En anden spændende sammenligning,
der kan foretages, er med generalstabens
målebordsblade, der her på egnen blev
tegnet 1882. Det afslører at den gamle
metode med at angive bakkedrag ved
skravering — smukt på vej kortet, lidt
skitseagtigt på Vid.selsk.s. målebordsblade
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— er den nye med højdekurver langt
underlegen.

Hvad med amtmand Faye?
Et vejkort fra 1798 far os straks til at tænke
på Gerhard Faye, der fra 1805 til 1843 var
amtmand i Thisted og blandt meget andet
blev berømmet for sine gode veje. Er der
en sammenhæng? Selve opmålingen er jo
fra et tidspunkt, hvor Faye sad på Falster
og ikke havde drømt om nogensinde at
skulle komme til Thisted. Så den skal
forklares med de almindelige vej planer for
hele staten, som vi forsøgte i forrige afsnit.
Men Faye kunne, have rekvireret kopien,
som dukkede op på det gamle rådhus’ loft.
Under alle omstændigheder kan man
spørge: Hvad ved vi i grunden om Fayes
vejbyggeri?
Hvad vi ved er i hvert fald godt blandet
op med hvad man kunne kalde myten om
Faye. Den skildrer ham som den milde og

Amtmand G. Faye.

hjælpsomme og som den meget intelligen
te, der hurtigt gennemskuede en sag.
Myten undersøger ikke gerne, hvad en
amtmand normalt gav sig af med på denne
tid — og heller ikke hvad love og praksis
forlangte. Faye er den, der »kom, så — og
fandt en løsning«. Myten går helt tilbage
til samtiden, hvor Faye må have virket på
mange med en særlig sjælekraft, men
derfor behøver vi ikke at tro på, at han som
nordmand lagde vejføringen over de høje
ste punkter for udsigtens skyld.
Bedre kilder til Fayes vejarbejder er
stumper af hans erindringer (gengivet i
Heilskovs: Mindeblade om Gerhard Fa
ye). Han fortæller her, at han straks ved
ankomsten iagttog, at landevejene var
meget dårlige, for smalle og for lerede. Han
berejste dem alle og fandt dem umulige at
14

udbedre, derfor måtte de nyanlægges. Det
står da vist klart at der her kun kan være
tale om hovedlandevejene. Det var en
forudsætning at man kunne tvinge bønder
ne til at yde arbejdet og han mødte da også
stærk modstand; han var hadet, fortæller
han selv. Men »inden krigen« nåede han
på tre år at gøre 15 mil færdige (det må
være årene 1805, 1806 og 1807). Men efter
»freden« (og det må være 1814) nåede han
op på 39 mil. Desværre er denne optegnel
se ikke dateret og desværre siger han ikke,
om de første 15 mil er indbefattet heri. I
stykket siger han at hans gode medhjælper
ved vejarbejdet, vejinspektør Lauritz Thagaard, nu er død. Thagaard døde 1829, 73
år gammel, så han har været 50 år, da
Faye kom til Thy. Faye oplyser, at han
satte følgende mål på sine veje: bredde 13
alen, dertil 6 alen grøfter (det er omtrent de
mål Vej forordningen af 1793 angiver).
Hans argumenter overfor bønderne var
følgende: En vogn kan rumme mere på en
god vej end på en dårlig! Vogn og hest
holder længst på en god vej! Den gode vej
med grøfter ødelægger ikke så meget
bondejord som den bredt udkørte, dårlige!
Udgifterne er slet ikke så store, da broer og
stenkister betales af et særligt statsfond! Og
så glemmer han ikke at slå fast: Den
korteste vej er den lige (men ikke et ord om
smuk udsigt).
Et godt vidne har vi i Faycs nevø,
maleren Martinus Rørbye, der i sommeren
1830 besøgte sin onkel. Fra Rørbye har vi
en dagbog, hvori der er skitser, bl.a. af
vejen nede ved Vestervig. Det stykke vej
ser nu ikke ud til at være i fineste stand,
men ellers er Rørbye nu imponeret over
onkels gode veje. Det er ikke myten, der

spiller ind, men snarere, at han var
kommet herop ad de berygtede hedeveje.
En tredie kilde er de militære vej korps
beretning om deres virksomhed gennem
årene, og den siger, at man først rigtigt
kom igang i 1840’erne i Thisted Amt. Der
synes altså at være nogle modsigelser: Faye
anlægger de veje i begyndelsen af sin
embedstid, som vejkorpsene først anlægger
efter hans død? Rørbye taler om de gode
veje, men tegner en forsømt vej? Det ville
utvivlsomt være nyttigt om nogen med
hensyn til vejanlæg ville dykke ned i amtets
arkiv 1805-43. Man ville så kunne adskille,
hvad der var staten, og hvad der var Faye;
måske blev han ikke mindre af det?
Vej korpset stod direkte under rentekam
meret, rentekammeret lededes 1784 til
1813 afChr. Ditlev Reventlow — og Faye
var en nær ven af Reventlow, som på en
måde havde været som en fader for ham.
Det kunne være interessant at se disse
parter nøjere efter m.h.t. vejene i Thy.

LITTERATUR:
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N. E. Nørlund: Opmålingen af Danmarks veje.
Geogr. Tidsskrift. 1952-53.
Knud Klem: Af det ældre Vejvæsens Historie,
Generalvej kommissionens Virksomhed. Festskrift til
Knud Fabricius. 1945.
Fortefikations-Etateme og Ingeniørkorpset
1684-1884. 1884.
Chr. Heilskov: Mindeblade om Gerhard Faye. 1923.
Artikler i Historisk Årbog for Thisted Amt 1909 og

1959.
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POUL PEDERSEN, THISTED

Postvæsenets start i Thisted Amt

Den 24. december 1624 oprettedes det
danske postvæsen ved Chr. IV’s »Foror
dring om Post-Budde«.
Før den tid havde man naturligvis kendt
til breve og brevbude, men det var første
gang, man i Danmark fik en offentlig
postbefordring med faste ruter og faste
tider samt faste forbindelser til udlandet
(Tyskland, Norge og Sverige). Før den tid
havde kongen, adelen og gejstligheden
gjort brug af private bude, mens andre
havde benyttet et offentlig postvæsen, som
alle i princippet kunne benytte. I 1624 var
langt størsteparten af befolkningen analfa
beter, de fleste boede i landsbyer uden
behov for skriftlig forbindelse med omver
denen, så det har været de socialt bedrestil
lede, der virkelig har haft glæde af det nye
postvæsen.
Hovedruten gik fra København over
Odense til Kolding. Fra Kolding var der
sydpå forbindelse til Hamburg, nordpå
dels over Arhus til Randers, dels over
Viborg til Aalborg og vestpå til Ribe. Man
skelnede mellem kørende og gående post.
Al post nordpå fra Kolding var gående.
Bemærk, at ikke en eneste vestjysk by er
nævnt; cjheller den del af Danmark, der
ligger nord for Limfjorden.
Thisted kom altså ikke med i denne
nyordning.
Der skulle gå 70 år, før Thisted fik
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muligheden for at få glæde af det nye
postvæsen. I 1694 kom en ny postordning,
og her oprettedes en såkaldt »bipost ved
gående bud« mellem Viborg og Thisted
over Skive og Nykøbing. Selv om ordnin
gen trådte i kraft i 1694, skulle der gå
andre 70 år, før den fungerede tilfredsstil
lende. I perioden 1722-35 forsøgte man at
føre posten igennem fra Viborg til de tre
nævnte købstæder — ja, man oprettede
sågar postkontorer i alle tre byer. Byerne
betalte ikke, og ruten ncdlagdes — dvs. at
postmesteren i Viborg overtog den mod at
betale 60 rdl. til postkassen. Det var så op
til ham at fa ruten til at fungere — og cvt.
give overskud.
Først fra 1760 blev der regelmæssig
postgang to gange om ugen fra Viborg
mod, at Thisted, Viborg og Skive årligt
svarede 60 rdl. til postkassen — og denne
gang lykkedes det at finde tilstrækkeligt
mange interesserede borgere, så nu blev
pengene betalt.
Således gik der altså 136 år — fra
1624-1760 — inden Thisted fik offentlig,
regelmæssig forbindelse med omverdenen.
Men det var kun Thisted by! Ville
omegnen være interesseret i en forbindelse,
der rakte ud over lokalsamfundet? Arkiv
materiale på landsarkivet i Viborg viser, at
driftige amtmænd i perioden fra o. 1750 til
o. 1820 har slidt bravt for at fa oprettet

Dagvognen til Aalborg. Akvarel af Thisted o. 1850. Kunstner ukendt. Thisted Museum, mus.nr.
THY2166X3.

lokale postruter. Der er bevaret en kolossal
korrespondance, der viser, hvor svært det
kan være at indføre noget nyt, måske fordi
det kun havde betydning for et fatal af
befolkningen. Begrebet »solidarisk beta
ling« var ukendt på det tidspunkt, så
amtmanden sendte lister ud til mennesker,
som han troede ville være interesserede, så
de kunne tegne sig for et fast årligt beløb
for at komme med i ordningen. Var
interessen stor nok, kunne man oprette et
lokalt postvæsen.
Det viste sig svært at skaffe tilstrækkelig
tilslutning. Når de udsendte lister kom
tilbage, viste det sig, at nogle ikke ville
betale overhovedet, andre ville ikke betale
så meget, som amtmanden havde forestil

let sig, og atter andre syntes, det var en
glimrende idé og var vildt begejstrede. Det
kunne altså ikke i første omgang lade sig
gøre p.gr.a. manglende interesse.
Herunder gengives et brev udsendt til de
formodet interesserede. Brevet gengives
stort set i sin helhed, men med nutidig
retskrivning:

Fra næstkommende 1. maj 1798 antages
Christian Munch til som postekspres at gå
mellem Thisted og Refsherrcd 2 gange om
ugen, og det på følgende vilkår:
1. Postekspressen skal afgå fra Thisted
postekspeditions kontor om sommeren,
eller fra 1. maj til 1. oktober, 2 timer efter
at Viborg post er ankommen og om
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vinteren eller fra 1. oktober til 1. maj hver
mandag og fredag morgen senest kl. 7, og
skal han fra Thisted passere vejen over
Nordentoft Bro igennem Skjoldborg, Has
sing, Koldby omkring Schiøthuuset, igen
nem Villcrslcv til Vestergård i Visby,
derfra til Bobbcl og Vestervig, hvorfra han
skal følge landevejen omkring Velegård,
igennem Hassing omkring Schiøthuuset
igennem Koldby og Skjoldborg lige til
Thisted.
2. På cftcrskrcvnc steder skal posteks
pressen i særdeleshed være forpligtiget til
at aflægge og modtage aviser, breve og
brevpakker til vedkommende, nemlig:
I Skjoldborg Præstegård.
I Hassing hos Anders Skadkiær.
I Koldbygård.
I Schiøthuuset.
I Villcrslcv hos sognefogeden Mouritz
Douer.
I Vestergård i Visby.
I Visby Præstegård.
Bobbcl.
På Vestervig Kloster.
I Vestervig Præstegård.
Velegård.
I Hassing hos provst Bøst og Peter
Vindelboe.
(Det var altså de 13 steder, postekspres
sen aflagde og modtog post. På listen over
potentielle bidragydere er opført yderligere
11, som så selv måtte hente og bringe cvt.
post på/til nærmeste poststop. Det var især
blandt sidstnævnte, der jo boede uden for
ruten, de uvillige betalere fandtes).
3. På postekspressens retur fra Vestervig
til Thisted må han om sommeren afgå fra
Vestervig før hver mandag og fredag
formiddag kl. 8, fra Hassing kl. 9, fra
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Schiøthuuset kl. 10, fra Koldbygård kl.
10!Z> og fra Skjoldborg Præstegård før kl.
12 middag. Om vinteren bestemmes tiden
derimod således: at postekspressen så må
afgå fra Vestervig, før hver tirsdag og
lørdag formiddag kl. 8, fra Hassing kl. 10,
fra Schiøthuuset kl. 11, fra Koldbygård kl.
11 ’/j og fra Skjoldborg Præstegård kl. 1
eftermiddag.
4. På det at den tilbørlige orden hermed
kan vorde iagttaget medgives postekspres
sen hver gang en timeseddel fra postekspe
ditionen i Thisted, hvilket påtcgncs i
Skjoldborg Præstegård, i Vestergård i
Visby og af hr. provst Vinding i Vestervig
og hr. provst Bøst i Hassing.
5. Postekspressen antages af amtman
den og tillægges årlig 44 rdl. i løn og 6 rdl.
til en kiol, tilsammen 50 rdl. — siger
halvtredsindstyve rigsdaler — som udbeta
les 14 dage efter hvert års udgang og
udredes således:
Den kgl. kasse betaler...................... 25 rdl.
Amtmanden for sine private
breve.............................................. 1.3 rdl.
og så ellers en række af provster, præster,
herremænd, sognefogeder og andre interes
serede, der alle bliver pålagt 1 eller 1,3 rdl.
Når alle disse småbeløb lægges sammen,
giver det 54 rdl. — og brevet fortsætter:
De overskydende 4 rdl. tillægges post
ekspeditionen i Thisted for hans ulejlighed
såvel med at skrive timesedlerne, indføre
foranstående rapporterede beløb — og igen
udbetale postekspressen sin løn, som og for
at indskrive i en bog alle de breve, som
sendes med postekspressen, hvilken bog
postekspressen hver gang skal have med
sig til forevisning, når forlanges.
6. Imod denne løn skal postekspressen

være pligtig til at føre alle breve og
brevpakker under 1 p. vægt, samt aviser og
andre med posten fra Viborg ankomne
sager med hvad navn nævnes kan, som til
nogen af forbcmcldtc herrer, deres hu
struer, børn eller tjenestefolk crc acceptere
de.
7. Da denne postekspres alene antages
for at befordre breve, som angår den
kongelige tjeneste såvel som aviser, private
breve og pakker til og fra de herrer, som
concurrcrcr til hans årlige løn, så forstår
det sig selv, at han ej er pligtig at modtage
breve og aviser fra eller til personer, som
ingen del har i denne indretning.
9. De som efter § 5 concurrcrcr til
postekspressens løn og bor afsides fra
postruten, ville behage at underrette post
ekspeditøren i Thisted om på hvilket af de i
§ 2 benævnte steder enhver især måtte
ønske sine breve og aviser aflagte.
10. På det, at enhver af de respektive
herrer, som tager del i denne postindret
ning kan være forsikret om, at postekspressen skal aflægge gode råd og rigtighed for
de medforsendte penge og andre sager,
skal have løn som han ej af postekspeditø
ren må udbetales forfaldstiden, være til
sikkerhed derfor, dog så at al klage i den
anseende må stå til amtmanden inden den
1. måned fra den tid, postekspressen har
modtaget det, som han sigtes for.
11. Postekspressen bevarer posthorn og
skilt, hvortil han bliver ansvarlig eller og
betaler dets værdi med 4 rdl.

Thisted Amtshuus den 30. april 1798.
Ferslev.

Ligclydcndc haver jeg modtaget og skal
holde mig dette strixtc efterrettelig, og da

jeg tillige har modtaget en kiol, en hat og et
bælte, tilstår jeg hermed, at om jeg skulle
forlade postekspressens tjeneste efter min
dre end et år, eller og et års forløb, da skal
jeg fra mig bevare alt det modtagne,
ligesom jeg ej heller i så fald kan gøre
pretention på de 6 rdl., som er tillagt mig
til en kiol.

Thisted den 5. maj 1798.

C. Munch.
Dette brev sendtes rundt til de formodet
intersserede sammen med en følgeskrivel
se, hvis indhold kort kan resumeres såle
des:
Efter nogle års korrespondance med de
kongelige collcgier om et postvæsens ind
retning her i amtet har det endelig behaget
Hans kongelige Majestæt den 17. januar
1798 at bevilge 45 rdl. årligt dertil mod, at
amtmanden med kvitteringer godtgør pen
genes anvendelse.
Desuden forklarer amtmanden direkte:
»Jeg har så vidt muligt, og efter min
kundskab om stedernes beliggenhed, affat
tet indlagte udkast, og skønt man ej, i slige
tilfælde, så nøje kan rapportere bidraget til
postekspressens løn, i forhold til enhver af
de respektive herrers korrespondance, og
deres afstand til postturen, så vil jeg dog
være overbevist om, at enhver behagelig
indser: at den posttur, jeg her har foreslået,
nogen sinde skal komme i stand, må vi
ikke, som jeg håber, blive uenige«.
Det drejer sig altså om to postekspresser
— en mod syd og en mod øst. Ruten for
den sydlige er her nøje beskrevet. Mod øst
er ruten foreslået således; fra Thisted
gennem Østcrild og Tømmerby til Sclberggård, derfra til Kierup Præstegård,
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gennem Klim til Gøttrup, Kettrup, Agård
og Fjcrritslcv, på tilbagevejen følges lande
vejen til Klim, omkring Bjergets Mølle
over Østerild tilbage til Thisted.
De 45 rdl., som den kongelige kasse
bidrager med, fordcltcs med 25 til den
sydlige og 20 til den østlige postrute.
Med privat bud sendtes disse breve til
høring på de to kommende postruter, og i
løbet af juni måned kom de tilbage med
kommentarer fra de involverede. Alle var
villige til at betale, men mange havde
personlige ønsker og kommentarer. Såle
des skriver Peder Schibsted til Schibstcdgård: »Skønt min korrespondance er liden
og ubetydelig betaler jeg dog gerne den
ansatte 1 rdl. årlig til en så vigtig foran
staltnings fremme«.
Sognepræsten, hr. Vilfe i Sønberg, kom
menterer: »Endskønt jeg ingen fordel har
af denne indretning, da jeg har poststation
på Schibstcdgård, contribuerer jeg dog
med fornøjelse 1 rdl. årligen. Dog var det
at ønske, at posten 1 gang om ugen måtte
tage turen ind på Thyholm.
Den eneste, der modsætter sig, er hr.
Breinholt til Hindsels. Han argumenterer,
at han har mere end 2 mil til nærmeste
postindlcvcringsstcd, så den rute har han
ingen synderlig nytte af. Desuden betaler
han i forvejen til en postekspres fra
Holstebro. »Dog contribuerer jeg for dette
år, man forbinder mig ej dertil for længere
tid«.
Det blev altså ikke før 1798, der blev
oprettet et lokalt postvæsen i Thisted-området, selv om muligheden forelå med den
nye postordning af 1694. Det var dog ikke
skiftende amtmænds skyld. Mange forsøg
blev gjort, men hver gang var der en del,
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der ikke ville contribuerc. I begyndelsen af
1700-tallet var der blandt det gode borger
skab i Thisted ingen synderlig interesse for
en postforbindelse til Viborg — og dermed
mulighed for forbindelser til andre dele af
landet og udlandet. En anselig bunke
breve og lister med navne på borgere, der
kunne tænkes at ville contribuerc, har et
omslag, hvorpå der står: »Foregieves correspon
dence angaaende postexpresseme i Thisted Amt«.
Disse breve viser, hvor ihærdigt embedsmændene har arbejdet for at oprette
postruter, men selve borgerskabet udviste
for lidt interesse og ville ikke betale.
I 1798 lykkedes det altså, men den første
snes år var der vanskeligheder med beta
lingen. I begyndelsen af 1800-tallct bevir
kede krigene med Sverige og England, at
postforbindelsen til Norge gennem Sverige
blev afbrudt. Den flyttedes i stedet for til
Fladstrand (Frederikshavn), men ofte måt
te postfartøjerne til Norge søge land på den
jyske vestkyst. Forbindelsen til Norge kom
derfor til at gå over Thisted, hvor der
oprettedes et ekspeditionskontor for Norges-post. Ved fredsslutningen mellem
Danmark og Sverige den 10. december
1809 biev der igen fri passage for post til
Norge gennem Sverige, og kontoret i
Thisted blev nedlagt — men måske havde
det givet postvæsenet det lille skub, der var
så hårdt brug for.
Således startede postvæsenet i Thisted
Amt og i Thisted-området længe, længe
efter, at det var udbygget i det østlige
Danmark.

SIGRID BRANDI, KJELSTRUP

Hovedgårdens bønder1

Landbruget var i 1700-tallct eksistens og godsejerne en fælles interesse, der
grundlaget for de fleste danskere. 1720erne resulterede i, at der fra 1752 og århundre
var præget af landbrugskrise, og de dårlige det ud blev gjort store foranstaltninger for
landbrugskonjunkturer medførte dels en at fremme den økonomiske udvikling, gøre
afvandring fra landbruget og dels et bon- driften af landbrugsjorden mere rationel og
deflakkeri fra gods til gods. Regeringen forbedre bøndernes vilkår. Der blev nedsat
søgte at afhjælpe krisen ved at nedsætte landvæsenskommissioner til undersøgelse
hartkornsskatterne i 1731 og ved indførelse og forbedring af de bestående forhold, og
af stavnsbåndet i 1733, der sikrede god det resulterede i en række love og forord
serne arbejdskraft, idet man bandt de unge ninger,
bl.a.
hoveriforordningerne
karle til det gods, hvor de var født.
1769-1799, loven om stavnsbåndets ophæ
En bedring i landbrugspriseme sporedes velse 1788 og udskiftningsforordningerne
i 1740erne, da efterspørgslen efter korn og 1761-1792.
stude steg, blandt andet som følge af en
øget befolkningstilvækst, ikke blot i Dan Godset Kølbygård med Vesløsgård
mark, men i hele Nordvesteuropa, dårlige Kølbygård Hovedgård var beliggende i
høstår i Norge og kvægpest sydpå. Den Hunstrup sogn i Nordthy. Den havde
begyndende fremgang for landbruget gennem et par hundrede år været ejet af
hæmmedes dog midlertidigt, da kvægpes forskellige adelige slægter, men kom i 1679
ten i 1745 nåede Danmark; men fra for første gang på borgerlige hænder, da
omkring 1750 var der igen stigning i den blev købt af Søren Jensen, som 1689
landbrugspriserne og en vis forøgelse af solgte den til borgmester i Thisted Enevold
landbrugsproduktionen på hovedgårdene, Nielsen Berregaard, der var gift med den i
som fremkom dels ved en mere rationel Thy navnkundige Anne Søc. 1702 købte
dyrkning af jorden og dels ved forøget ægteparret Vesløsgård på Hannæs, der
hoveri. Især Englands overgang fra at være ligesom Kølbygård tidligere havde været
en korneksporterende til en kornimporte adelsgods.
Hele godset bestod af de to hovedgårde
rende nation i forbindelse med landets
begyndende industrialisering omkring med deres jorde og af bøndergodset — små
1767 fik betydning for dansk landbrug.
og større gårde samt huse med og uden
Med de gunstigere afsætningsmulighe jord, beliggende i landsbyerne i Nordthy
der for landbrugsvarer havde regeringen og Vester Hanherred. Bøndergodset var
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bortfæstet (lejet) til bønder og husmænd.
Desuden hørte, indtil 1740, en del strøgods
til godset; det udgjorde 42 tdr. hartkorn og
bestod af nogle gårde i Sydthy og på
Thyholm.
Kølbygårds hovedgårdstakst var 1769
på 34 tdr. hartkorn, og bøndergodset, der
var fordelt på 120 bønder og 98 husmænd,
var på 370 tdr. hartkorn. Møllcskyldcn
udgjorde 14 tdr. og ødegårdsjorden 5 tdr.
hartkorn. På hovedgården kunne der avles
»det ene med det andet« 250 læs hø å 32
lispund og 500 læs korn.2 Vesløsgårds
hovedgårdstakst var 1731 på 26 tdr.
hartkorn, og bøndergodset udgjorde 318
tdr. hartkorn. Det var i 1769 fordelt på ca.
75 bønder og 58 husmænd. 5
Hovedgårdene blev drevet med mark
brug og husdyrhold. 1731 havde begge
gårde tilsammen 14 køer, 2 tyre, 166 far og
lam, 9 heste, føl og plage samt 225 stude.
Stamhuset Kølbygård blev ophævet
1797 og var dermed fri ejendom. En stor
del af bøndergodset blev solgt fra i årene
1797-1804, og de to hovedgårde blev i 1804
delt ved salg og udgjorde herefter to
selvstændige ejendomme. De havde da
været i slægten Berregårds eje i over 100 år.
Herefter skiftede gårdene ejere flere gange,
og der blev stadig solgt bøndergods fra. I
årene 1910-15 blev gårdene udstykket.

Gårdfæstere
Når det er gårdfæsternes forhold fremfor
husmændcncs, vi vil beskæftige os med,
skyldes det, at denne gruppe havde størst
betydning i landbrugsmæssig henseende,
og at husmændenes erhvervsforhold van
skeligt lader sig beskrive, da de fleste ikke
levede udelukkende af jordbrug og kvæg
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drift, men ofte var landarbejdere eller drev
et håndværk ved siden af landbruget. Det
ovenfor anførte antal husmænd dækker
både husmænd med og uden jord, aftægts
huse m.v.
En del gårde og huse lå frit i landskabet
med egne marker omkring gård eller hus,
således som også præstegårdene og hoved
gårdene, men de fleste gårde og huse lå i
landsbyer, enten i grupper eller i rækker.
Omkring gårdene og de flere af husene lå
toften, der anvendtes som gårdsplads eller
brugtes til græsning og kålhave. Skove
fandtes på denne tid ikke i Thy og Vester
Hanherred, næppe nok krat, så blæsten
kunne suse frit over markerne og mellem
bygningerne, hvorved beplantning om
kring bygningerne umuliggjordes. Toften
gik derfor som regel lige over i bymarken.
Bymarken var inddelt i indmarksjord og
udmarksjord; den sidste kaldte man også
»havrelandet«. Disse to marker var opdelt
i en række fald, under hensyn til terræn og
jordbundsforhold. Faldene var atter opdelt
i en række strimler jord, benævnt agre.
Hver bonde havde en ager i hvert fald, og
denne vidtgående inddeling af de dyrkede
jorder havde til følge, at den enkelte bonde
havde en mængde små agre fordelt ud over
bymarken. En bonde i Vester Thorup
havde således sin markjord fordelt på 26
agre, de fleste på omkring 1 lZz tdr. bygsæ
deland (1 tdr. = ca. 10.000 alen2) og en
enkelt på 10 tdr. bygsædcland, desuden 3
tdr. i toften ved gården og 10 stykker
»engbond«, hvorpå han kunne avle 52 læs
hø årligt. I Vesløs, Arup, Højstrup og
Tømmerby havde bønderne mellem 10 og
28 agre, som regel under 1 tdr. land i
gennemsnit, og der kunne sikkert gives

Vesløsgård, malet af Rasmus H. Kruse 1837. Det kgl. Bibliotek NKS 409J2.

andre eksempler, hvor jorden har været
endnu mere opsplittet, ligesom enkelte
havde færre agre. Til eksempel havde
Vestergård i Østerild sin jord i 3 marker,
men agrene var for de flestes vedkommen
de i et stykke?
Hver bonde dyrkede selv sine agre og
rådede over afgrøderne, men systemet med
de mange agre bevirkede, at han måtte
pløje, harve og så i de enkelte fald samtidig
med sine byfæller.
Foruden de dyrkede arealer var der til
mange byer hedejord og -kær til lyngslct og
tørvegravning, jord, der var ødelagt af
sandflugt, og jord, der var opgivet som
agerjord på grund af dens ringhed. Af et
grandebrev (landsby ved tægter) fra Øsløs
1736 fremgår det, at byens beboere alle
havde del i lyngslettct. Gårdmændene
måtte bjerge 1 V2 læs pr. td. hartkorn, deres

ejendom bestod af, husmændenc 2 læs pr.
td. hartkorn og de jordløse 1 læs pr. hus
årligt. Degnen og smeden måtte hente hver
4 læs lyng årligt.
Høstudbyttet og kreaturholdet var det
økonomiske grundlag for gårdmandsfami
liernes eksistens. I gode år kunne kornav
len nok indbringe så meget, at der kunne
sælges af den, så bonden kunne have til
nødvendige udgifter til skatter, folkehold
m.v., men i andre år strakte kornet næppe
til mere, end hvad der blev brugt til mel og
gryn i husholdningen, til sædekorn og
foderkorn foruden det, der skulle afleveres
som landgildekorn og tiender. I dårlige
høstår kunne det ske, det ikke engang
strakte til det, og bonden måtte så håbe på
godsejerens velvilje til at give henstand og
lån af korn til udsæd.
Et dårligt høstår kunne let have en
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selvforstærkende virkning; lånekornet skul
le jo betales tilbage, hvilket ofte resulterede
i, at der blev sparet på udsæden, så
udbyttet blev for ringe flere år i træk; det
kunne blive en medvirkende årsag til at
bonden måtte afstå fæstet på grund af
armod (fattigdom; det vil sige ikke at
kunne klare sine forpligtigelser overfor
godset).
Almindeligvis regner man med, at bon
debrugets kornafgrøde i 1700-tallct gav et
foldudbytte på 3-5 fold i et middelår, og
med de forbedrede afsætningsmuligheder
for landbrugsprodukter i sidste halvdel af
århundredet gjaldt det om at intensivere
landbrugsdriften og dermed forøge udbyt
tet. Hovedgårdene havde de bedste mulig
heder for en sådan forøgelse. Dels havde de
deres marker samlede, og dels havde de
arbejdskraften til rådighed i form af de
hoveripligtige bønder, hvorfor man må
forvente, at hovedgårdsdriften gav et større
udbytte end den almindelige bondegårds
drift. Der skete de reelle forbedringer vel
ikke, før man systematisk opmåltc og
omplaccrcdc agrene, hvorved bonden fik
sin marker mere samlede (udskiftningen),
og ved udflytning af gårdene fik både jord
og gård sammenliggende.
På Kølbygård Hovedgård gravede man
grøfter omkring marken og videre gennem
engene og kunne på denne måde, efter
behov, aflede vandet fra engene. Omkring
år 1785 blev ca. 35 tdr. land kær opdyrket
til kornmark og frembragt en »anselig
kornafgrøde«. Man forsøgte sig også med
humleavl, men uden held på grund af »de
herværende skarpe vinde og det kolde
klima«, hvorimod man »med god nytte«
tilsåcdc en del marker med kløver«.5
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I nogle efterretninger fra Vesløsgård,
indsendt 1791 i forbindelse med opgørelse
af hoveriet, kan vi fa en ide om foldudbyt
tet ved hovedgården. I et middelår kunne
Vesløsgårds marker i alsædejorden give
ved gødningsbyg 6 fold, rug 6 fold, 2. kerv.
byg 4 fold, og ved hvid havre 5 fold. I
brødjorden kunne høstes ved gødningsbyg
6 fold, ved vårrug 8 fold, ved 2. kerv byg 5
fold og ved 2. kerv vinterrug 6 fold samt
ved sort havre 4*/2 fold. Endelig i havrelan
det af sort havre 3 fold.
Bøndernes høstudbytte og kreaturhold
opgives også, men godset anfører, at det
ikke kan stå inde for oplysningerne, der er
opgivet af bønderne selv, og man antyder,
at bønderne har opgivet for lidt, da de
fejlagtigt tror, at en fremtidig fastsættelse af
hoveriet vil afhænge af avlens og kreatur
holdets størrelse.
Alligevel skal gives et par eksempler på
bøndernes høstudbytte og kreaturhold,
men man må have i erindring, at tallene
nok er i underkanten af de faktiske forhold.
Jens Bertelsen i Vesløs, havde en gård
på 6.7.1.2. tdr. hartkorn, som var 20 tdr.
land fordelt på 5 agre i alsædejord, der
dyrkedes 3 år i træk med byg, rug, havre
eller ærter, og 4 agre i brødjorden, der
dyrkedes 4 år i træk med byg, rug, havre
og havre. Høstudbyttet var i et middelår
16 tdr. rug, 5 tdr. byg, 24 tdr. havre, 8 tdr.
ærter og */4 læs hø. På overdrevet kunne
han græsse 10 store høveder.
Jens Kløv i Sdr. Arup havde 5.3.3.1. tdr.
hartkorn som var 19 tdr. 4 skp. land fordelt
på 10 agre i alsædcjord og 8 agre i
brødjord, som dyrkedes 3 å 4 år i træk med
byg, rug, byg, havre eller ærter. Brødjor
den hvilede til græs 3 å 4 år, mens

alsædcjordcn dyrkedes bestandig. Hans
høstudbytte var 16 tdr. rug, 50 tdr. byg, 20
tdr. havre, 4 tdr. ærter og 2 læs hø. På
overdrevet kunne han græsse 16 store
høvcdcr.
Jens Bertelsen opgav at have 4 heste, 1
plag, 5 køer, 2 ungnød, 12 far og 2 grise.
Jens Kløv opgav at have 5 heste, 1 plag,
5 køer, 1 stud, 8 ungnød, 18 far, 1 svin og 1
gris.
Af samme efterretninger fremgår det, at
bønderne, der boede langs Limfjorden nok
kunne påregne en lille fordel ved hcltfiskcri
i fjorden med vod og ned, men at indtæg
ten næppe kunne ansættes til nogen vis
pengeindtægt.

undersøgelsen. Når Kølbygårds fæstepro
tokol betegnes med årstallene 1676-1787 er
det lidt upræcist. Begge protokoller ser
nemlig ud til at være påbegyndt omkring
1719, som følge af forordningen af 23.
januar 1719, der påbød godserne at føre
protokol over udstedte fæstebreve, efter
som fæstebrevene fra før 1719 ikke er
indført i datoorden, men for de flestes
vedkommende landsbyvis. Sandsynligvis
har godset indkaldt fæstebrevene hos bøn
derne omkring 1719, hvorefter brevene er
blevet afskrevet i protokollerne med den
oprindelige udstedelsesdato påført. Begge
protokoller indeholder fæstebreve dateret
før 1719, og begge protokoller indeholder
breve fra begge hovedgårde.

Fasteforhold ved godset
I det foregående har vi set lidt på, hvordan
bonden drev sin fæstegård. I det følgende
vil vi se på de forhold, der knyttede sig til
det at være fæstebonde og undersøge, om
man ud fra bevarede kilder kan fa et
indtryk af vilkårene for godsets fæstebøn
der.
Den væsenligste kilde til undersøgelsen
har været godsets to fæsteprotokoller, be
nævnt
»Kølbygårds
fæsteprotokol
1676-1787« og »Vesløsgårds fæsteprotokol
1719-1850«. Undersøgelsen er suppleret
med oplysninger fra godsets jordebøger,
matrikclspccifikationer, hovcrircglcmcnter, skriftcprotokoller og nogle fa oplysnin
ger, hentet i sognenes kirkebøger.
Undersøgelsen omfatter 724 fæstefor
hold i tiden 1676-1796. Som nævnt slutter
Kølbygårds fæsteprotokol 1787, mens Ves
løsgårds løber videre til 1850. Da fæstebrevsmaterialct efter 1796 er fåtalligt, er
perioden efter 1796 ikke medregnet i

Fastebrevene
Fæstebrevene giver os mange værdifulde
oplysninger om bondens rettigheder og
pligter. Foruden dato for overtagelsen af
fæstet bringes den tiltrædende fæsters navn
og i mange tilfælde hans fødested, fæstegår
dens beliggenhed og størrelse, hvem han
overtog fæstet efter, og hvad årsagen til
fæsteafståelsen havde været; om fæstet var
afstået godvilligt, eller det var blevet
frataget ham. Derimod gives ikke oplysnin
ger om, hvilke bevæggrunde den nye fæster
havde til at overtage fæstet, om det var
efter eget ønske eller om han mere eller
mindre var blevet presset til det. Med
stavnsbåndets indførelse i 1733, der dels
skulle sikre mandskab til militærtjenesten
og dels skafTe godset arbejdskraft og fæstere
til gårdene, fulgte ikke pligt til overtagelse
af en fæstegård; pligt til at fæste havde kun
de karle, der fra 1746-74 blev hjemsendt
efter endt tjeneste ved landmilitsen.

25

Bonden fæstede gården med ret til at
beholde den hele sit liv, når visse betingel
ser blev opfyldt: at han svarede de til
enhver tid gældende skatter, betalte land
gilde i rette tid, ydede hoveri eller arbejds
penge, holdt fæstegårdens bygninger vedli
ge og lovligt dyrkede jorden. Desuden
skulle han »være sin husbond og dennes
fuldmægtig hørig og lydig og overalt være
sin kgl. Majestæts allernådigste lov og
forordninger efterrettelig«. Endvidere kun
ne fæstebrevet indeholde bestemmelser om
aftægt for den forrige fæster, hans enke
eller familie, ægteskab med en efterlevende
enke eller forrige fæsters datter. Hvis der
var tale om familieforhold mellem afgåen
de og tiltrædende fæster, stod det også
nævnt. Der kunne være særlige aftaler, hvis
der var tale om overtagelsen af en gård,
den forrige fæster havde måttet afstå på
grund af armod og ejendommen derved
var forringet og andre særlige forhold,
ligesom indfæstningsbeløbet som regel var
præciseret i fæstebrevet.

Fastebetingelser
Ved overtagelse af fæstegården måtte
bonden sædvanligvis præstere en kontant
ydelse, indfæstning, der i princippet stod i
forhold til gårdens værdi, beliggenhed og
tilstand. Beløbene svingede fra under 10
rigsdaler til 100 rigsdaler for de største og
bedste gårde. Til sammenligning kan anfø
res, at en god hest som regel vurderes til
omkring 14 rigsdaler. I tilfælde af overta
gelse af en forsiddergård (dvs. en gård,
som fæsteren havde måttet afstå på grund
af armod, druk, efterladenhed eller lignen
de) kunne beløbet helt bortfalde. Ofte
betaltes da i stedet forgængerens restance,
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hvis da ikke gården var i så ringe stand, at
fæsteren blev fri for både restance og
indfæstning og endda måtte have hjælp til
såsæd, trækkraft og materialer til repara
tion af bygningerne, foruden fritagelse for
hoveri, mens gården blev genopbygget.
Mens det således ikke var særlig kapital
krævende at få foden under eget bord,
måtte fæsteren årligt betale afgift, landgil
de, til godsejeren i form af naturalier eller
penge. Endvidere var han pligtig at gøre
hoveri på hovedgården eller betale et
kontant beløb, arbejdspenge. Fæstebrev
ene angav ikke, hvori arbejdet bestod, eller
hvor meget hoveri, bonden skulle yde.
Indtil ca. 1750 (for nogles vedkommende
før) blev blot angivet, at bonden skulle
»gøre sædvanligt arbejde« eller lignende.
Siden blev hoveriet angivet som en plovdel
(se forklaring senere).
De bønder, der gjorde hoveri, erlagde
typisk landgilden i naturalier, hovfri bøn
der ydede oftest landgilden som et penge
beløb; arbejdspenge og landgilde var da
som regel angivet som ét beløb.
Mens indfæstningsbeløbets størrelse,
som nævnt, ændrede sig efter forholdene og
viste en stigende tendens imod slutningen
af 1700-tallet, undergik landgilden næsten
ingen ændringer i perioden. »Småredsel«,
dvs. landgilde i form af svin, lam og gæs
ændredes dog til et pengebeløb i løbet af
århundredet.
Fæsterens forpligtigelser overfor forgæn
geren, dennes hustru eller enke eller andre
pårørende var ofte et væsentligt punkt i
fæstebrevene. Det var almindeligt, at den
ældre generation ved aftale i fæstebrevet
blev sikret aftægt eller ophold på gården,
men der var som regel forskel på forpligti-

Ejendommen matr. nr. 3 a i Vesløs, som lå neden for skolen, var en fastegård under Vesløsgård. Den opførtes
som parallelgård i 1788; 1878 tilføjedes de to sidefløje til udlængen, og stuehuset blev forsynet med trægulv.
Bygningerne er nu forlængst revet ned. Foto i Museet i Thy og Vester Hanherred F 1140.10

gclscrnc i de tilfælde, hvor forrige fæster
havde forsømt at vedligeholde gården og
det mere almindelige forhold, hvor gods
ejeren kunne sikre den gamle, solide fæster
eller hans enke tålelige aftægtsforhold,
uden at risikere at blive forsidder. De fleste
aftaler om aftægt var mellem fader/modcr
og søn/svigersøn, men også mange aftaler
kom i stand, uden at parterne var i familie.
Mangen en bondekarl har nok gerne fæstet
gård for at slippe for militærtjeneste,
selvom der fulgte en aftægtsydelse med.
Som oftest lød aftalen om aftægt på »at
de gamle folk skal nyde deres livs ophold«,
»forsynes med føde og klæde deres livs tid«
eller lignende, men kunne også være
specificeret med ydelsens art, som regel
korn, gryn og brændsel, et par far med
græsning og foder eller lignende. Efterføl
geren i fæstet forpligtede sig også tit til at

bekoste aftægtsfolkenes begravelse, men
skulle så »nyde vederlag herfor i deres
efterladenskaber«. Fæstebrevet kunne også
indeholde bestemmelse om at en søn, der
overtog fæstet efter faderen, ikke måtte
foretage sig noget ved gården eller gifte sig
uden sin faders/moders tilladelse.
Det må formodes, at også private aftaler
om aftægtsforhold har fundet sted, uden at
det har været nævnt i fæstebrevet, især
hvor fæstet var godvilligt afstået og »op
ladt« til en bestemt person. Det var vel
netop for at sikre sig i sin alderdom, man
fik aftale om en efterfølger til fæstegården.

Hoveriet
Hovedgårdenes drift var først og fremmest
baseret på bøndernes hoveriarbejde. Des
uden gjorde man brug af husmænd, der
gjorde »ugedagsgeming« ved forskelligt
forefaldende arbejde. Selv havde hoved
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gårdene kun fa folk ansat til arbejde i lo,
lade og stald og slet ingen arbejdsheste; de
fa heste, man havde, var beregnet til
ladefoged og bojer (budbringer).
De hoveripligtige bønder var pligtige til
at gøre alt det arbejde, der vedrørte marker
og enge — alt lige fra jorden blev gødet og
bearbejdet til såning og hø og korn var
leveret i lade eller stak, foruden tærsknin
gen om vinteren. Endvidere tørvegravning
og lyngslet med levering på hovedgårdene.
Til bygningernes vedligeholdelse skulle de
slå kalk og sørge for mynnetørv til tagene,
ler til murene og stå for æltningen af leret,
der dog belv æltet »med stude af herska
bets egne«. Det øvrige reparationsarbejde
forrettede husmændene. Endvidere påhvi
lede det hovbønderne at opføre nye diger
og reparere de gamle, foruden grøfter og
andre hegn, rense vanddamme og køre
med flyttegods, vaske og klippe far to
gange årligt og meget andet. »Og skulle
ved ulykkelig ildsvåde (som Gud i nåde
afvende) eller på anden måde nogen
bondegård eller sted på godset blive øde,
har bønderne det udfordrede og fornødne
arbejde til stedets opbyggelse af forrette«.
Kornbånd og simer til tækning kunne
bønderne »på en belejlig tid i de lange
vinteraftener« sno hjemme hos sig selv.
Halmen dertil fik de dog fra hovedgården.
Til arbejdet brugte bønderne deres egne
heste og redskaber, ja endog skulle de
bruge deres egne sække, når de fragtede
korn til ladcstcdcrnc i Viksø, Glæde,
Thorupstrand, Fæggesund og Klitmøller,
til Hovsør Havn eller Thisted købstad,
hvor de afleverede komet enten i pakhuse
ne eller bar det om bord i skibene.
Hovbonden skulle møde til arbejdet, når
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han blev tilsagt, hvilket må have forårsa
get, at hans eget arbejde ofte har måttet
vente, eller han har måttet betale en
husmand eller daglejer for at gøre arbejdet,
enten hjemme eller på hovmarken, om han
da ikke havde tjenestefolk eller voksne
børn nok i sin husstand.
Når bønderne ifølge deres fæstebrev
skulle gøre hoveri af en vis plovdel, f.cks.
*/2, lA eller !/3 plov, skal det forstås på den
måde, at hoveribønderne var inddelt i
plovlaug (arbejdshold), så mange sam
men, at de ialt udgjorde l/i plov. Til */i
plov hørte en bestemt mængde arbejde, og
enhver i plovlaugct gjorde hoveri i forhold
til sin plovdel. Ved Kølbygård var der
44-46 hoveribøndcr, fordelt på 18 hele
plove, og ved Vesløsgård 50 hoveribøndcr,
fordelt på 19*/b plov.
Ovennævnte eksempler og oplysninger
er hentet fra de hoverireglementer, gods
ejerne fra 1769 til slutningen af århundre
det blev påbudt af indsende i forbindelse
med reformtidens forsøg på at fa hoveriet
fastlagt til bestemte slags arbejder og
bestemte antal arbejdsdage, for at sikre
bonden mod et stadigt stigende hoveri. Før
denne tid havde man ikke haft faste
reglementer.
»Gcncralhovcrircglcmcnt for Stamhuset
Kiølbygaard« 1770, indsendt efter forord
ningen af6.5. 1769, giver en nøje beskrivel
se af arbejdets art og udførelse med antal
spand- og gangdage for hver hovbondc.
Niels Andersen med 7.2.1.1. tdr. hartkorn
og Chr. Simonsen med 4.3.1.0. tdr. hart
korn, begge i Kløv, gjorde hver hoveri af V2
plov, som i husbonds sæde og høsttid
bestod af en, to eller tre dages arbejde
ugentlig for hver bonde. Uden for denne

Hunstrup by 1803. Udsnit af originalkort i Museet for Thy og Vester Hanherred. Mus.nr. 2247X6.

tid skulle de hver forrette en eller højst to
dage om ugen, foruden tærskning om
vinteren en dag om ugen plus en dag hver
tredie uge. Eftersom det var godsejeren
selv, der fastsatte hovdagene, har forord
ningen næppe haft nogen hoveribegrænsende virkning. Den fik da heller ingen
lang virketid og afløstes af forordningen af

20.2 1771, der fastsatte antal spand- og
gangdage proportionelt efter hartkomsstørrclsc6. Også denne forordning afløstes
ret hurtigt, nemlig 12.8 1773, idet hoveriet
»på de fleste steder havde vist sig utilstræk
kelig til sæde- og avlsgårdenes drift«. Efter
denne forordning »om nøjere bestemmelse
af hoveriet for fæstebønder udi Danmark«
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skulle bønderne »efter deres fæstebreve
eller kontrakt på l/i, */2 eller */4 gård uden
videre betingelser ... forrette hoveri efter
hver provinscs og egns gamle skik og
brug«. Arbejdet udover avlingshoveriet
(markarbejdet) skulle bestemmes til antal
spand- og gangdage. Forordningen skulle
sikre bønderne mod forøget hoveri i tilfæl
de af gårdsalg, mageskifte og lignende.
Samtidig fik bonden ret til at klage over
urimeligt hoveri7.
For Kølbygårds vedkommende drejede
ckstrahovcrict sig årligt om 34 spanddage
og 63 gangdage for hver hel plov. Ekstraar
bejdet bestod i bjergning af lyng og tørv,
flytning af korn fra lade til loft, ladegårds
husenes reparation, gødningsblanding,
gravning af huller til træplantning, kørsel
af sten til dige m.m. Denne forordning kom
til at virke i over 20 år, men om den har
virket efter sin hensigt alle steder, er vel ret
tvivlsomt. På Vesløsgård skrev fuldmægtig
Overgård i »efterretninger efter Placat af
24.6. 1791«, at bønderne hidtil havde
forrettet alt hoveriet omgangsvis imellem
hovcriplovenc, uden hensyn til visse
spand- og gangdage, og at der ikke blev
ført bog over hoveriet; ladefogeden havde
blot, til sin egen efterretning ved tilsigelsen
af bønderne, der skete ved ham selv eller
ved lade- eller staldkarlen, optegnet om
gangen af hver slags hoveri fra by til by.
Først allersidst i århundredet kom der
en reel fastsættelse af hoveriet, idet landbo
kommissionen tog fat på en reform af
hoveriforholdene, efter at arbejdet med
forordningen om stavnsbåndets løsning i
det væsentlige var afsluttet. Ved plakat af
24.6 1791 indbød man godsejerne og
hoveribønderne til at indgå frivillige over
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enskomster om bestemmelse af hoveriet.
Der kom dog for få overenskomster i stand
efter denne plakat, hovedsagelig som følge
af bøndernes urigtige forestilling om, at
hoverikommissærer kunne bestemme ho
veriet til langt mindre. Derimod fik plakat
af 23.12 1791, der gav godsejerne indrøm
melser, så de kunne stille krav om arbejdsydclscr af samme omfang som ved udgan
gen af 1789, større tilslutning, omend en
del aftaler først kom i stand ved hoveri
kommissionens mægling“.
Den 5.2. 1792 var 44 hoveribøndcr
forsamlet på Kølbygårds hovedgård for at
tage stilling til godsets forslag til plakaten
af 23.12 1791, »der så nøjagtig som muligt
erc forfattede og indrettede til bestemmelse
af hoveriet her til gården, hvorved intet i
nogen henseende fordres meerc, end hvad
stedse og indtil årets begyndelse 1790, ved
indbcmcldte 18 hovcriplove har været
forrettet«. Skønt bønderne indrømmede,
»at de såvel året 1790 som stedse forhen og
indtil denne tid« havde forrettet hoveriet,
som det var anført i forslaget, ville de ikke
indgå nogen overenskomst om bestemt
hoveri, »når de ingen forlettclsc skulle
have, men håbede på, at den forventede
kommission ville bestemme, hvad arbejde
de for fremtiden skulle udrette«. Først 22.7.
1795, efter amtets mægling, godtog bøn
derne hoveriforeningen. Forslagene var da
uændrede på nær hovtærskningen, som
fem bønder fik formindsket med i alt 34
dage årligt.
Hver hel plov skulle herefter udføre
markarbejde i bestemt opmåltc skifter
(hovmål), mens reparation af diger, grøfter
og jordvolde skulle ske omgangsvis mellem
plovene eller deles lige imellem dem.

Hjardemål by 1803. Udsnit af originalkort i Museet for Thy og Vester Hanherred.
Mus.nr. THY 2247X6.

Arbejdets art og omfang var nøje beskrevet
med angivelse af pløje-, spand- og gangda
ge for hvert stykke arbejde. For hver hel
plov blev det årligt 17 pløjedage, 72%
spanddage og 192 l/i gangdage. Dertil kom
arbejdet med at sno simer, som ikke blev
beregnet, da bønderne jo gjorde arbejdet
hjemme.
I beregningen af arbejdsdagene indgik
også de folk, der deltog i arbejdet. Således
betød en pløjedag ploven bespændt med
fire eller seks heste, en karl til at »holde på«

og en dreng til at køre. En harvedag var
harven bespændt med to heste og en dreng
eller pige til at køre og i såtiden en
sædemand samt bøndernes transport af
sædekornet.
En gangdag med le omfattede en karl og
en pige i høhøsten, og i komhøsten
desuden en pige til at binde op. En
spanddag omfattede foruden køretøjet med
kusken de folk, der deltog i arbejdet, f.cks.
5 folk med vognen i hø- og komhøst og to
folk ved lyngbjergningen.
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Ved Vesløsgård kom overenskomst i fæstcforsiddelscr, kan det være interessant
stand 23. juli 1795, her udgjorde en hel at vise nogle eksempler fra Kølbygård og
plovs arbejde 24 pløjedagc, 52’Zz spandda Vesløsgårds fæstcprotokoller på, hvor lan
ge og 162i/2 gangdage. Forøvrigt blev det ge fæsteperioder, der kunne være tale om.
ved resolution af 23.4. 1809 bestemt, at
hoverioverenskomsten skulle være bestem Eksempler på lange
mende for de tilbageværensc hoverigøren fæsleperioder
de bønder ved Vesløsgård.
Chr. Pedersen fæstede 1705 »Abildgård« i
Østerild (2.2.3.0. tdr. htk.) og drev hele
gården i 43 år, hvorefter sønnen fik
Fæstegården
halvdelen. Efter yderligere 26 år fik han
For bonden har det været af afgørende
fæste på resten af sin faders fradøde gård.
betydning, enten at kunne bevare fæstegår
Chr. Pedersen og en eventuel enke havde
den livet igennem, eller gennem aftægt at
da haft fæste i 69 år.
være sikret en anstændig levevis, når
Jacob Thomsen fæstede 1714 en gård i
kræfterne ikke slog til, foruden at kunne
Lønnerup (6.2.2.2. tdr. htk.). Han døde
bevare værdien i gården for en søn eller
1744, men enken beholdt fæstet, hvoraf
svigersøn.
hun 1746 overlod halvdelen til sin søn,
Fæstebrevenes oplysninger om årsager
resten beholdt hun til sin død 1783, 93 år
til fæsteafståelse, families overtagelse af
gammel. Jacob Thomsen og enken havde
fæstet og dateringen af fæsteskiftet belyser
da haft fæste i 69 år, hvoraf enken havde
dels fæsteperiodens længde, dels hvor ofte
haft de 39.
livsfæste og andre afståelsesårsager fore
Niels Thomsen fæstede 1677 en gård i
kom, hvor ofte der var tale om familiefæste,
Hunstrup (9.2.2.0. tdr. htk.), men døde i
og hvorvidt fæste var på betingelse af
1720 og enken beholdt fæstet; hun oplod
ægteskab med forrige fæsters enke, så hun
1730 den halve gård til sin nevø og beholdt
derved kunne bevare eksistensgrundlaget
resten til sin død i 1745, 76 år gammel.
for sig selv og sine eventuelle børn.
Den samlede fæsteperiode for Niels Thom
I hele den undersøgte periode var det
sen og hustru var 68 år, heraf havde enken
det almindeligste, at en søn kunne overtage
den alene i de 25.
faderens fæste på en gård. Ofte overtog
At det ikke altid gik lige gnidningsløst
han kun det halve af gården, hvorved den
med 2 fæstere på sammen ejendom, kan vi
gamle fæster fortsat kunne have sit udkom
fa et indtryk af ved skiftet efter Niels
me af bedriften. I mange tilfælde blev der
Andersens hustru, Mette Poulsdatter i
indgået aftægtskontrakt; det var for det
Kløv 1764/65. Niels Andersen havde 1751
meste, hvor fæstet belv overtaget af en
fæstet den halve gård af Mettes far Poul
svigersøn eller en fremmed. Når der i
Poulsen (7.2.1.2. tdr. htk.) og giftet sig med
beretninger om fæsteforhold i 1700-tallet så
Mette.
ofte fortælles om de store tilfældigheder,
der rådede ved indgåelse af fæste eller Boopgørelsen den 11.1. 1765 efter Mettes
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Fotografiet fra 1908 viser, hvorledes den gamle hovedgård Vesløsgård lå hævet over sin landsby Vesløs. Billedet
viser den karakteristiske bebyggelse med lange højremshuse, der havde stald i den ene ende og beboelse i den
anden. Vejlandsbyen Vesløs strækker sig som en randbebyggelse på kanten af egnene ved Vesløs Vejle.
Hovedgården blev solgt til Hanherreds Udstykningsforening, som i 1910-11, lod den udparcellere, og
bygningerne blev revet ned. På stedet opstod en del af Vesløs stationsby.

død viser et underskud på 127 rdr. 6 sk.,
som begge fæstere hæfter for. Gården
findes »ganske brøstfeldig på tømmer og
tag, og besætningen er tid efter anden
forringet« til ubodelig skade for stedet.
Årsagen hertil angives at være »den uenig
hed«, der i lang tid har været mellem de
»2ndc fællesfæstcrc«. Hidtil har der ikke
kunnet rådes bod på uenigheden, trods
flere henstillinger; sidst er det den 13.
oktober »skriftlig forlangt, at Poul Poulsen
godvilligt skulle afstande den halve gård«
til Niels Andersen eller modtage den
anden halve gård, som Niels Andersen
har. Skifteforvalteren forlanger nu, at Poul

Poulsen skaffer en »suffikant« mand til
kaution, hvilket Poul Poulsen ikke tidligere
har villet eller kunnet bekvemme sig til,
»ja, endnu ikke her i dag ved skifteretten
har villet forene sig med Niels Andersen på
de måder, som kunne være dem begge
tjenlige og husbonden gavnlig«. Poul Poul
sen bliver pålagt at skaffe den forlangte
kaution, såfremt han vil beholde hele
gården, »så husbond kan være forsikret«
sine fordringer. Kan Poul Poulsen ikke
skaffe kaution eller ikke blive enig med
Niels Andersen om livsophold for sig og sin
hustru imod at gøre det arbejde, deres
helbred tillader, »nødes herskabets fuld
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mægtig sig til at sc gården consereret«. —
Ved skiftets afslutning forelå der ingen
afgørelse, og der er ikke fæstebrev på den
anden halvgård til Niels Andersen, men i
matriklen 1788 står han opført for hele
gården, som hans søn overtager 1789 efter
sin fars død. Der er derfor al mulig grund
til at tro, at Niels Andersen fik hele gården
i 1765.

Eksempler på festeforsiddelser
Til forskel fra bønder med lange fæstepe
rioder gives i det følgende eksempler på
fæstere, der måtte opgive fæstemålet. Fat
tigdom, gæld, druk og misligeholdelse af
kontrakten var de almindelige årsager til
fæsteforsiddclsen.
Generelt set giver de anvendte kilder
ikke oplysninger om, hvordan forsidderen
klarede sig efter at have måttet forlade
fæstet, men nogle kan vi dog følge, idet
enkelte opnåede aftægt hos efterfølgeren.
Chr. Hansen måtte 1710 afstå »Lille
Ballegård« (1.7.1.2. tdr. htk.) i Østerild,
som han for »armod ej længer kunne
besidde«, men opnåede aftale om aftægt
for sig og hustruen i efterfølgerens fæste
brev.
Da Peder Nielsen Skinnerup i 1783
kvitterede sit fæste i Nørby, Tved (2.1.0.1.
tdr. htk.) på grund af »armod og slette
omstændigheder«, aftaltes der ikke aftægt
for ham selv, men efterføgeren i fæstet
lovede at forsørge Peder Nielsen Skinnerups gamle hustru og hans skrøbelige
datter med føde og klæde, hvorimod de
skulle gøre gavn på gården.
Andre forsiddere fik fæste på huse ved
godset og blev sandsynligvis daglejere.
I 1733 blev Chr. Christensen »af medli
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denhed forundt så meget ejendom på
fælleden i Klitten i Hjardemaal, saa han
for egen regning kunne sætte et hus. Han
var »i stor armod« fraflyttet ejendommen
»Blød« i Hjardemaal Klit (1.3.2.0. tdr.
htk.), som han havde haft i fæste siden
1719, hvor han giftede sig med foregående
fæsters enke. Da Chr. Christensen døde
1743, bestod det »fattige bohave« af nogle
gamle sengeklæder, en kjole, en gammel
lædertrøje, en økse, to gamle træstole og
lidt køkkenredskaber, i alt vurderet til 2.0.8
rigsdaler, men da han skyldte for to års
huspengc, 4 mark, og istandsættelse af
huset ville koste 2.2.8 rigsdaler, blev der
intet at arve for enken, sønnen og de to
døtre. Om enken fik lov at beholde huset,
vides ikke.
Søren Christensen havde 14 »Hindingsgård« i fæste (1.6.3.1. % tdr. htk.), men
måtte 1751 afstå den på grund af armod.
Han var dog ikke mere forarmet, end at
han beholdt rahlingshusct (beboelsen).
Hans ejendom blev derefter lagt sammen
med en anden kvartgård.
1752 fik Mads Jensen fæste på et hus i
Viksø; halvdelen af huspengene svaredes
til Kølbygård og udgjorde 3 mark om året.
»Mads Jensen frakom for armod en gård i
Kløv« (4.0.1.1.), hvoraf hans far havde
opladt den halve til ham i 1724.
Peder Thomsen måtte i 1751 på grund
af armod kvittere sit fæste i Hjardemaal
(2.4.2.2. tdr. htk.), som han havde haft
siden 1747. Han fik fæste på et hus i
Hunstrup på 1 alb. htk., indfæstningsbcløbet var 4 rigsdaler og huspengene 20 mark
om året. I stedet for ugedagsgeming skulle
han gøre »hvad murarbejde der kan falde
ved Kølbygård og Vesløsgård og henhø

rende kirker«, »ikke noget stort murarbej
de, men kun hvad han kan og for billig
betaling, kan han fa noget hos en eller
anden at bestille med sit murarbejde, må
han gerne«. Da han kone døde 1769 af en
hastig påkommende mavepine med ob
struction, som gjorde det af med hende i to
dage«, holdtes der skifte, hvoraf det frem
går, at Peder Thomsen havde to køer, fire
far, to væddere, lidt redskaber og husge
råd, i alt vurderet til 3.1.2 rigsdaler.
Reparation af huset ville dog koste 32.0.9
rigsdaler og oversteg værdierne, foruden
skatter og huspcngc. Peder Thomsen fik
dog lov til at beholde huset »uden at der
skal holdes auktion«. Peder Thomsen døde
1773. 1779 måtte hans enke (2. ægteskab)
kvittere huset på grund af armod.
Lars Christensen Bach måtte i 1952
kvittere »Bachgård« i Nør Arup (5.O.3.O.
tdr. htk.) og kirkens halve gård, i alt 6.4.3.3
tdr. htk. på grund af armod. Han havde
sandsynligvis faet fæste på gården omkring
1734, da han giftede sig med forrige fæsters
datter. Lars Bach fik ikke fæste igen efter
afståelsen, men i skiftet efter hans død 1762
far man lidt mere at vide om hans families
skæbne. Ved hans død boede familien til
leje i et hus i Arup. Han efterlod enken
Anne Nielsdattcr og fem drenge og seks
piger i alderen 2-27 år, hvoraf den ældste
søn var bortrømt (fra godset). I boet
fandtes »ej uden noget gammelt igangsklædcr og en kiste, samt noget lidet næsten
ubrugeligt boskab, som langtfra ville række
til boets påhæftede udgifter, begravelses
omkostninger og gæld, »og altså kan der
ikke blive noget at arve i denne stervboes
fattige tilstand, der for nærværende og
øvrige naboer er bekendt. Enken der er af

Vesløsgård gods, krævede at måtte entlcdiges (bevilges afsked) fra huset, for at søge
sit brød, hvor hun bedst kunne (og)
samme blev bevilget, dog med reservation,
at børnene blev på Vesløsgård gods, hvor
de med rette tilhører, hvilket hun forsikre
de«. Hvad der blev af Anne Nielsdattcr
vides ikke. De ældste børn har vel kunnet
klare sig selv, de yngste tog familien sig af.
Om Anna Nielsdattcr kunne have ønsket
at medtage nogle af sine børn, kan man
ikke vide, men skal man tage skiftet for sit
pålydende, må godset være gået ud over
sine beføjelser ved at kræve at alle børnene
blev ved godset. Da stavnsbåndet ikke
gjaldt piger og kvinder, må hun have haft
ret til at medtage sine pigebørn. Om nogle
af de yngste børn vides, at den yngste søn
Søren siden fik fæste på et jordløst hus i
Hovsør, den næstyngstc Jens blev gårdfæs
ter i Østerild, og datteren Karen blev gift
med bonden »i Håstrup«.
Trods al denne elendighed skal vi ikke
glemme, at forsiddergruppen »kun« ud
gjorde ca. 15 pct. af samtlige fæsteforhold
og at resten klarede skærene. Desværre
giver fæstcprotokollcn kun et eksempel på
én velhaver, men der kan jo have været
flere.
Poul Pedersen fæstede 1699 en gård i
Øster Vandet (4.0.2.1. tdr. htk.), men
»beholder gård kvit og frit sin tid«; hvis
han gifter sig, skal det samme gælde for
hustruen, eftersom »han derfor har gjort
mig fornøjelig betaling forud«. Poul Peder
sen havde part i en sandskude9, så land
brug var nok ikke hans hovedindtægt.

Afslutning
Vilkårene for godsets fæstebønder var vel
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først og fremmest præget af de ydre forhold
— et samfund med høje skatter og stagne
ret landbrugsdrift, der, da der blev udsigt
til bedre afsætningsmuligheder for land
brugets produkter, blev en hindring for
rationel udnyttelse afjorden. Godset, der
ikke var hindret af den gammeldags fællcsskabsdrift, fik således i første omgang
fordelen af de bedre konjunkturer. Det
skete på hovbondens bekostning, som fik
sit hoveri forøget. Fæsteprotokollerne vi
deregiver også dette nedslående indtryk af
stagnation. Først i slutningen af århundre
det spores de forbedringer, der først og
fremmest fra regeringens side blev iværksat
for at øge produktionen og forbedre bøn
dernes vilkår.
Ophævelsen af fællesskabsdriften skete
så sent, at ikke mange bønder fik gavn af
den i 1700-tallct. Hoveriet blev ganske vist
ikke nedsat, men bonden fik sit hoveri
bestemt, så han kunne undgå, i fremtiden
at blive påført yderligere arbejdsbyrder,
som kun kom godsejeren til gode.
Vi så i kildematerialet, at selvom bon
den gik fallit, behøvede det ikke betyde
tiggerstaven, der kunne stadig være brug
for hans arbejdskraft som daglejer eller
husmand. Derimod fik vi ikke meget at
vide om de øvrige bønders økonomiske
forhold, udover, at de havde klaret deres
forpligtigelser over for godsejeren. En ana
lyse af skifteprotokollerne kunne sikkert
belyse dette forhold, ligesom de øvrige
godspapirer ved en videre undersøgelse
kunne give flere oplysninger om bondens
forhold, hovedsageligt af økonomisk art.
Vil vi have belyst den kulturelle side af
bondens tilværelse, må vi søge andre
kilder.
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JENS OLE PETERSEN, THISTED

Der var seks ansøgere
Da Thisted første gang havde brug for en havnefoged

Thisted Havn var blevet anlagt1.
Den 25. maj 1840 blev den første pæl
drevet ned og allerede den 4. oktober fik
den tilsynsførende med arbejdet udbetalt
sine penge og forlod byen. Vinteren igen
nem lå en 16 skibe forankret i havnen, men
først da havnetaksten trådte i kraft den 10.
marts 1841 var havnen for alvor åben. Til
at lede de daglige havneaktiviteter skulle
man nu egentlig have en havnefoged, men
den fire mand store havnekommission lod
to af sine medlemmer »på skift« passe
havnen for at spare. Det var købmændene
H. D. Liitzhøft (jurist) og P. C. Nordentoft
(tilflyttet Klitmøller-skipper). Begge var de
i begyndelsen af40’erne og selvsagt velkva
lificerede til at sætte sig i respekt i havnen.
Men det har nok taget for megen af deres
tid, så i slutningen af året 1841 blev det
klart, at der nu skulle findes en rigtig
havnefoged.
En sådan skulle »have det daglige tilsyn
i og ved havnen og på broen« og herved
forstod man meget. Tilsyn med havnevær
kerne, med deres tilstand, med repara
tionsarbejde, med opmudring. De anviste
skibene hvor de måtte fortøje og hvor losse.
Men fremfor alt skulle en havnefoged
opretholde roen i havnen og havde hertil
en vis politimyndighed. Han skulle dog
vise sig »beskeden og ordentlig« overfor
alle han henvendte sig til og ville blive

straffet hvis han brugte »grovheder eller
skælden eller . . . magten ved hug og slag«.
Han skulle holde kontrol med at søfolkene
ikke brugte åben ild eller bare røg tobak på
skibene. Endelige havde han at gøre med
opkrævning af visse havneafgifter og leje
indtægter af havnens redskaber. I enhver
sag i tjenesten måtte han »adlyde havne
kommissionens befalinger, ja endog et
hvert enkelt medlems«. Dette er i kort form
bestemmelser om havnefogeder fastsat al
lerede 1814, men stort set fulgt i alle
havneved tægter århundredet igennem.
Hans løn var forskellig fra havn til havn.
Nu blev en sådan stilling ikke »slået op«,
det var tilstrækkeligt, at »det forlød«. Det
var jo alligevel de lokale, man havde brug
for og en regel om at »personer af
søværnets underklasser« havde fortrinsret
var ikke inde i billedet endnu.
Fra den 22. december 1841 til den 17.
februar modtog havnekommissionen i alt
seks ansøgninger2. Normalt vil en histori
ker ved en sådan situation interessere sig
mest for den der gik af med sejren. Og med
god grund. Denne må jo være den bedst
egnede og i hvert fald være den der udøver
embedet i de kommende år og dermed
fylder stillingens rammer ud.
Hvis vi derimod ser på hele gruppen af
ansøgere, far vi meget mere at vide. Vi
lærer noget om samfundet på den tid, vi

37

præsenteres for dem der selv følte sig
kompetente til stillingen eller måske netop
havde brug for den. Sådan vil denne
undersøgelse forme sig. Vi skal ikke alene
følge ansøgerne op til 1842, men videre
gennem livet. Hvem var de og hvad blev
de til?
Alle ansøgninger gengives i moderne
retskrivning — dog med det originale
glosevalg, stavemåde på svære ord og
fremmedord, samt en særpræget ordstil
ling. [I skarp parentes sættes forklaringer
og nødvendig udfyldning].
Den første ansøger meldte sig allerede
før jul 1841, men da det blev ham, der fik
stillingen, gemmer vi ham til sidst.

Brynjolfsen
Den 45-årige Poul Brynjolfsen Petersen,
skrev sin ansøgning lige efter nytår.
Den højtærede havnekommission af Thisted.

Det er mig bekendt at den højtærede havnekom
mission vil til anstundende forår ifølge havne- og
broreglementet af 31 .juli d.å. ansætte en havnefo
ged, og jeg tror på følgende grunde at være skikket
til denne tjeneste:
Da jeg fra barndomsalder til mit 19de år er
opvoksen ved søvæsenet og siden har gjort 3
togter mellem Island og København og således er
neje bekendt med et fartøjs fortøjning eller
forhaling. Da jeg har kundskaber i sprog som ofte
kunne være nødvendige når fremmede skibe
ankommer og endelig håber at besidde sådanne
conduitc og routine som er nødvendig til passende
at omgåes med mange slags mennesker hvem
havnefogeden kommer i berørelse med.
Så fordrister jeg mig herved underdanigst at
ansøge denne tjeneste, forvisset om at den
højtærede kommission tillige vil tage min trang og
øvrige omstændigheder i betragtning, ligesom jeg
forsikker tro og redelig opfyldelse af de mig i såfald
påliggende pligter og om forlanges vil stille
sikkerhed i den eventuelle pension.
Thisted, den 2. januar 1842.
Ydmygst underdanigst
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P. B. Petersen.

Som det tydeligt ses føler han sig egnet til
stillingen. Den moderate og logiske form
uden større svulstighed, sammen med at
alle hans opgivne færdigheder faktisk vil
være nyttige, taler godt for ham. Han fik
ikke stillingen. Der var nemlig ting, der
ikke stod i brevet. F.cks. at han året før
havde søgt og faet sin afsked som sogne
præst i Hillerslev-Kaastrup i nåde og med
pension. Eller at han var blevet tvunget til
at søge om afsked — i modsat fald kunne
han risikere en anklage for forskelligt. En
besynderlig havnefogedkandidat. Hvilket
liv havde denne islandske guldsmedesøn
bag sig? Født 1796 var han bl.a. af sin
farfar, der var kirurg, og en onkel, der var
provst, blevet forberedt til universitetet i
København. 1816 kunne han begynde sine
studier i teologi og medicin her. Men det
var teologien, der 1821 gav ham eksamen,
så han kunne begynde den vandring fra
stilling til stilling som ofte var præsters lod.
Først til de løsere stillinger som hjælpe
præst og lign., senere de fastere og federe.
Til de første hører en plads som kapellan i
Nykøbing-Mors (1822-24). Her fandt han
vel sin senere kone, den unge snedkerdat
ter Karen Møller. Snart fulgte sognepræstecmbcdcr. Dog forsøgte han 1826 at tage
medicinsk eksamen, men fik bedømmelsen
»immaturus«, dumpet kort sagt. Som vi
skal se var det svært for ham at opgive
medicinen.
1829-35 var han sognepræst på Rømø og
herunder fandt det første kongelige besøg
på øen sted 1832. Udover Frederik den 6.
deltog også kronprins Christian Frederik.
Dette skulle huskes 1834 ved en mindetav
le, og den kongefromme tale Brynjolfsen
holdt ved denne lejlighed lod han udgive3.

Thisted Havn 1846, tegnet af landmåler Buchhave, (nord nedad).

(Otte år senere da kronprinsen nu som
kong Christian den 8. besøgte Thisted
befandt vores nu afsatte præst sig i byen
som anonym borger — mon han har søgt
audiens, mon kongen huskede?).
Ind i mellem lå så Brynjolfsens sidste
embede, nemlig 1835 til 41 i Hillerslcv.
Der bredte sig efterhånden den sladder om
ham, at han drev ulovlig landhandel og
kvaksalveri, men det var også i disse år han
forsøgte sig med et »Ugeblad for Landbo
standen«. Der udkom kun 12 numre, fra
den 7. april til den 24. juni 1837. Det lille
blad (IO1/? X 171/2 cm) blev trykt i Thisted
og skulle først og fremmest være nyttigt og
moralsk. Af emner kan nævnes kartoffel
avl, hesteopdræt, smørfremstilling, måde
holdssagen. Lige efter artiklen om dette
emne bringes dog opskrift på en sund,
bitter og mavestyrkende brændevin. Så er
der små moralske anekdoter. Bedste ind
slag forekommer mig at være om forkølel

se. Forklaringerne her er rimelige, rådene
fornuftige og uskadelige som havresuppe,
varm urtete og rigtigt tøj. Og skulle det gå
rent galt bør man henvende sig til »en
samvittighedsfuld og duelig læge og følge
hans råd nøje«.
Artiklerne har han mest lånt fra tyske,
engelske, svenske eller danske blade, men
man leder forgæves efter en antydning af
en politisk holdning. Det skulle da være et
referat af en sag, hvor nogle danske
underoflicirer havde taget mod store be
stikkelser af bønder under sessionen. Det
var et velment, men noget kedeligt blad.
Oplysningerne om hans afsked bringes i
Barfods håndbøger om den danske gejstlig
hed4. Første omtale antyder kvaksalveriet,
men lægger mest vægt på den ulovlige
handel. Herpå bygger senere præstehåndbøger. Men man har overset at Barfod et
par år senere udgav nogle rettelser, hvoref
ter sagen om handel kasseres og årsagen i
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stedet findes i præstens forhold til det 6.
bud. Det var jo ny snak. Enden blev, at
han søgte enten om forflyttelse til et lille
præstekald på Island eller afsked med
pension. Han fik en lille pension, der
igennem de næste 20 år har været en støtte
til hans eksistens.
Efter afskeden i februar må han været
flyttet til Thisted, hvor han begyndte med
en mindre spækhøkerforretning. Den gik
ikke. Og i avisen tilbyder han i oktober5
undervisning i almindelige skolefag og lidt
latin, tysk og matematik. Mange år senere
fortæller han, at det var en forhenværende
skipper der satte ham i gang og at flere rige
købmænd lod deres børn gå hos ham.
Dermed havde han fået sin rolle for resten
af livet som skolebestyrer. Men her i
januar og februar 1842 har han haft en kort
drøm om at blive havnefoged, men da han
skuffes sætter han i de næste år meget ind
på at bygge en rigtig skole op.
Udover almindelig børneskole er der
tale om hvad man kaldte rcalundervisning,
dvs. med mere dansk, matematik, at par
sprog, samt lidt geografi og naturhistorie.
Dette udbud blev der mere og mere brug
for i datidens samfund. Folkeskolen var
slået igennem overalt og latinskolen havde
sin form som en skole for sig. Men
erhvervslivet (købmænd og en del hånd
værkere) krævede noget midt imellem.
Solide praktiske kundskaber som tillige
kunne være springbræt til gymnasiet (og
dermed videre til embedsstanden) og som i
sig selv var adgangsbetingelse til at læse til
»dansk jurist« (exam, jur.) ved universite
tet. Denne eksamen var igen vejen til de
fleste sagfører- og godsforvalterstillinger.
Der var mange der både før og efter ham
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havde forsøgt sig med en privatskole, men
de fleste brød sammen af mangel på
kapital og erfaring. Det var først med
rektor N. V. Müllers (og kammerråd
C. A. H. Hansens) realskole fra 1856 at
denne skoleform fik fast form her i byen.
For en fuldstændigheds skyld må det
tilføjes at borgerskolen mellem 1839 og -56
havde en realklasse for folket.
Ideen var altså helt rigtig. Var Brynjolfsen det også?
Fra 1842 præsenteres vi for hans stadigt
voksende planer i avisen. I marts lover han
således en rigtig undervisningsanstalt med
realundervisning, hvis han kan få lidt flere
elever. Fra september kan han byde på
tysk, fransk, engelsk, latin og matematik.
Han holder til hos købmand Revelius et
sted på Storcgade.
April 1843 udvider han, og til efteråret
skal han have en »duelig seminarist« til at
hjælpe sig med de gængse skolefag, så kan
han selv koncentrere sig om religion, sprog
og hvad der hører »til en fuldstændigere
dannelse«. Det sted han flytter til, er
købmand J. C. Frosts splinternye gård
mellem Østergade og Strømgade (Øster
gade 10, dengang kaldet »på Knakkcn«).
Og den duelige seminarist viser sig at være
den ca. 20-årige Christian Bech, søn af
lærer og klokker Peter Bech i Thisted. I
august står følgende flotte plan i avisen:

Institut i Thisted
Forsynet med den høje skoledirektions approbation
og gunstigst tilladelse til at oprette et realinstitut her i
byen, agter jeg, næst Guds hjælp, til 1ste oktober d.å. i
hr. købmand Frostes nye bygning på Knakkcn, ved
hjælp af en duelig seminarist og lærerinde samt
fornødne timelærere at forandre min privatskole til et

Til højre Christian Madsens 5-fags hus fra 1848, herefier 1904 slået sammen med hjømehuset til restauration.
fuldstændigt institut, hvor børn af forskellig alder kan
oplæres i alle de kundskaber som nutidens fordringer
kræver, for en forholdsvis meget ringe betaling.
Planen for dette institut er:
at undervisningen meddeles i 2 adskilte klasser, en
realklasse og en borgerklasse hvoraf hver klasse
inddeles i 2de afdelinger, foruden en afdeling hvor
pigebørn undervises hele dagen.
1) i realklassens 1ste afdeling undervises i alle de
videnskaber som udfordres enten til optagelse i de
lærde skolers højere klasser, eller til at tage én eller
anden examen ved universitetet i København. Den
årlige betaling i denne klasse er 15 å 20 rbdlr. I denne
klasses 2den afdeling undervises efter de regler som
skoleanordningen for købstædemes realklasse bestem
mer, for at danne examinerede jurister, sprogkyndige
købmænd og overhovedet en dannet oplyst mand.
Årlig betaling 10 å 12 rbdlr.

2) I borgerklassens 1ste afdeling undervises i de
almindelige skolevidenskaber i fædrelandshistorie,
geografi, begyndelsesgrundene i matematik, gramma
tik og tysk oversættelse, således at denne afdeling
tillige er forberedelse for dem som ønsker at optages i
realklasserne. Betalingen 8 å 10 rbdlr. årlig. I denne
klasses 2den afdeling optages børn som er 5 år og
forberedes til at optages i 1ste afdeling. Betalingen 6 å
8 rbdlr. årlig. Pigebørnene undervises såvidt muligt
særskilt i alle skolevidenskaber og sprog, 4 timer
daglig og desuden 3 timer i håndgerning, brodering
og syning.
Alle eleverne undervises i sang og nodelæsning og
drengene i gymnastik. Realskolens elever desuden i
dans og musik for meget moderat tillæg i betalingen,
når forældrene ønsker det.
Undervisningstiden er bestemt 7 timer om vinteren
og 8 timer om sommeren.
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Dc som ønsker at optages i instituttet bedes
godhedsfuldt at melde dem inden 15de september.
Børn som frekventerer andre skoler den halve dag
kan i instituttet nyde undervisning 3 å 4 timer daglig
for moderat betaling; og 2 å 3 elever fra landet kan
erholde kost og logi under lærernes opsyn i instituttets
lokale for 60 a 70 rdlr. årlig, undcrvisningsbetalingcn
indbefattet.

Thisted, den 22de august 1843.
Ærbødigst
P. B. Petersen,
past. emer.

Det er ikke lidt, der kan faes. Læg for
eksempel mærke til pigernes undervisning i
sprog og forskellige former for håndger
ning. Alle lærer sang og nodelæsning.
Dertil kan fåes dans og musik. Drengene
gymnastik. Inddelingen i en barneskole og
en realskole ses tydeligt. 1844 har han 50
elever. Endnu ét år og det hele er brudt
sammen.
I maj 1845 flytter Poul Brynjolfsen fra
byen6 efter først at have sat et trist
afskedsavertissement i avisen.
Idet jeg, tilskyndet af flere omstændigheder,
forlader Thy land og Thisted, efter henved 10 års
virksomhed, tager jeg herved hjertelig afsked med
de mange ædle og gode, som ved ord og gerning
har søgt at lindre mine og min families genvordig
heder; ligesom dc mange unge jeg har søgt at
vejlede til kundskaber og dyd. De enkelte som ofte
ubilligen har miskendt mig og bidraget til vor
kummer tilgiver vi af hjertet, og i tillid til forsynets
vise og nådige styrelse vil fremdeles stræbe at gøre
os værdige til alle godes agtelse og værdighed og
kærlighed.
Vore velgørere og velyndere, som aldrig udslet
tes af vort minde, tilsiger vi herved vor inderligste
tak.

Thisted, den 10.de maj 1845.
P. & K. Petersen.

Det var tilsyneladende meningen at Bech
skulle have fortsat skolen, men hans rolle
blev i stedet at sælge skolens inventar.
42

(Thisted Amts Avis, 29.7. 1845)
Et godt lille skoleinventarium bestående af pult,
borde, bænke, reoler, udmærkede bøger i forskelli
ge undervisningsfag, tegninger etc. etc., er at
erholde tilkøbs på meget billige vilkår hos
Bech, jun.,
skolelærer.

Hvad var der sket? Tilsyneladende gik
skolen godt, og så denne pludselige afrejse?
Igen giver Barfod forklaringen: ». . . da
lægerne var efter ham formeddelst hans
fornyede forsøg på kvaksalverie, bestemte
amtmanden, at han skulle forlade amtet og
han drog til Løgstør, hvor han skal
undervise og slå sig tålelig igennem. For
resten en stille mand med en vis godmo
dighed og tjenstvillighed; værst imod sig
selv«. Selv tænker han (1853) tilbage på
sin tid i Thisted med følgende ord: »(jeg)
har siden barndomsaldcrcn levet de mest
sorgfri og tilfredse år i denne by, uagtet
mine formueomstændigheder har underti
den været knappe«.
Fra Brynjolfsens næste 17 år i Løgstør
findes dels en række indlæg om skolesagen
og dels et arbejde om erhverv og trafik der
på egnen. I begge er der imidlertid
interessante oplysninger om ham selv. Han
præsenterer sig som embedsmand i Vest
jylland gennem 20 år og lærer i Thisted i 4
(men omtaler ikke sin afsked som præst).
Han har altid været på folkets side og mod
aristokratisk og burokratisk despotisme
(men glemmer sin kongerøgelse i Rømøtalen og sit tamme ugeblad). Men her få år
efter enevældens afskaffelse kalder han sin
skole i Løgstør for »en højere bonde- eller
folkeskole«, hans omgangskreds er gerne

bønder og borgere, men nogen »uro- og
partistifter« var han aldrig. Løgstør har
nok passet ham særdeles godt, et bysam
fund uden købstadsstatus og det vil sige
ikke noget med at søge borgerret. Og langt
til embedsmænd, bortset fra toldere, som
han da også har et mindre sammenstød
med. Men han nævner, at da der ikke er en
sagfører i byen har han hjulpet mange med
at skrive papirer, det har givet en lille
indkomst, selvom han ofte arbejdede gra
tis. Men det ville andetsteds måske blive
bedømt som vinkclskrivcri.
Sine meninger om skolen kommer frem
1851-52 i »Den nordiske Folkeskole«. Han
har utvivlsomt følt sig beslægtet med dettes
udgiver, den stejle bondeven D. E. Rugaard. Baggrunden er den, at med folke
styret 1849 opstod der debat om hvad der
skal ske med skolen, men tillige om hvad
der skal ske med kirken, vil den få sin egen
forfatning?
De to spørgsmål hænger sammen. Det
er nu Brynjolfsen meget om at skolen ikke
kommer ind under kirken. Mange danske
tror ganske vist at sådan bør det være.
Lærere uddannes jo på seminarierne af
teologer og religion er midtpunktet i
skolens undervisning. Men folk glemmer,
at skolen er folkets og det er vigtigere for
børnene at lære de almene skolefag end at
blive konfirmerede. Præsterne skal måske
have nogle religionstimer i skolen, men de
må passe deres konfirmationsforberedelse
udenfor skolen.
Her indskyder han et billede af de
islandske børns vilkår. Halvdelen af året
slider de i landbruget og ved fiskeri, men
om vinteren lærer de en masse i hjemmet
og mest af moderen. De bliver særdeles

godt orienteret både om bibelen og alver
dens geografi og historie. De går kun til
præst et par uger før konfirmationen.
Den danske skole fra 1814 mislykkedes
derimod fra starten, hævder han. Ironisk
omtaler han idealerne fra dengang hvor
»hver skolelærer i en simpel renlig dragt
fornøjet regnes for (dvs. til) de mest oplyste
bønder, aldeles uvidenskabeligt, men liv
ligt og i kort begreb gennemgår lærefagene
med børnene og dernæst, under fortælling
om fædrenes bedrifter, om Danmarks gode
konger og Guds faderlige bestyrelse, anfø
rer dem om sommeren til plantning og
podning og om vinteren til al slags hånd
gerning . . .« Men skolen ville ikke trives.
Det man trænger til nu er to ting.
Seminarierne må yde en bedre undervis
ning og placeres i byerne. Da man flyttede
seminariet bort fra Snedsted kom det
desværre ikke længere end til Ranum! Det
andet er at lærerlønningeme må sættes
stærkt op.
Det er folket, der skal styre skolen, ikke
embedsmændene — for så bliver det jo
alligevel kirken. Folket skal styre gennem
kommunernes råd, men så bør disse
virkelig vælges af alle, også af bønder og
arbejdere. Det kræver udbredt oplysning,
men som det er nu, er godt */4 af
befolkningen oplyst, */4 halvoplyst og V2
eller mere »rå, uvidende og udannet«. Det
er ligesom der i dette demokratiske grund
syn er gemt noget hjemlig islandsk med en
indbygget skepsis overfor myndighedsper
soner — men vi tør jo nok antyde, at den er
skærpet i 1840’crnc ved nærmere bekendt
skab med amtmænd og embedslæger.
1853 udkom hans »Oplysende Bemærk
ninger angående Limfjorden, Løgstør og
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dens Omegn, især med Hensyn til de
påtænkte Forbedringer og de forandrede
Forhold i Fremtiden«. Heftet havde motto
et »Stræb at fremme almen Fuldkommen
hed uden at skade nogen« og er stærkt
lokalpatriotisk med en analyse af havne-,
vej-, sejlads-, post- og jernbaneproblemcr,
set fra Løgstør. M.h.t. det sidste står han
helt frit, da bancanlæggenc endnu ikke var
nået frem til Limfjorden.
Hvordan gik det med hans skole i
Løgstør? Og var han agtet i byen ved sin
død den 7. juli 1862? Om intet af dette er
der fundet noget. At han ville være blevet
en særpræget og lærd havnefoged i Thisted
kan ikke nægtes, men antagelig ville han
have rodet sig ind i »samarbejdsvanskelig
heder«.

Niels Madsen
Næste ansøger er sømanden Niels Madsen.
Da det ved flercs samtal har været mig sagt at den
ærede havnccomition vil antage en mand til at
have opsyn med havnen. Foranlediget at dette
udsagn er jeg så fri at bede de ærede herrer om at
have mig i betænkning, for om muelig at jeg
kunne blive antaget, da jeg herved forsikrer at
bestræbe mig for at udføre alt på det bedste, da
jeg antager at være det mægtig endog i regning og
skrivning som udfordres, og da jeg ikke på nogen
måde ser mig i stand til at forsørge min familie
som er 9 i tallet da det er de herrer bevist at jeg
ikke har nogen erhverv' siden mit ejendom blev
solgt og jeg nødsages til i mangel af udkomme at
melde mig til fattigvæsenet, som jeg så nødig vil
om anden udvej kan findes.
Thisted den 14. januar 1842.
Allerærbødigst
Niels Madsen.

Ofte kaldes han Niels Post eller med
efternavn Brandt. Fra omkring 1825 ejer
han Strandvejen 1 og det er her han lægger
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sig den store familie til. At han må sælge
huset 1840 har nok noget at gøre med
stormfloderne 1839 og 1840 — og herefter
er det, han føler sig så farligt fattig. 1852
dør en arbejdsmand Niels Madsen, der
kan være ham — og hans enke, Gjertrud
Marie Madsen, dør 1879 på Thisted
Hospital, hvad der i hvert fald er noget
bedre end det fattigvæsen, »som jeg så
nødigt vil«.
Sikkert er at vi her har en af de svage
ansøgere, der kun kan henvise til sit
sømandsskab og sin fattigdom.

H. V. Bloch
Så kom den 4de ansøgning — og den var
kort.
S: T:
Thisted havne kommission!

Som følge af den hertil byen anbragte havn,
formener jeg at det er udenfor al tvivl at en
havnefoged eller opsynsmand derved må ansæt
tes, og derfor tillader jeg mig at lade dette mit
ærbødige andragende komme i denne anledning.
At såvel den årlige gage som de i forbindelse
med stillingen combinerede emolumcnter [biind
tægter] ikke vil være sådant at jeg uden andet
erhverv kan sou tenere [eksistere] betvivler jeg,
men desuagtet er jeg villig til og ønsker ansættel
sen, når vilkårene er nogeniund antagelige, og
hvorom jeg i samtale med den ærede kommission
skal erklære mig, når forlanges.
Med højagtelse ærbødigst
S. Bloch.

Et skolet skriftsprog med et par velanbrag
te fremmedord afslører kontormanden, der
dog ikke rigtig kan fa sætninger til at
hænge sammen. Men brevet lader så
meget underforstået, at vi må spørge:
Hvordan viser han egentlig at han er
egnet? Den 54-årige Hans Vilhelm Bloch,
søn af en førstelærer ved latinskolen i

Forside af et af Brynjolfsens ugeblade.
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Nykøbing Falster var »dansk jurist« fra
1812. Det vil sige, at han var eksamineret
ved Københavns Universitet i jura — og
med godt resultat — men uden en latinskolcuddannelsc bag sig. Dette blev omtalt i
forbindelse med Brynjolfsens skoleinstitut.
Det gav lidt ringere stillinger end hvad
rigtige »latinske jurister« kunne opnå.
Blochs ansøgning er fåmælt og ikke rigtig
helhjertet. Sagen er nok den, at han må
være kendt af alle de ledende i byen. Han
var beskæftiget ved by- og herredsretten,
en tid ekstraskriver, en tid retsvidne, dvs.
han skulle være borgernes garant ved
retten, på dette tidspunkt kendtes jo
hverken domsmænd eller nævninge.
Dansk jurist var også H. D. Liitzhøft
(blot 25 år yngre), ham der havde passet
havnen året før. Og dansk jurist var
købmand Jens Nyborg ude i Vestergade og
prokurator T. J. Nyegaard, der var eksa
mineret samme år som Bloch. Men de var
alle tre »blevet til noget«, de handlede og
byggede. Bloch var den stille.
Han døde ugift 1856 og dødsannoncen
skrives af en M. Carstensen, nabo? ven?
Avisen bragte et lille anonymt digt
Et minde har du ejlerladt
grundærlig var din farden
men jus som var din kundskabs skal
kun ret du skajfed verden

G.
Og mere kan jeg ikke fortælle om denne
som det synes lidt triste og ensomme
eksistens.

Ole Weje
Også den 5te ansøger skriver med let hånd
om sin trang og regner iøvrigt med at
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kommissionen kender ham og hans kvalifi
kationer:
Til
den respect, havnekommission i Thisted

Efter hvad jeg har bragt til kundskab skal der
ansættes en havnefoged ved havnen her ved byen,
og det er mig vigtig at erhverve noget for mig og
familien, derfor jeg giver mig frihed og tyer til de
respect, havnecommissairer for Thisteds købstads
havn, med dyb begæring om, at blive ansat til
havnefoged ved bemeldte havn med noget årlig
løn som jeg hårdt er trængende til.
Thisted den 31. januar 1842.
D. b.
0. Weje.

Nu er der på dette tidspunkt i Thisted 2
med navnet Ole Weje. Men da den ene er
en ca. 15-årig skræddcrlærling, må det jo
være den anden, den 67-årige forhenvæ
rende købmand. Skriften er fast og stilen
passende ydmyg her i enevældens sidste
årti. Han var født o. 1775 og man skulle
måske synes, at han var vel gammel for et
havnefogedarbejde. Måske har han virke
lig været meget kraftig af sin alder eller
måske har han opfattet jobbet som noget
med myndighed og udstedelser af påbud.
1801 kunne han findes som krambod
svend hos købmand Knakkergaard oppe i
Vestergade (det senere Landmandshotel).
Fra 1814 fungerede han en halv snes år
som byens kæmner.
1815 havde han giftet sig med Karen
Marie Riis, farverdatter fra den store
farverigård i Strandgade (omtrent Strand
gade 9 med nogle grunde rundt om). Hun
var enke efter en købmand i Kristianssand.
Allerede 1816 døde Ole Wejes svigermo
der, enkemadam Riis og han kan med sin
svoger, farver C. F. Hammergaard, dele
den store ejendom. Farveren får bygninger

både nord og syd for Strandgade (nu
Aalborgvej), bl.a. farverhuset ude ved
fjorden. Og Weje overtog den egentlige
købmandsgård, som han drev den næste
snes år. Men i slutningen af 1830’eme må
det være gået skævt. En egentlig fallit er
ikke fundet omtalt, men 1836 udbyder han
sin købmandsgård til leje og 1839 sælger
han den til en mand på vej op, købmand
I. W. Werner. 1840 dør hans kone og 1841
har han købt et mindre hus ud til
Kringeltorv og der bor han så med sin
datter, der er sypige. 1844 dør han.

Lars Andreas Grønlund
Også den sidste omkring 50-årige ansøger
gør det kort. Tvivler han på at have
chancer eller regner han også med, at
kommissionen kender ham godt nok?
Ti! Thisted købstads havne kommission

Jeg tager mig herved den frihed at ansøge Thisted
købstads havne commission om at blive antaget
som havnefoged og hvad posten angår skal jeg
bestræbe mig for til enhver til at opfylde den.
Thisted den 14. februar 1842.
Ærbødigst
L. A. Grønlund.

Det er den korrekte kontormands gåen
direkte til det væsentlige, men tilsat lidt
stolthed. Han nævner ikke, at han trænger
til lønnen, men vi ved, at han gjorde.
Lars Andreas Grønlund var født o. 1792
som søn af købmand Anders Jørgensen
Lund, også kaldet Grønlund. Denne drev
købmandsskab og havde sit bageri på
Storegade (omtrent identisk med nr. 10,
men grunden var langt større). Her har
Lars Andreas med sine to brødre lært alt til
købmandserhvervet hørende og specielt de

to ældste Lars Andreas og Niels Jørgen (o.
1790-1840) blev boende hjemme og hjalp
til med bageriet. Da den sidste, som nok
har været udset til at fortsætte som bager,
dør 1840 og den gamle 1842, ser vi at Niels
Jørgens enke, Magdalene, sælger hele
virksomheden i dc kommende år. Hvordan
arven er fordelt er ikke undersøgt. Den
tredie broder, Jens Andersen Grønlund
(født o. 1795) havde tidligere samlet sig om
købmandsskab og skibsfart. 1835 var han
den første, der førte et større skib gennem
Agger Kanal, og havde fragtfart på Kø
benhavn. I 1840erne byggede han sit hus i
havnen (»nr. 14«) og af ham kan Lars
Andreas have lært en del om skibe.
Men Lars Andreas havde en ting, der
var hans egen: Han var byens brandin
spektør. Denne stilling til usle 20 rdl. var
ikke så fin som branddirektørens (denne
holdt rede på forsikringerne og brandtaxationerne) men finere end brandkaptaj
nens (han kommanderede med det ud
skrevne brandkorps under selve branden).
Inspektøren havde derimod ansvaret for at
materiellet var tilstede og i orden, f.cks.
sprej ten, som der næsten altid var proble
mer med. Men der blev efterhånden lagt
flere pligter på ham, tilsyn med byens
ildsteder og købmændenes oplag af krudt
— og hertil hørte omhyggelig protokolfø
ring.
Han må være udnævnt af »de eligerede
mænd« (den tids byråd omkring 1830 og
omtaltes som »en meget solid mand«, men
da han søger lønforhøjelse 1833 er der et
forsøg på at udnævne hans assistent i
stedet, da hvervet »ikke henhører til så stor
forstandsevne, men mere påpasselighed og
agtpågivenhed«. Han blev dog ikke afske

47

diget, men 1838-39 er der uro igen.
»Brandinspektøren viste sig uden mindste
conduite, ingen orden var der i noget«,
hedder det i en klage8. Og værre farer
farver Christensen nede ved fjorden, frem i
avisen den 9. juanuar 1839:
»Er cn brandinspektør, endog i ubeføjede tilfælde,
berettiget til at indfinde sig hos borgerne, når han
synes for godt, for i kraft af sin myndighed at sætte
hine (som han yttrer sig) under hans opsyn, uden
foregående dom, samt løbe huset igennem uden
at sige et ord og fordre cn mands gemme efterset
for at lade sig forevise beholdningen af hans
ildebrandsartikler. Er det fremdeles nødvendig for
ham, og overensstemmende med lovgivningen, at
når talen er om ildebrand, at han da, uden at
erkyndige sig om, at sådan virkelig eksisterer, lade
ringe med stormklokken, rive vinduer og døre
samt vægge ud af huset, og sprøjte samme fuld af
vand og derved forårsage både ejeren og lejeren
skade på deres bohave, uden i nogen henseende at
have udrettet noget gavnligt; men blot forskaflet
tilskuerne cn behagelig morskab?»

Farveren var nu hegt respekteret, men
kendt for sine hysteriske læserbreve, så
Lars Andreas overlevede. Måske har det
dog givet ham lyst til at skifte stilling?
Men han blev jo ikke havnefoged, og
1847 købte han hus på Hjultorv (det lille
lige i bunden af det smalle torv). Han er
ikke længere bager, kaldes kun brandin
spektør. Samme år søger han om et
gratiale på 10 rdr. oveni lønnen på de 20.
Det får han med den begrundelse, at hans
arbejde er blevet udviddet (som omtalt før)
og at han i øvrigt »levede i trange kår«. Det
blev det sidste vi hører til ham, 1850 døde
han og hans norske enke, Karen Jahn,
overlevede ham til 1864.
De fem ansøgere vi her har mødt og som
ikke fik stillingen var vel i egentlig forstand
hvad vi i dag vil kalde »tabere«. Et eller
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andet var mislykket i deres liv, måske
noget i dem selv? Fælles for dem var cn
fattigdom uden håb. Deres alder var lidt
høj med en spredning fra 44 til 67 år og
deres kvalifikationer ringe.

Christian Madsen
Men den første ansøger, der meldte sig
allerede før jul 1841, hans brev var det
længste, det mest gennemtænkte og velfor
mulerede. Og så var han kun 40 år.
Promemoria!
Anlediget af det hertil byen cflectuerede og nu
næsten fuldførte havneanlæg samt mudder op
rensning m.m. dermed i forbindelse stående,
tillader jeg mig ej alene at lade dette ærbødigst
fremkomme dels som plan eller proposition for cn
formentlig havnefogedpost, og dels som søgning
om at erholde posten; thi jeg formodet at den
ærede havnekommission vil og må antage cn
havnefoged fra nytår eller med sejladsens begyn
delse, som ingen ved når indtræfler men som efter
rimelighed i år vil ske tidligere end sædvandlig og
formoder derhos at cn søkyndig snarere bliver
posten anfortroct end enhver anden, så da jeg ikke
aleneste er navigateur men i circa 25 år praktisk
sømand og nu i cn alder af 40 år tør jeg håbe, at
hvis min forudskikkede formodning er rigtig, at
posten forundes mig; hvorhos jeg endvidere
formener: at med havenfogedposten tillige skulle
være kombineret overopsynet med mudderop
rensningen samt lodsfaget.
Disse forskellige dele er jeg villig at overtage og
på den mest hensigtsmæssigste måde besørge
beopagtede [tysk: beobachten - iagttage] og
udførte når den ærede kommission har dertil
meddelt instruks, og vil tilså mig cn sådan gage at
jeg med familien kan soutenere [ernære mig], og
tillader mig i denne henseende at proponere: a: i
årlig løn 150 rdb. udbetalt månedsvis af toldkasscreren — denne løn er ikke engang det cn matros
med kosten iberegnet om året koster et rederi og b
at af de fartøjer som ikke selv kan udgå retur til
kanalen, Lemvig, Løgstør, Nykøbing, Skive eller
Viborg samt andre pladser i fjorden, uden lods,
erlægges lodspenge til mig, hvorimod når om
stændighederne er således at jeg ikke selv kan
betjene disse, jeg da forskaffer anden søkyndig

mand til forretningens udførelse og at herfor
betalingen beregnes enten efter fartøjets dybgåen
pr. fod eller af dets commcrcclæstcr pr. mil, som
efter nærmere overlæg måtte bestemmes, men
hvorhos jeg dog tillader mig ikke at være
ubemærket: at såvidt mig bekendt erlægges
lodsafgifter efter fartøjets dybgåen.
I det håb at den ærede kommission ikke
antager dette mit projekt som en ufravigelig
rettesnor skal jeg efter opfordring indfinde mig
hos kommiss. såsnart forlanges, for i samtale
endvidere at udvikle det som heraf måtte kunne
dependere [afhænge].

Thisted den 22de december 1841.
Ærbødigst
C. Madsen.

Som det ses forærer han kommissionen
ideen til stillingen og han kæder dertil
lodstjcncstcn og havneopmudring og kom
mer ind på det ikke uvæsentlige, lønnen.
Selv opgiver han at have 25 års erfaring
som sømand. Vi ved, at han var født i
Frederikshavn (ét sted siges dog Læsø), og
at han 10 år tidligere boede i Aalborg, hvor
han fik en datter. Man kan nu gætte på at
han allerede har opholdt sig i Thisted et
par år, beskæftiget ved havnearbejdet. Der
blev hentet både erfaringer og folk fra
Frederikshavn og Aalborg. Han kan også
have ligget indefrosset i havnen i vinteren
1841-42. I begge tilfælde må havnekom
missionen have kendt ham og nu fundet
ham mere kvalificeret end den triste
parade af øvrige ansøgere, hvoraf dog flere
var indfødte.
Den 24. februar er han udnævnt som
havneopsynsmand med en årlig løn på 60
rdl. 4- forskellige afgifter, deraf lidt fra
lodseri. Man var altså meget påholdende
med løn og gav ham heller ikke den titel af
havnefoged han havde søgt om. Lugtede
glosen »foged« for fint af øvrighed i stil
med byfoged? Tænk på, at lederne af dc

nye redningsstationer der oprettedes ved
kysten måtte nøjes med titlen opsynsmænd
og blev hængende på den til 1960’crnc.
Inden statens godkendelse forelå havde
Madsen den 2. april sin første meddelelse i
avisen. Han havde inspiceret havnen og
fundet noget tømmer, »5 tylvter og 2*/2
bord« og håber gennem avertissementet at
kunne finde ejeren, der bare skal betale for
indrykning og for skyldig pladsleje.
Endnu bedre den 6. juni. Han har haft
en strid med en hollandsk skipper der ikke
ville respektere hans anvisninger. Det går
til havnekommissionen, uden resultat, for
at slutte i politiretten med en mulkt til den
fremmede. Borgerne har med tilfredshed
konstateret at lov og ret også gælder i
Thisted Havn.
I de kommende år finder vi jævnlig
henvendelser fra ham f.eks. om ting der er
fundet på havnepladsen, og fa uger før
kongebesøget 1852 brignes et stykke om
drenges farlige leg på havnen og tjenestepi
gers skødesløshed med børn på armen.

I de første år boede han til leje i et lille hus i
Søndergade, nu flyttede han midt ind i
havnefronten, hvor der allerede lå et
påbegyndt hus på en smal grund og her
opførte han 1848 et 2-etagers hus. Det
ligger der endnu, nemlig den laveste del af
nr. 16, hvor nu »Harmonien« holder til.
Fra 1. sal har han haft en glimrende udsigt
over alt hvad der passerede i hans lille
havn.
Men lønnen var han stadig ikke tilfreds
med og 1845 søgte han om forhøjelse.
Kommissionen indrømmer at »han er i
gæld og kummerlige omstændigheder«,
han kan højst nå op på 129 rdl. årlig. Man
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vil dog ikke sætte den faste løn op, men
give ham et ekstra beløb og det kan han jo
så søge igen cn anden gang. Samme år får
han rigtig lodsbestalling og 1849 er han
oppe på 200 rdr. Måske en arbejdsmands
løn!
Som højdepunkter i hans liv har utvivl
som stået de kongelige besøg når havnen
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skulle præsenteres godt. I sommeren 1842
besøgte Christian den 8. byen, han beså
den nye havn, men om nogen »indvielse«
var der ikke tale. Om aftenen var havnen
oplyst ved begfakler. Under besøget havde
kongen støttet tanken om at knytte cn
dampskibsrute til Thisted og lovet at ville
købe aktier i foretagendet. Det må have

interesseret opsynsmanden og gjort det
mindre bittert, at udgifterne ved dc kulørte
lamper beløb sig til 73 rdr., lidt mere end
hans årsløn.
En stor oplevelse har i det hele taget de
første dampskibe været for ham9. Med
deres hjul på siderne har dc givet specielle
problemer for en havneopsynsmand. Både
vending i det lille havnebassin og fortøj
ning var noget helt nyt. Det var Aalborg,
der kom først med rutefart på fjorden. En
købmand derfra købte en lille brugt en
gelsk damper »Violet«, der under navnet
»Limfjorden« fra foråret 1843 blev sat ind
bl.a. med anløb af Thisted. Imidlertid
havde en komite i Thisted købt et andet
brugt engelsk skib, damperen »Hebe«, der
på vej fra England dukkede op i Thisted
den 18. juni 1843. Efter at være gået efter
og indregistreret i Aalborg blev også hun
sat ind. Chr. Madsen har som alle Thistedbocrc været stolte af den lille båd, ca. 26 m
lang (knapt en meter længere end konkur
renten »Limfjorden«) og 4 m. bred. Tre år
senere har Madsen også oplevet dc triste
dage, da skibet, rustent og pilråddent, blev
solgt til staten og den 3. juni 1846 afgik det,
denne gang for sejl, til Aalborg, hvor en
bugserbåd ventede.
I 1842 havde kronprins Frederik ikke
været med, han var rent ud sagt sendt
hjem fra kongerundrejsen p.gr.a. druk og
tilsvarende optræden. Men 1846 kom
Frederik alene på en forhastet visit i
september. Han kom for sent til en
teaterfestlighed og rejste igen tidligt næste
morgen. I havnen var ellers et skib
illumineret og fra »Limfjorden« satte man
fyrværkeri op.
Da Frederik kom for sidste gang 1852,

var det som konge og med grevinde
Danner ved sin side. Dc kongelige kom fra
søsiden med den ny damper af navnet
»Limfjorden«. I havnen var der æresport
med »Velkommen« på den ene side og
»Farvel« på den anden, så den kunne
genbruges ved afrejsen. Æresporte og
transparenter var arrangeret af arkitekt
Mads Skifter Holm, der også havde indret
tet det nye teater »Thalia« hvortil kongen
og hans kone var inviteret. Parret blev i
øvrigt modtaget med stor hjertelighed i en
by, hvor kun cmbcdsmændcnc var smittet
af den forargelse, der efterhånden var en
plage for kongeparret i Østdanmark. Fol
ket fik dans i skoven, hvor kongen mødte
op, og senere illumination i havnen10. Mon
ikke der har været et venligt ord til
Christian Madsen?
Efter 12 år som opsynsmand ventede
ulykken ham. 1854 blev han ramt af
apoplexi, lammelse, og han måtte afskedi
ges med en lille pension. 1857 døde konen,
datteren blev gift og flyttede bort fra huset,
som i øvrigt blev solgt kort efter. Men den
nye ejer, købmand P. C. Nordentoft, lod
ham blive i huset, passet af en husholder
ske. 1868 døde han selv.
Først hans efterfølgere fik stillingsbeteg
nelsen »havnefoged«.
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NOTER:
1 En oversigt over havnens første tid i »Thisted
Havn omkring 1900«. (»Knakken« 1988).

2 Thisted Rådstuearkiv D 30 - 258, nr. 62-67.
1 De naturlige Følger af Folkets Kjerlighed til
Fyrsten. Tale holden i Romø Kirke den 28de
Januar 1834.
4 F. Barfod: Dansk Gejstlighed. 1848-49 (1 del s.
139, 2 del 4. afsnit s. 85). Wiberg og Ncdcrgaard
skriver af herfra.
5 Avertissementer i Thisted Amts Avis, 24.10 1841,
25.3. 1842, 6.9. 1842, 15.3. 1843, 22.8. 1843, 3.1.
1844, 22.6. 1844, 2.3. 1845, 18.3. 1845, 10.5. 1845,
29.7. 1845.

6 Nogle af eleverne kan være overtaget af cand. teol.
H. C. Gundorph, der 1844-50 er institutbestyrer i
Thisted (herom i Peder N. Thomsen: Meddelelser
til Børn og Børnebørn, trykt 1930, s. 8).
7 Biografisk Leksikon.
8 Svalgaard: Fra dc gamle sognearkiver. Opslag
Brandvæsen, LHA.

9 Om de første dampskibe, se note 1).

10 Kongeliges besøg kan belyses ved avisens detalje
rede beretning og ved J. P. Traps dagbøger.
Havnens udgifter kan ses i havneregnskabeme.
1852 besøget er i »Jul i Thy« 1986 beskrevet set
med de lokale embedsmænds øjne.
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ELSE ELLING

Kølbygaard
Montage fra en svunden tid

Om Kølbygaard cr der skrevet meget. Fra
»1405, da Christian Nielsen (Munk) af
slægten Munk med vinranke nævnes som
ejer af Kølbygaard«1 til 1918, da den gamle
hovedbygning blev revet ned.
Kølbygaards historie harj. C. Jacobsen
behandlet: Vi lader en række adelige
slægter, der har ejet Kølbygaard, passere
revy indtil »oberst Trolle til Rygaard, der
var gift med Dorte Daas datter Ingeborg
Grcgcrsdatter Krabbe til Kølbygaard. ...
Han ejede kun i fa år gården, idet han
solgte den 1679 til en hr. Søren Jensen, og
dermed kommer Kølbygaard — vistnok for
første gang — over på borgerlige hænder.
Søren Jensen . . . ejede Kølbygaard i om
trent en halv snes år, hvorefter han solgte
den til Encvold Berrcgaard. Søren Jensen
har antagelig været forvalter eller ladefo
ged for Holger Trolle på godset, før han
købte det. Slægten Berrcgaard var nu i
besiddelse af Kølbygaard i over 100 år.«
Anne Søe var født i året 1644. Hun blev
opdraget hos sine bedsteforældre, Poul
Jacobsen og hustru Ingeborg Kristcnsdatter Søe, antagelig i Thisted. ... Anne Søe
skal i sin ungdom have været meget smuk,
og de billeder, man har af hende, tyder
også derpå.
I en ung alder blev hun gift med
rådmand Søren Luggc i Thisted og havde i
dette ægteskab to børn, en søn, der blev

præst, og en datter, der blev gift med
herren til Kokkedal, Didcrich Bracs.
Efter den første mands død 1678 ægtede
Anne Søe 1679, 35 år gammel, justitsråd
og borgmester i Thisted, Encvold Nielsen
Berregaard, som dengang var 26 år gam
mel. Berrcgaard var søn af Niels Petersen
Bjerregaard, præst i Gjøl, og hustru Mette
Sørensdatter. Slægten Bjerregaard var vel
stående, og sagnet fortæller, at formuen
skyldes et skrin med en betydelig kapital,
som en af forfædrene, en møller i Vendsys
sel havde fundet på stranden ved Vester
havet. Denne kapital satte ham i stand til
at lade sine sønner studere. Navnet Bjerre
gaard havde dc efter en gård, som mølle
ren erhvervede sig. Det fortælles, at der
indtil for en del år siden på Kølbygaard
fandtes en jernkiste, ophængt i en lænke,
og at det ikke på kisten kunne ses,
hvorledes den skulle åbnes. Denne kiste
sættes i forbindelse med hint fund.«2
Og her må vi foregribe begivenhedernes
gang. Oppe under loftet i et hjørne af stuen
sidder en stor rusten krog i en øsken, hvad
den egentlig skal tjene til, er der ingen, som
mere ved, skriver Hans Kirk i »Skygge
spil«. Og vi spørger: Skulle det være på
den krog, jernkisten var ophængt i en
lænke?
J. C. Jacobsen beretter videre: »Den 20.
august 1726 blev justitsråd og borgmester i
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Kølbygaard som maleren Rasmus H. Kruse så den 1838. Hans store omhyggelighed med detaljen ses bl.a. på
laden, der nyopførtes i 1825 af den davarende ejer Nicolaj Schønau. Tat nord for vården ses Hunstrup Kirke.
Kgl. Bibi. Ny kgl. saml. 409.

Thisted Encvold Nielsen Berrcgaard og
hustru Anne Søe ophøjet i adelstanden, og
samtidig fik dc Kølbygaard med tiender og
gods oprettet til et stamhus. — Bcrregaard
var kun adelsmand i fem år, han døde i
1731, 78 år gammel. Anne Søe overlevede
sin mand i andre fem år, hun døde på
Kølbygaard 1736 og blev altså 92 år
gammel.
Slægten Berrcgaard ligger begravet i
Thisted Kirke i det berregaardske gravka
pel, der blev indrettet 1698. I en nu
tillukket hvælving under kapellets gulv står
Enevold Bcrrcgaards og Anne Søes kister,
og i kirken hænger deres epitafier med
gode portrætter. ...
I sit ægteskab med Berrcgaard havde
Anne Søe to sønner, Kristian og Frederick
Berrcgaard. Kristian Berrcgaard blev født
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den 26. oktober 1683 i Thisted og stude
rede jura ligesom faderen. Det er tvivl
somt, om Kristian Bcrregaard nogen sinde
til stadighed havde ophold på Kølbygaard.
Sine sidste år levede han på Borreby.
Medens han var amtmand, levede han på
Antworskov, hvor han døde. ... Kristian
Bcrregaard ligger begravet i det berre
gaardske gravkapel i Thisted Kirke. ...
Willum Bcrregaard, søn af Kristian
Bcrregaard, var den af slægten, der nåede
højest på rangstien. Han blev født den 2.
januar 1717 og studerede som sine forfædre
retsvidenskab. I en alder af 19 år blev han
hofjunker hos Kristian den Sjette, og han
forblev i hele sit liv at stå hoffet nær.
1739 tog han sit første trin på rangstien,
idet han dette år blev udnævnt til justits
råd, og et par år efter arvede han embedet

Udsnit afepitafium i Thisted Kirke overfru Anne Søe med sine to ægtemand, Søren Jacobsen Lugge og Enevold
Nielsen Berrcgaard. Nationalmuseet fot.

som amtmand i Korsør og Antworskov
amter efter sin fader. ... Etatsråd blev han
1745, konferensråd og kammerherre 1749
og gehejmeråd 1761. Han blev desuden
benådet med flere ordener og opnåede til
sidst at blive dekoreret med storkorset af
Danncbrogc.

Willum Berregaard blev gift den 27.
november 1749 med Beata Antonia Au
gusta, rigsgrevinde af Reuss-Plauen, en
datter af tysk rigsgreve Henrik den 23. af
Reuss. Såvel Bcrregaard som hustru ligger
begravet i familicbegravelscn i Thisted
Kirke.

55

Borgmester og herremand Enevold Berregaard til
Kølbygaard. 1653-1731. Maleriet findes nu i Museet
for Thy og Vester Hanherred.

Fru Anne Søe til Kølbygaard. 1644-1736. Maleri,
oprindeligt opsat som kaminstykke, nu i Museet for
Thy og Vester Hanherred.

Efter faderens død havde Berregaard
1750 arvet stamhuset Kølbygaard.... 1766
lod han Kølbygaards hovedbygning fuld
stændig ombygge. Efter Willum Berregaards død gik såvel stamhuset Kølby
gaard som Borreby over til sønnen Frede
rik. ... Frederik Berregaard er født 1750.
Han gik militærvejen og blev allerede 1772
ritmester ved dragonerne. Sidstnævnte år
fik han efter ansøgning sin afsked. ... 1797
fik han efter indgivet ansøgning lov til at
ophæve stamhuset mod at substituere det
med en fideimommiskapital.
Nu var godset altså fri ejendom, og hvad
fædrene havde samlet blev nu adspredt.
1804 solgte Berregaard Vcsløsgaard til
agent Chr. Qvist m.fl., og samme år solgtes
Kølbygaard med tiender og gods til Chr.
Overgaard, der forhen havde været forval

ter på Vesløsgaard. Skødet er skrevet den
24. juni 1804. ...
Og Jacobsen føjer til: »Vi vil her slutte
skildringen af Berrcgaard-slægten, der i sin
tid udfoldede så betydelig en virksomhed,
og hvis minde vil leve længe i egnen, hvor
fædrenegården lå.« ...
Og han fortsætter sin skildring om
skiftende ejere på Kølbygaard. Vi blader
frem til Adolf Carl Johan Karli, der var
født i Lauenborg den 18. august 1822. Da
han kom til Danmark, var han ungkarl;
men den 25. juni 1867 giftede han sig med
den endnu ikke 19-årige frøken Frederikke
Ingeborg Voerbcck, født 1848 på herregår
den Qvistrup i Gimsing sogn, hvor hendes
far vist var mejeribestyrer. Frk. Vocrbeck
var opdraget på Kølbygaard hos cn bro
dér, der var mejeriforpagter, og hun var
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Kølbygaard set fra syd, ca. 1910. Foto i Museet for Thy og Vester Hanherred.

Havesalen på Kølbygaard, fotograferet kort før nedrivningen i 1918-19. Over marmorkaminen det store portrat
af Anne Søe.
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Willum Berregaard. til Stamhuset Kølbygaard m.m.
Efter maleri, gengivet i »Borreby og dets ejere«,
1909, s. 70.

tjenestepige på gården, da hun blev forlo
vet med hr. Karil. ... Efter at have boet i
Danmark omtrent cn snes år, solgte Karil
1873 Kølbygaard med tiender til herreds
fuldmægtig H. R. Andersen, Løgstør. ...
1868 blev hr. Andersen gift med frk.
Marie Elisabeth Birgitte Nørgaard (født
30. juli 1843), cn datter af proprietær
J. Nørgaard til Aggcrsborggaard.
1873 købte Andersen Kølbygaard, men
først et par år senere tog han ophold på
gården. Han var egentlig ikke landmand,
men fruen, der var cn energisk og dygtig
kvinde, tog sig meget af gårdens drift både
inde og ude. Herremanden var mest at
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træffe på kontoret, og egnens folk søgte tit
hjælp hos ham i vanskelige sager. H. R.
Andersen dødeden 14.juli 1894, hvorefter
enken sad på gården og styrede den med
dygtighed i ca. 20 år. Fru Andersen døde
den 15. august 1914 og ligger begravet på
Hunstrup Kirkegård ved siden af sin
mand. H. R. Andersen og frue havde fire
sønner og en datter, der nu arvede Kølby
gaard, men da ingen af arvingerne ønskede
at overtage den, blev den i 1915 solgt til
Thy lands Udstykningsforening.«
Her tager vi afsked med J. C. Jacobsen
og vender os til Laurette Hagensen,3 der
fortæller om Kølbygaard:
»Hovedbygningen var meget smuk i to
stokværk. I krigen 1914-18 kom den på
fremmede hænder og blev brudt ned til
grunden. Der blev ikke sten eller træ
tilbage af den ti tønder land dejlige have.«
Og Peter Hagensen beretter: ... »Men
mærkeligt nok, to af de mest berygtede
»herremænd«, om hvilke talrige sagn har
holdt sig til vor tid, var begge kvinder ...
Den ene var fru Ingeborg Skeel til Voergaard i Vendsyssel ... Den anden kvindeli
ge »herremand« var fru Anna Søe, der
ejede Kjølbygaard i Thy. Som dreng kom
jeg der flere gange sammen med mine
bedsteforældre. Fru Andersen var cn søster
til min tante på Nørre Ullerupgaard, og
senere blev cn anden søster gift med min
farbror Nis Nissen Hagesen på Ullerup
gaard.
Kjølbygaard var cn pragtfuld og meget
herskabelig bopæl. Der var store værelser,
smukke døre alle med dørstykker over,
kopier efter gamle franske og hollandske
mestre, havesalen med to store marmorka
miner, hvorover hang malerier i legems-

Fotografi af Willum Berregaards hovedbygning fra 1766. I forgrunden ses tydelige spor af den påbegyndte
nedbrydning af anlægget. Det begyndte med gårdens salg til udstykning i 1916 og sluttede med hovedbygningens
nedrivning i 1918-19.

størrelse af Anne Søe og hendes mand
justitsråd Berregaard. Glasdøre førte ud til
en stentrappe mod haven, hvorfra der var
den skønneste udsigt over park og eng.

En anden sal havde egetræsvægbeklæd
ning, meget smukt udskåret, og alle vegne
var der cgetræsgulvc. Endvidere fandtes
mange smukke gamle møbler. Gårdens
navnkundigste ejer var jo fru Anne Søe,
der ligesom fru Ingeborg siges at have haft
samkvem med »gamle Erik«, der omgikkes
dem i form af en stor sort hund, der særlig
var nærværende, når de talte deres penge.
De var meget rige begge to.« ...

Kølbygaard blev revet ned
»Sidste vinter er den gamle hovedbygning
blevet revet ned, og Thyland er blevet et
historisk minde fattigere,«4 ... og Jacob
Andersen5 skriver om Kølbygaard: »Det er
et stykke udviklingshistorie, man gennem
denne forandring er vidne til, et ikke helt
almindeligt nivelleringsforetagcnde, al den
grund, der slet ikke er noget tilbage af
hovedbygningen eller den ca. ti tdr. land
store, smukke have. På de fleste store
gårde, der er udstykket, har man dog
beholdt hovedbygningen, mens der her
ikke er ladt sten på sten tilbage. ... Men en
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kælderetage. Da konen havde spist, bad
hun om lov til at se gårdens stuer, og
mormor viste hende selv rundt.
Hun havde været her før, siger mormor.
Det var ligesom hun kendte alle rumme
ne. ... Og da hun kiggede ud af havedøren
og i halvmørket så den hvide galionsfigur
ved flagstangen, sagde hun: — Herregud,
den store figur er der endnu.
De har måske tjent her på gården
engang? spurgte mormor.
Nej, ikke tjent, svarede den fremmede.
Jeg har været her ... jo, været her som
gæst. ... Næste morgen tidlig, før pigerne
kom op, var hun gået sin vej. Værelset var
tomt og sengen redt. ... Hun er stået op i
det tidligere morgengry, har tændt stearin
lyset og klædt sig på ved dets flakkende
skær. Så har hun famlet sig gennem den
Marmorkaminen på Kølbygaard. Kaminstykket er et
mørke borgstue med det lange, hvidskure
maleri medjagtscene efter udenlandsk forbillede. Foto
de
egetræsbord, har skudt den svære slå fra
i Museet for Thy og Vester Hanherred.
indgangsdøren til kælderen under hoved
trappen. ... Og hun er gået gennem haven
ting kan jeg ikke forlige mig med, nemlig at og har stået lidt og lyttet til blæstens susen i
man så ganske har udslettet den store have de nøgne træer. Ved flagstangen midt på
med dens mange pragtfulde, århundred den store plæne er hun standset et øjeblik
gamle træer. Dette er nemlig i det så og har kigget på den store figur, der
træfattige Thyland nærmest for en vandal forestiller en engelskmand med kalvckrøs
og paryk. Den er fra et strandet skib og
isme at regne.«
Med et brudstykke af en historie, som måske er det hendes far, som har købt den
Hans Kirk som dreng fik fortalt af sin på en strandingsauktion og ladet den
mormor, tager vi afsked med Kølbygaard. anbringe på den store flagstang.«6
Vi vil ikke efterforske, hvem den gamle
»En dag for mange år siden kom en
gammel kone på besøg i julen, fortæller kone var. Hellere fortæller vi, at portrætter
mormor. Hun kom vandrende på sin fod i ne af Anne Søe og Enevold Berregaard tog
en slidt gammel kåbe og med et sjal om overretssagfører Søren Andersen, ældste
hovedet og bad om noget at spise og ly for søn fra Kølbygaard, med til Humlebæk og
natten. Det var en kold eftermiddag med hængte dem op over sin kamin i Kølbyhus
en isnende blæst, og mormor lod en af på den gamle Strandvej. Og i haven stod
pigerne fyre op i et af værelserne i den høje den hvide galionsfigur og så ud over
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Haven på Kølbygaard med flagstang og den store
galionsfigur. Foto før 1919. Nationalmuseet fot.

Øresund. Da onkel Søren døde, kom
portrætterne til museet i Thisted og figuren
flyttede længere sydpå ad den gamle
Strandvej. Og her i haven fortsatte den i
mange år med at holde udkig over Sundet.
Det var min fars ønske, at figuren skulle
skænkes til Søfartsmuseet på Kronborg.
Efter en tiltrængt restaurering, foretaget af
museet, står den pragtfulde og fint skårne
engelskmand med kalvekrøs og paryk
sikkert på sin sidste post.

NOTER:
1 J.C.Jacobsen, Kølbygårds historie, i: Historisk
Årbog for Thisted Amt 1917.
2 M. Aaberg, Fru Anne Søe, i: Historisk Årbog for
Thisted Amt 1910.
3 Mormor, ved Else Elling, i: Historisk Årbog for

Thy, Mors og Vester Hanherred 1978.
4 P. L. Hald, Kølbygaard, i: Historisk Årbog for
Thisted Amt 1919.
5 Jacob Andersen, Fra bondens Thy til kongens by.
1926.
6 Hans Kirk, Skyggespil. 1953.
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Galionsfigurj som i mange år stod i haven på Kølbygaard. Den findes nu i Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg.
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ANDREAS NIELSEN KJÆR, TØMMERBY

Mit barndomshjem på
Østerild Overdrev
Med tilkørsel fra landevejen mellem Øster
ild og Hjardcmål, i dag med husnummeret
215, ligger rester af et landbrug, der fra
1912 blev mit barndomshjem, og som min
bror Ludvig siden drev til 1982. I 1885
blev ejendommen solgt til statsskovvæse
net, og der er nu flugtskydningsbaner på
en del afjorden. Stuehuset er revet ned,
men udlængerne findes stadig.
Et billede af ejendommen, som jeg helst
husker den, har givet mig anledning til at
skrive et lille tilbageblik, en nekrolog,
kunne jeg sige, om et hjem og en bedrift,
der faldt for udviklingen, men kan minde
os om tider, da det for landbruget gjaldt
landvinding og ikke opgivelse af marginaljord.
Jeg er født 1906 i Lund i Liid Sogn, hvor
mine forældre, Mariane og Kristen Nielsen
Kjær, ned mod Lund Fjord havde et lille
husmandssted, som Kræn Nielsen — så
dan kaldtes han — kort før sit bryllup
havde købt af sin bror Mourits. På
Marianes fødscldag den 13. juni 1905 blev
hun og Kræn gift i den ret nye kirke i
Hjardemål Klit, og i 1906 kom jeg så til
som ældste bam. I 1908 fødtes min bror
Peter samme sted, men omkring foråret i
dette år flyttede familien til det vilde
vesten: Harbo Slette i Hjardemål, og her
fødtes min næste bror, Lars, om høsten

1910. Efter endnu et par år på stedet
flyttede familien så i 1912 til Østerild Kær
eller — som det også kaldtes — Østerild
Overdrev.
Det var et klitskifte, og i århundreder
har det nok kun været brugt til græsning
for far eller ungkvæg. Endnu i vor tid var
der seks kilometer til nærmeste nabo — i
alle retninger — så det var ikke en
græsning, man kunne drive malkekøer til
og fra. På et matrikclskort fra 1840 er der
ingen bygninger på matrikel nummer tre,
Kølbygårds Mark.
Vi har faet fortalt, at de første beboere
på stedet fra ca. 1860 var Bodil og Peder
Kirk, og at de ikke ejede jorden, men
havde lejet den af Kølbygård. De skal have
klaret sig i en hytte, som var bygget af
lyngtørv, og opdyrket lidt jord med spade
og med en halv harve, som de selv måtte
trække for at jævne såbed.
Næste ejer var Peder Kristen Simonsen,
men her er der nogen usikkerhed, for nogle
mener, at han var bror til Peder Kirk, og
andre siger, at de to med fornavnet Peder
var en og samme person. Det kan også
være, at Peder Kirk og Boel har haft en
datter, som blev gift med Peder Kristen
Simonsen, og at denne har taget navnet
Kirk efter sin svigerfader.
Sikkert er det derimod, at Peter Kr.
Simonsen i 1880 købte klitskiftet af Køl-
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Som Overdrevsgård i Østerild tog sig ud, da Mariane og Kristen Nielsen Kjær havde gjort den til en veldrevet
ejendom på de magre strækninger mellem Østerild og Hjardemål.

bygård, og antagelig først derefter er der
opført rigtige bygninger.
En datter af Peder Kr. Simonsen, Else
Marie, blev den 18. september 1891 gift
med Otto Kristensen (Haver) fra Lang
vad, og de overtog ejendommen samme år.
Den 3. februar 1892 fik de datteren Maren
Dorthea, der blev deres eneste barn.
I Else Marie og Otto Havers tid på
gården skete en tragisk ulykke, idet en ung
pige cn vinternat gik vild i rimtåge. Af
hendes fodspor kunne man næste dag se, at
hun havde været ved døren hos de to, men
havde fundet den låst og var gået videre
mod Klastrup. Undervejs var hun druknet
i en våge, da hun forsøgte at gå over isen
på Klastrup Sø.
64

Jeg ved ikke navn eller tid for den triste
ulykke, men pigen må nok være begravet
på Østerild Kirkegård engang mellem
1880 og 1890. Siden ulykken låste Else
Marie og Otto aldrig deres dør.
Otto Kristensen Haver kom selv trist af
dage. Da han cn oktoberdag i 1911 havde
været på arbejde med hest og vogn hos cn
nabo, kom hestene hjem med tom vogn, og
man fandt ham død i Hulsig — et fugtigt
område nord for Østerild. Man mente, han
havde fået cn hjerneblødning og derved
var faldet af vognen, mens han kørte mod
hjemmet.
Else Marie og Maren Dorthea blev på
gården, til min far købte den i foråret 1912.
I september 1913 fik mine forældre deres

Mariane og Kristen Nielsen Kjeer på den tid, da de i fyrrerne afstod Overdrevsgård til sønnen Ludvig og selv
rykkede ind i en mindre landejendom i Østerild.

fjerde barn, der blev deres eneste pige, og
hun fik navnet Emilie.
Der blev nok at gøre for Mariane og
Kræn Nielsen. De tog straks fat på at
opdyrke hedejorden, men under første
verdenskrig blev min far indkaldt til
sikringsstyrkerne, så min mor blev alene
om at passe gården og de fire børn.
Far kom hjem igen, og lige før jul 1915
kom parrets femte barn til verden. Det var
en dreng, som fik navnet Kristian Stentoft
Kjær, og det var en fødsel, som huskes i
familien. Den aften, min mor skulle føde,
var der smukt vintervejr, og jeg var sendt
ud for at skynde på jordemodcrcn, som
alligevel kom for sent, så Kristian var født,
da hun nåede frem, men et døgn senere

blev der et forrygende snevejr med driver
helt op på tagene. I 5-6 dage kunne vi ikke
komme på mejeriet, og vi kom til at
mangle brød, som skulle været hentet hos
vor bedstemor, men juleaften kogte far
risengrød til os, og det var god grød. Han
tog mælken til den for oven i tre transport
spande.
Min yngste bror, Ludvig, blev født i
marts 1922.
I 1919 købte far et stort stykke jord fra
Søndergård i Klastrup. Det lå langs vestsi
den af vor ejendom og var 100 favne bredt,
1,25 kilometer langt. Dertil kom et smalt
stykke, som blev købt fra Vestergård i
Østerild, og vor ejendom kom op på 40
hektar.
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Billedet må vare fra tiden kort efter overtagelsen i 1912. Längere til højre var måske det oprindelige
beboelseshus.

Mariane og Kræn Nielsen drev så den
efterhånden store gård frem til at yde mere
og mere, men det kostede slid. Jorden fik
tilført mergel, og der blev drænet. De to
kunne med tilfredshed se tilbage på en stor
indsats, da de i 1947 overdrog gården til
deres yngste søn Ludvig og selv fortsatte
med landbrug på en lille ejendom i
Østerild by. Kræn Nielsen døde i 1951.
Ludvig drev så ejendommen videre, og
han gav den navnet Overdrevsgården.
Han havde far, kreaturer og heste, men
driften var ikke let, og den var særligt svær
for ham, fordi han led af en hjertesvaghed.
I et par somre i træk ramte tørke hårdt på
den høje del af marken, og i våde somre
druknede avlen på lavere dele.
Ludvig døde i 1982 og blev på sin 60 års
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fødselsdag begravet på Østerild Kirke
gård. Han var ikke gift, så der var ingen
efterkommere. Hans søskende valgte at
sælge til Skovstyrelsen, og det hjalp til at fa
en handel i stand, at de kunne påvise, der
var grus under nogle af markerne.
En del jord er nu forpagtet ud, men et
selvstændigt landbrug findes altså ikke
mere og kommer nok aldrig igen. Det er
lidt vemodigt at tænke på, at folk på
sådanne jorder har slidt og slæbt for at fa et
udkomme, og nu kan det — med nymo
dens maskiner med masser af hestekræfter
— ikke betale sig at udnytte den. Man
forstår det ikke.

G. MØLLER FREDERIKSEN

Drukneulykken på Feggesund i 1844

Redaktør Ole Bang har i Historisk Arbog
for Thisted Amt 1919, sikkert med kilde i
hosstående artikel i Thisted Amtsavis fra
1.6. 1844, beskrevet den alvorligste af de
ulykker, der i tidens løb er overgået
F eggesundoverfarten.
Ulykken har et særligt perspektiv i
betragtning af, at seks af de syv omkomne
var nære slægtninge, nemlig af slægten
Bocsen Smed af Skinnerup. Arsagen hertil
var, at selskabet vendte tilbage til Thy efter
at have deltaget i cn familicbcgravclse på
Fcggeklitgård, hvis ejer var efterkommer af
Skinnerup-slægtcn.
Som venteligt mødte Anders Klits slægt
fra Thy talrigt op ved begravelsen. Der var
hans svoger og fætter, gårdmand på Idasmindc i Skinnerup Anders Christensen
Smed, 55 år, dennes hustru og Klits søster
Ane Lauritsdattcr, 51 år, samt deres datter
Nicoline, 25 år. Der var hans søster
Johanne Larsdattcr Klit, 53 år, gift med
Peder Nielsen Jcnsbye i Thisted, og deres
døtre Marianne, 22 år, og Kirsten Marie,
20 år, og endelig hans broderbørn Peder
Kolkjær Thomsen, 27 år, og Caroline
Kirstine Thomasdatter, 22 år, børn af
Thomas Larsen Klit, gårdmand i Skjelsgård i Tved sogn.
De lange afstande taget i betragtning
kan gæsterne fra Thy først tiltræde tilbage
rejsen dagen efter begravelsen.

Følgende beretning er ikke autentisk.
Den hviler dog på de kendsgerninger, der
fremgår af søforhørsprotokollen af 28. juni
1844, samt på andre kendte forhold om
farvandet, færgefarten og almindeligt sø
mandsskab og ligger nok så tæt på virkelig
heden, at den kunne være cn øjenvidneskil
dring.
»Vi befinder os omkring middagstid
mandag den 30. maj. Vinden er østlig let
til frisk, dog med mulighed for byger med
stærke vindstød. Som så ofte går der en
stærk nordøstlig strøm i sundet, som
færgcfolkenc har bemærket på vejen over
fra Hannæs.
Rofærgen, der på denne side af sundet
kan gå helt ind til land, har sin kastebro
ude, og de 8 Thyboer hjælpes om bord af
færgemændenc fra Arup, Christen Chri
stensen Smed og Anders Bygs, der kaster
los, mens slægtningene på land ønsker god
rejse, og der vinkes farvel.
På grund af strømmen ror Smed og Bygs
mod vest, ja endda lidt mod syd, inde på
grundt vand, hvor strømmen er svag, og de
har vindlæ fra Fcggeklit. Et stykke ude
lægger de kursen mod nord i den hensigt at
passere det nordøstgåendc dybe løb hjul
pet af strømmen, som de så ville have
delvis agten ind. Men netop da træffes de
af nogle kraftige vindstød fra øst, og i
forbindelse med den kraftige strøm og sø
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Denne roferge fra Vildsund er af samme type som
Feggesundfergen, der kantrede i 1844. Lokalhisto
risk Arkiv for Thisted Kommune.

mister de herredømmet over den tungtlas
tede og vanskeligt manøvrerbarc færge, der
drejer på tværs af søerne og efterhånden
bordfyldes. Højst sandsynligt gør panikagtige reaktioner hos passagererne rorsmændenes forsøg på at fa stævnen i vinden
endnu vanskeligere, og til sidst kæntrer
båden og alle 10 ombordværende kastes i
vandet.
De to mandlige passagerer har bevægel
sesfrihed og kræfter nok til at klamre sig til
båden og komme op på kølen, og Anders
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Bygs har det held, at han beholder taget i
sin åre, der kan holde ham oppe til hjælpen
kommer. Men de stakkels kvinder i deres
lange omfangsrige kjoler og kåber driver
længere og længere bort og går ned
efterhånden, som deres klæder fra luftfyld
te opdriftsmidler ændres til tyngende vådt
tøj«.
De tre nævnte mænd blev reddet af
bådfører Christen Nccrgård af Hoxer, der
kom sejlende i nærheden af den kæntrede
båd, men Christen Christensen Smed
druknede sammen med de seks kvinder.
Af kirkebøgerne i Arup, Tved, Skinncrup og Sejcrslev fremgår, at de druknede
blev fundet med mellemrum i løbet afjuni

måned, den første, Caroline Thomasdatter, blev begravet i Tved allerede den 7.
juni, medens den sidste, Marianne Pedersdatter af Thisted, findes indført i Scjerslev
kirkebog som begravet den 30. juni.
Den kæde af hændelser, der medførte et
så hårdt slag mod en enkelt familie, tog i
virkeligheden sin begyndelse ved en anden
ulykke, der fandt sted næsten 60 år
tidligere, nemlig den 4. september 1786.
Den dag för en orkanagtig storm hærgende
henover Thy og Mors. Stormens hærgen
var så voldsom, at præsten i Scjerslev sogn
den 7. september skriver følgende beret
ning om den i kirkebogen:
»Der var den 4. september om midda

gen en stærk storm, som begyndte sydsyd
øst og tiltog stærkt fra søndag, indtil den
mandag eftermiddag vendte sig til sydvest
og lagde sig om aftenen. Samme storm slog
mange bygninger ned især lader, som udi
disse lande vender med siden imod søn
den. Jeg skriver dette den 7. september og
har regnet sammen om ved 40 herregår
des, præstegårdes og bondegårdes lader,
som var slagne ned udi Morsland, og jeg
hører, at udi amtsstuen udi Thisted allere
de skal være angiven over 80 bygninger i
Thy eland ligeledes nedslagne«.
De følgende dage tilføjer præsten nye
oplysninger (eller rygter?) og når op på 500
nedslagne bygninger her iblandt Ullerups
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Anders Christensen Boesen Smed

gift 1750 mcd
Boede i Skinnerup

Laurids Andersen (Klit), f. 6.2. 1752 i
Skinnerup, gift 1786 med Maren Christensdatter Koll.
Boede på gården Feggeklit.

Christen Andersen Boesen
Smed, f. 3.9. 1752 i Skinnerup,
gift med Maren Nielsdatter.
Boede i Skinnerup.

Anders Christensen Smed, f.
1789 i Skinnerup, gift 1814 med
Ane Lauridsdatter, f.o. 1793 på
Feggeklit. Boede på gården
Idasminde i Skinnerup.

Nicoline, f.o. 1819.

Johanne Andersdatter

Anders Lauridsen
Klit, f. på Feggeklit,
gift med Anne Elisabeth Lauritsdattcr,
f.o. 1801 i Ørding.
Boede på gården
Feggeklit.

Ane Lauridsdatter,
f.o. 1793 på Feggeklit, gift 1814 med
Anders Christensen
Smed, f. 1789 i Skinnerup. Boede på
gården Idasminde i
Skinnerup.

Johanne
Lauridsdatter Klit, f.o. 1791
på Feggeklit, gift
med Peder Nielsen
Jensbye. Boede i
Thisted.

Thomas Lauridsen
Klit. Boede på gården Skjelsgaard i
Tved.

Nicoline, f.o. 1819

Marianne, f.o. 1822.
Kirsten Marie, f.o.
1824.

Peder
Kolkjær
Thomsen, f.o. 1817.
Caroline
Kirstine
Thomcsdatter, f.o.
1822.

Rasmus Henrik Kruse: Fegge Klit på Mors. Udateret. Guache i Nationalmuseet, 2. afd.

og Vestervigs lader samt hele Rosholm
præstegård.
Selv om præstens tal skulle være lidt
overdrevne, er der dog ingen tvivl om, at
stormen har været hård ved egnen. Det
fremgår af en sag om ulovlig brændevins
brænding fra Hassing-Rcfs herred*. Ved en
ransagning hos Peder Larsen i Vesterby
har man skjult i laden fundet et destilla
tionsapparat, som konen indrømmer er
deres. Peder Larsen hævder i retten med
megen patos, at det ikke tilhører ham, men
må være anbragt der at et skarnsmenneske, og tilføjer, at han i øvrigt ikke kan
betale bøderne — da orkanen den 4.
september »aldeles har ødelagt hans huse,
hans kreaturer druknede i Limfjorden og
hans korn på marken blev afslået«.

Den direkte anledning til, at Sejcrslcvpræsten omtaler stormen, er, at hans eget
sogn bliver hårdt ramt. Ikke så meget på
grund af antallet af nedslagne lader, han
nævner kun tre: Peder Skadgårds i Sejers
lev, Peder Søndergårds i Hessclbjerg og
Thomas Klittes på Fcggeklitgård, men nok
så meget, fordi Tomas Jensen Klitgård
»blev slagen af sin omfaldende lade« og
døde natten derpå.
Gården og hans enke skal naturligvis
hurtigst muligt have en ny mand. Hvilket
skæbnens spil, der nu medfører, at den nye
mand på gården kommer så relativt langt
fra som Skinncrup, vides ikke, men det er i
hvert fald Lars Andersen, ældste søn af
Anders Christensen Bocscn Smed i Skinnerup, der den 29. december 1786 trolovcs
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med enken Maren Christcnsdatter Koli, i
øvrigt kun et par uger efter, at hun er
nedkommet med en søn med afdøde
Tomas Klit. Deres vielse finder sted 1.
februar 1787.
Lars Andersen, der hurtigt far tilnavnet
Klit, holder, som det fremgår af dåbsdcltagelser, usædvanlig tæt kontakt til Thyslægten og især til den 1 år yngre brodér
sognefoged Christen Andersen Smed i
Skinnerup. En sådan kontakt ville normalt
svækkes med tiden på grund af datidens
besværlige rejseforhold og i hvert fald være
væk i næste generation, men i dette tilfælde
knyttes den igen, idet Christen Smeds søn
Anders Christensen Smed, bruger af går
den Idasmindc i Skinnerup, i november
1814 gifter sig med kusinen »Ane Lauritsdatter, 21 år, gårdbruger Laurits Ander
sens datter på Fcggeklit, stundom er hun i
håndtering at væve, stundom at gøre
markarbejde«, som præsten så smukt be
skriver hende.
Formodentlig i begyndelsen af 20’crnc
går Laurits Klit på aftægt og overlader
gården til sønnen Anders Laursen Klit, der
gifter sig med Anne Elisabeth Lauritsdatter fra Ørding, igen cn af de begivenheder
og personer, der spiller en væsentlig rolle i
det forestående drama.
Den nye bruger af Fcggcklitgård cr cn
driftig, men tillige også cn stridbar mand2.
Han ser åbenbart en fordel såvel som cn
fornøjelse i at drille og genere de til enhver
tid værende færgeriejerc, der i øvrigt holder
til i Arup på Hannæs.
Anders Klit driver landprangeri, dvs.
køber landbrugsprodukter på gårdene og
sælger dem f.cks. i Aalborg. I 1841 har han
købt 600 tønder korn på Hannæs og til
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borttransporten chartret et fartøj, som han
fortøj rer ved færgeriets anlægsbro på Hannæs-siden i samfulde seks dage, og i den tid
nægter han at give plads til færgen. Kort
tid forinden var han anklaget for ulovligt
færgeri, men den 25. september 1841 søger
han om færgeribevilling og til 25 pct.
lavere takster end færgemanden Thomas
Wils i Arup. Ansøgningen kunne være
berettiget nok, idet der synes at have været
knyttet færgcrettighcd til Feggeklitgård. I
1674 får fru Agnete Kås nemlig skattefri
hed for gården »med færgested«. Desuden
er der evindelige klager over det eksisteren
de færgeri.
Thomas Wils protesterer forståeligt nok
voldsomt og erklærer, at Anders Klit altid
har søgt at fortrædige ham og hans
forgænger, der endda var en af Klits nære
slægtninge, ligesom han har hidset de
rejsende op mod Wils og truet med at
nedtage signalstangen på Mors. Han har
tillige gjort sig skyldig i ulovlig møllcbrug,
værtshushold og handel samt truet folk på
livet.
Selvom ansøgningen far støtte fra mange
Morsø-folk, bliver den ikke anbefalet af
amtmanden.
Vi må nok konstatere, at Anders Klit er
cn strid herre at omgås. Efter det referere
de har han jo også fortrædiget nære
slægtninge — en tidligere færgemand,
måske i hans hustrus slægt? Han er nok
ikke selv ganske uden skyld i den ulykke,
der rammer hans hus den 22. maj 1844, og
som i avisen diskret betegnes som et
»uventet dødsfald«, men i kirkebogen
bramfrit og kort beskrives således: »Død
den 22.5., begravet den 29.5 Anne Elisa
beth Lauritsdatter, gårdmand Anders Lar-

sens hustru på Feggeklit, født i Ørding,
431/2 år gammel. Hængte sig«.
Selvom dødfødte børn langtfra var en
sjældenhed på den tid, er det troligt nok, at
Anne Elisabeths nedkomst med dødfødte
trillinger godt et år tidligere på cn eller
anden måde har været medvirkende årsag
til selvmordet. Hvad end årsagen var, blev
det den sidste brik i det skæbnespil, der
bragte Thy-slægten ud på den ulyksalige
rejse.
Ulykkens årsag skulle naturligvis under
søges. I avisartiklen angives, at færgekar
len har sagt, at båden sprang læk, og
avisen efterlyser derfor en grundig under
søgelse af færgemateriellets tilstand. Man
må formode, at dette er sket og ikke har
givet anledning til kritik, der ellers burde
fremgå af søforhøret.
Den tanke, at færgen var i uforsvarlig
stand, ligger ellers ikke fjern, når man
læser2 »at den samlede indtægt i 1843
andrager 144 rigsdaler og 10 skilling, der
næppe slår til til vedligeholdelser, så der
bliver intet til folkeholdet«, hvilket er
Thomas Wils’ egne ord.
Ingen bliver imidlertid draget til ansvar
for ulykken, der angives at skyldes stærk
strøm og heftige vindstød. Der er formo
dentlig heller ingen grund til at undre sig
særligt over, at en ulykke kunne ske.
Hosstående billede, der ganske vist viser
Vildsund-færgen i 1905, illustrerer meget
tydeligt, at den tids rofærger måtte være
vanskelige at manøvrere, og at de med det
lave fribord (afstand fra ræling til vand
overflade) var meget sårbare i ugunstig sø
og vind.
Historien skal afrundes med, at Wils
kort tid efter skiller sig af med færgerettig

hederne. Dårligt økonomisk resultat, An
ders Klits trakasserier og oven i det hele
ulykken, der nok har givet ruten et dårligt
ry, gør vel tilsammen forholdene for broge
de for Thomas Wils.

NOTER:
1 Årbog for Thisted Amt 1956-58, s. 117-18, H. A.

Riis Olesen: Den ulovlige brændevinsbrænding.
2 De følgende oplysninger om Anders Klit og Feggesund færgefarten er fra Årbog for Thisted Amt 1949,
s. 311 IT. Lidt om Feggesund Færgested af Anders
Søndergård.
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PETER GRISHAUGE, HADERSLEV

En slægtsfejde på Klim Odde

Lov og ret har vi i vort samfund længe
forsøgt at håndhæve. I vore dages kompli
cerede samfund bliver dette varetaget af
specialister — politi, sagførere og dommere
m.m. — og det kan for menigmand ofte
synes næsten uoverskueligt at hævde sin
ret, fordi lovene kan være vanskelige at
gennemskue, og retsmaskineriet kan fore
komme utilnærmeligt for ikke-jurister.
I 1600-tallet var lovene på mange måder
enklere, men alligevel kunne det være
svært at hævde sin ret, hvad de bevarede
tingbøger kan fortælle om. Langt tilbage i
tiden har man i herrederne rundt omkring
i landet afholdt ting, og dette var endnu i
1600-tallet at betragte som bøndernes egen
domstol. Både dommer og nævninge var
lokale bønder, og advokater var et næsten
ukendt begreb — i reglen førte man selv sin
sag frem for tinget. Derfor far man gennem
tingbøgeme et godt indblik i datidens
landsbysamfund samt vore forfædres tæn
ke- og talemåde. De fleste sager i tingbø
gerne drejer sig om gæld, arv og skifte,
fæsteforhold, strid om jord m.m. Netop
striden om et stykke jord er det, som starter
den sag fra Hannæs birks tingbog
1669-1670, som skal omtales nærmere i det
følgende.

Tid og sted
Skellet mellem Klim og Gøttrup sogne i
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Vester Hanherred udgøres i dag af Sløj ka
nalen. Denne kanal var for omkring 300 år
siden et naturligt vandløb, som slyngede
sig gennem sumpede engarealer. I dette
område, der — dengang som nu — kaldtes
for Sløjcn, lå det famøse jordstykke, som
gav anledning til en drabelig strid mellem
to slægter i Klim Odde i 1669-1670. Den
ene slægt kom fra gården Nr. Fårbæk, som
beboedes af Peder Laursen og hustru samt
deres to sønner Svend og Christen Peder
sen. Peder Laursen havde endnu cn søn,
Jens Pedersen, som havde giftet sig til
nabogården Grishauge, og også han blev
indblandet i striden. Den anden slægt
hørte hjemme på den gård, som de sidste
par hundrede år er blevet kaldt Oddegård.
Her boede »Soncscn-slægten«, som bestod
af enken efter Sone Jensen, Johanne Jens
datter og hendes fem børn Jens Sonesen,
Christen Sonesen, Laurs Sonesen, lille Jens
Sonesen samt Maren Sonesdatter.
Netop i 1988 fejrer vi 200-året for
stavnsbåndets ophævelse og de store land
boreformer der fulgte herefter, men i
1600-tallet lå gårde og huse endnu samlede
i landsbyerne. Den opdyrkede jord var delt
mellem gårdene i mange små parceller,
som lå spredt rundt omkring. Den uopdyr
kede jord var i reglen fælles og kaldtes
fælleden. Denne havde alle i landsbyen
fælles adgang til at bruge. — En ret som de

Uddrag af Hannæs Birks tingbog 4.12.1669 med klim sogns grandebrev fra 1638.
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jordløse mistede ved landboreformerne, da
fælleden blev delt op. Derfor var opdyrk
ning og inddragelse afjord fra fælleden ofte
at betragte som tyveri af landbyens fælles
ejendom og dermed, som vi skal se i det
følgende, cn alvorlig sag.

Et stykke bløde ogjordsmon i Sløjen
Det hele startede i juli 1669, da Peder
Laursen i Fårbæk lod sin søn Svend og et
par tjenestefolk grave grøfter og opkaste
diger omkring et stykke jord i Sløjen på 40
gange 60 favne (ca. 75 gange 110 meter).
Allerede om lørdagen, godt cn uges tid
efter, mødte Jens og Christen Sonesen op
på Hannæs ting, som blev holdt i det fri
ved Tømmerby Kirke. Med sig havde de
12 mænd, fortrinsvis ældre og ansete
bønder fra Klim Sogn. Jens Sonesen førte
ordet, og han lod disse mænd fremstå og
vidne, at så længe de kunne huske (en
enkelt i 65 år) havde det »stykke bløde og
jordsmon i Klim Bredsløje østen til Split
tens vadested« hørt til Klim sogns fælled
og været brugt til »fælles fædrift« og
høbjergning. En husmand, Knud Jensen,
vidnede »at for 4 år siden, så vel som
tilforn, da havde han slået græs på de
åsteder og foreskrevne jordsmon ud mod
landdigerne i revlcnc og buskene, hvor han
kunne fa noget at slå, som kreaturerne ikke
havde opædt«. Efter disse vidneudsagn
stævnede Jens Sonesen Peder Laursen til
tinget og krævede ham til regnskab for
ovenstående.
De næste par måneder sker der ikke
mere i sagen — måske på grund af høsten.
Først lørdag den 9. oktober møder mod
parten op på tinget. Peder Laursen møder
ikke selv op, hvad der er lidt usædvanligt
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for cn fæstebonde, men lader sin sag føre af
Jost Jensen Bjerre, som var herredsfoged i
Øster Hanherred, og som her optrådte på
vegne af »velfornemme mand Mads Søren
sen i Nørholm« — godsejer på Himmer
land og ejer af Peder Laurscns fæstegård
Nr. Fårbæk. Han fører vidner, som udta
ler, at Peder Laursen i flere år uhindret har
brugt det pågældende jordstykke. Både
den 30. oktober og den 12. december
møder Jost Jensen Bjerre igen op på tinget
og fremfører vidner og dokumenter — cn af
sidstnævnte underskrevet af »hæderlige og
vellærde mand hr. Anders Andersen, sog
nepræst til Klim«. Af disse og Jens Soncsens modsvar fremgår det, at Peder Laur
sen og Jens Sonesen i mellemtiden skulle
have indgået forlig, således at Peder Laur
sen uhindret kunne få lov at bruge og
indhegne jordstykket. Jens Sonesen skulle
holde sine kreaturer væk fra jorden, og til
gengæld lovede Peder Laursen årligt at
levere et læs hø til Jens Sonesen.
Det ligner jo unægteligt en bestikkelse af
Jens Sonesen for, at han skal trække sagen
tilbage. Han har da åbenbart også for
trudt, idet han, som sandt er, anfører, at
sagen jo ikke kun angår ham, men hele
sognet. For at understrege dette havde
Jens Sonesen den 12. december taget Klim
sogns landsby ved tægt — det såkaldte gran
debrev, med, og han oplæser et fyldigt
uddrag heraf, som bliver indført i ting
bogen som følger (her moderne stavemå
de):
Vi efterskrevne Anders Andersen, sogne
præst i Klim, Peder Roed i Klim, Svend
Jensen, Jens Christensen, Michel Ander
sen, Thomas Isachscn, Las Christensen,

»Så kunne deres tale ikke mere spændes og i det samme kom de i slagsmål«.

Søren
Mortensen, Jens Ingvorsen,
Christen Laursen, Niels Sørensen ib.,
Peder Sørensen udi Klitgård og Peder
Laursen udi Fårbæk kendes og gør alle
vitterligt, at vi med menige grander udi
Klim har været på en vanlig grandestævne
på Klim kirkegård den 17. juni, år 1638, og
samtlige samtykket (i) vores grandelovsbrev, at fornyes og disse efterskrevne
artikler, nu her efter, os selv og menige
grander til bedste, fast og uryggelig udi alle
måder, at skal holdes og efterkommes.
Først skal ingen bruge nogen gravear
bejde om søndagen eller andre hellige
dage: Som hellige bydes efter ordinantsen,
hvo som her imod gør, skal give en tønde øl
til granderne og 3 mark til herskabet.
Item skal menige Klim grander holde
hyrdelaug med hverandre og ikke, efter at
hegnet er optaget, holde nogen særhyrdc i
marken eller kæret under foreskrevne vide,
og skal vi modde af hver høved over (1) år

gammel, et måltid og af 2 far, et måltid,
hvo det ikke gør, skal give for hver høved
han sætter over 1 fjering øl, og skal hyrden,
som ikke kræver alt sit mad eller befmdes
at døile med nogen, straffes efter granderne
sigelse.
Item skal ingen tage noget tegt kvæg,
uden det sker med menige granders sam
tykke, hvo her imod gør giver granderne cn
tønde øl.
Skal og vores markdiger, engdiger, ager
led og gårdlukkclscr, som marken vender
på, være færdig den næste søndag efter S.
Volborg dag og skal et ustrafTcligt dige
være 2.5 alen høj og dertil tykt og fast, som
det sig bør, under cn halv td. øls vide til
granderne, og hvis nogen mands dige ned
falder, og han det ikke straks oplægger
efter, at han er advaret, være under
foreskrevne vide.
Item skal enhver, som ikke har Locdskift
dige, Formicdskiftc dige, fornye med sunde
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lægter, der østen for, under foreskrevne
vider.
Item skal ingen føløg med føl, køer, svin
eller andet kvæg, tyres i marken, heller
nogen deres gæs eller andet kvæg vogtes i
marken, hvo som her imod bryder giver til
granderne cn tønde øl.
Ikke heller må nogen sin helde øg
komme i marken vesten for den vej, som
vejrmøllen stander, men give for hver gang
det sker, en fjering øl til granderne.
Item skal ingen slå deres øg eller fæ fra
ploven eller harve og bede udi nogen
mands eng, men give for hver gang de det
gør 0,5 td. øl.
Skal og hver tyre på sit eget og ikke på
andre deres nogensteds udi marken, under
foreskrevne vide, med mindre den ene ville
den anden det bevilge.
Skal vi og holde vores svin og andet
kvæg af marken straks hegnet er optagen,
og hvis nogen mands kvæg bliver indtagen,
da skal han give af hver høved, som
granderne påligger og bøde skadegælden,
og dersom han ikke vil udløse samme sit
kvæg, og det bliver derover død, eller noget
ad skade i nogen måde, da have skade for
hjemgæld.
Item skal ingen genne sit får eller andet
kvæg op i marken, før end hver mands
korn er indhøstet, men hvo her imod gør
skal give til granderne cn tønde øl og til
herskabet 3 mark, og dersom hyrden
fordrister sig dcsmidler til at genne hjorden
i marken, har han forbrudt sin løn.
Item skal ingen bryde engdiget på
Østerkær at føre hø deraf, førend menige
grander det samtykker, under 1 td. øl til
granderne.
Ikke heller skal nogen tyre deres heste
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eller øg eller lade gå i heldc eller løse i
nogen anden mands eng, under foreskrev
ne vider.
Hvad fælliget sig belangcr, skal deraf
intet samtykkes at blive indtaget eller
indlagt, mod vores forrige grandebrev,
dateret den 6. juli 1623, som ikke da var
indtaget, under sin gårds og fæstes forta
belse og dertil give granderne cn god tønde
øl.
Med mere samme grandebrev i sig
indeholder og her for retten er læst og
påskrevet, og der var med 12 segl forseglet.
Stod underskrevet Anders Andersens egen
hånd, Svend Jensens egen hånd, Peder
Sørensens egen hånd, Thomas Isachsens
egen hånd, Peder Laursens egen hånd.

Det vigtigste i forhold til denne sag er
naturligvis den sidstnævnte paragraf om
inddragelse af fællesjord, men bortset her
fra far man også gennem uddraget af
grandebrevet cn del oplysninger om, hvor
dan livet i 1600-tallets Klim foregik: Man
havde fælles hyrde, som landsbyens gårde
skulle skiftes til at have på kost. Man måtte
først begynde bjergningen af hø i Kæret,
når landsbyen i fællesskab havde vedtaget
det, og man skulle sørge for, at de mange
løsgående husdyr ikke gjorde skade på
markerne, ved at opsætte hegn og diger
eller ved at tøjre dyrene. Endelig ses alle
bøder at være udmålt i øl, så enhver
overtrædelse har sikkert givet anledning til
et kærkomment gilde.
En sådan landsbylov var selvfølgelig på
mange måder hensigtsmæssig i et landsby
fællesskab, men netop det, at næsten alt
markarbejde skulle vedtages i fællesskab,

Rekonstruktionstegning af et herredsting (fra Skalk 1973).

og at man ikke måtte nyopdyrke jord,
kunne nok være en hemsko for mere
velhavende og virkelystne bønder. Specielt
i disse år var adskillige bønder i Klim sogn
begyndt at tjene gode penge ved skudehan
del til Norge, og de mest velhavende —
heriblandt slægten i Nr. Fårbæk — be
gyndte at opkøbe jordegods fra adelen.
Netop i 1669 var den første gård, Klim
Nørgård, blevet opkøbt til selveje, og
efterhånden kom flere og flere gårde i
selveje eller blev opkøbt af de lokale
skudchandlcrslægter.
Herved kom bønderne i hejere grad til
at råde over deres egen jord, og landsby
fællesskabet mistede derved efterhånden
lidt af sin betydning. Dvs. at den selvstæn
diggørelse af bønderne, som vi normalt
forbinder med stavnsbåndets ophævelse,
startede langt tidligere i Klim sogn, uden
at man dog fik foretaget nogen udskiftning
afjorden eller udflytning af landsbyen.
Så måske kan denne sag ses som et

udtryk for, at de mest selvstændige og
velhavende bønder i Klim, hvortil slægten
fra Nr. Fårbæk hørte, begyndte at frigøre
sig fra det gamle fællesskab.

Sagens foreløbige afslutning
Ifølge grandebrevet burde Peder Laursen
jo nu fradømmes sin gård, men så galt gik
det nu ikke. Dels kompliceredes sagen af,
at Jens Sonesen i vidners nærværelse jo
havde indgået et ganske vist lidt tvivlsomt
forlig, og dels begyndte både Mads Søren
sen i Nørholm og cn af de godsejere, som
ejede jord i sognet, landsdommer Jens
Lassen til Dalum på Fyn, via sin foged at
blande sig i sagen. Birkedommeren, som
var selvejerbonden Gregers Andersen fra
Nørklit i Liid sogn, ville derfor ikke dømme
i sagen, men sluttede sagen med følgende
ord: »Hvorfor jeg efter slige lejligheder ikke
vidste mig udi denne sag at være dommer,
men underdanigst finder det ind for de
gode herrer mine overdommere«.
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Klim Odde og Sløjen.

Tilsyneladende var der ingen, som førte
sagen videre til Viborg landsting, og
dermed kunne det hele være sluttet. Sådan
skulle det nu ikke gå, for når nu domstolen
ikke ville give cn ret, måtte man selv tage
sig til rette, og det var netop, hvad der
skete næste forår.

Et bråvallaslag
I foråret 1670 mente Fårbæk-folkcne vel, at
de kunne bruge jordstykket i Sløjen som
deres eget, mens Sonesen-slægten anså det
for fælled, som måtte benyttes til fælles
græsning for kreaturer. Det skulle jo gå
galt, og det gjorde det da også for alvor cn
torsdag i maj måned. De to slægter mødtes
i et gevaldigt slagsmål, og bagefter indkla
gede de hverandre for tinget. Her blev igen
ført en mængde vidner, og dermed giver
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tingbogen cn meget detaljeret beskrivelse
af hvad der helt præcist skete:
Det begyndte med, at »lille« Jens Sone
sen, som var hyrdedreng hos sin mor
Johanne Jensdatter, drev kreaturerne ud i
Sløjen og ind på det omstridte jordstykke.
Det opdagede Fårbæk-folkcne, og Peder
Laursen sendte sin søn Svend Pedersen ud
for at hente kvæget. Han tog nogle folk
med fra Grishauge, men de nåede dog ikke
ret langt med dyrene, for lille Jens Sonesen
rendte hjem og hentede sin storebror
Christen Sonesen. Samtidig havde folkene
i Grishauge opdaget, hvad der var i gære,
så Jens Pedersen løb sin bror Svend til
hjælp. Christen Sonesen bad dem nu om at
lade kvæget gå, da det ikke havde gjort
skade på deres ejendom, men som et vidne
beretter, »så kunne deres tale ikke mere

Udsnit af matrikelskort for Klim Odde fra omkring 1860.
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spændes, og i det samme kom de i
slagsmål«.
En del af detaljerne ved slagsmålet
udlægges naturligt nok lidt forskelligt af de
to parter, men det lader til, at det starter
med, at Christen Pedersen fra Fårbæk
kommer løbende og truer med cn fork.
Samtidig med slår Jens Pedersen så
Christen Sonesen med sin fork, og han
svarer igen med at vælte Jens Pedersen.
Derefter udvikler det hele sig til et kæmpe
slagsmål, hvor alle tilstedeværende blander
sig. Tilmed kommer Maren Soncsdatter
løbende fra Oddegård med et svøbeskaft i
hånden sammen med hendes gamle mor
Johanne Jensdatter, der kommer løbende
med cn fork til hendes søn Christen
Sonesen. Der bliver udvekslet mange drøje
hug og slag fra begge sider, men Fårbækfolkcne må siges at være gået af med sejren,
idet cn af dem kunne drive kreaturerne
hjem til Fårbæk. Derfor måtte Soncscn-folkene senere på dagen ud til Fårbæk for
nådigst at bede om at få deres dyr med
hjem.
Efter slagsmålet blev deltagernes skader
synet og fremført på tinget. Værst var det
tilsyneladende gået ud over Christen Sone
sen, som fire mænd fra Klim havde tilset et
par dage efter slagsmålet:
»Da havde han tre blå slag på den
venstre skulder, som alle var højt ophovne
de, et blåt slag på den hejre aksel, som
også var højt ophovnet, et blåt slag på hans
højre arm var ophovnet, et blodigt sårmål i
hans hovede oven over hans venstre øre,
hvor håret var afrykket« osv. Desuden
anklagede han Fårbæk-folkenc for »stømperdom«, idet han ikke mente, at hans
højre »aksel« ville komme sig igen.
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Hvad kom der så ud af at indklage alle
disse sår og skader til tinget? Intet tilsyne
ladende, idet der aldrig falder nogen dom i
denne sag, og det må sandt at sige også
have været svært for dommeren at finde de
skyldige i dette slagsmål med dets virvar af
gensidige beskyldninger. Så alt i alt må
Fårbæk-folkcne siges at være sluppet bedst
fra alle stridighederne, og tilsyneladende
har de herefter uhindret kunnet bruge
jordstykket i Sløjen. På Klim sogns ældste
matrikelskort, som ganske vist er lavet efter
udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallct,
kan man da også se, at et større jordstykke
i Sløjen, nogenlunde i det af tingbogen
nævnte område, tilhører Nr. Fårbæk.

KILDER:
Hannæs Birks tingbog 4.12.1669, side 135 b-144 a,
28.5.1670, side 50 b-53 b og 6.6.1670, side 58 a-59a.
Se desuden artiklen om grandebreve og landsbystyre i
Vester Hanherred i Historisk Årbog for Thy, Mors og
Vester Hanherred 1982, side 64 IT.
'fegningen til slagsmålet er frit komponeret efter Orla
Klausens »Jens Langkniv«.

ORLA POULSEN, THISTED

Landboforhold i 1700-tallet
Dueholm - Ørum - Vestervig Amt

Den første forordning om dyrkningsfællesskabets ophævelse kom så tidligt som den
29. december 1758, og var blandt de første
af de mange initiativer, som regeringens
landbokommissioner tog for at ophjælpe
landbrugets og dermed landets indtje
ningsmuligheder.
Forordningen
om
stavnsbåndets ophævelse fra 1788 var blot
en blandt mange love — der nok blev
opfattet som et symbol på bondens frigø
relse — men som næppe var den mest
betydningsfulde, — målt med økonomiske
alen. Bindingen af bønderne til hjemstav
nen, stavnsbåndet, var blevet indført i
1733 — formelt for at skaffe soldater til den
landmilits, som godsejerne havde pligt til
at skaffe soldater til. Reelt var det god
sernes ønske om at holde på arbejdskraf
ten, de unge bøndcrkarle, der var motivet.
På øerne kendte man i forvejen vorned
skabet, der i princippet i århundreder
havde fungeret på samme måde som
stavnbåndet gjorde det i hele Danmark
efter 1733.
Landbrugets struktur og dyrkningsfor
hold varierede fra egn til egn. Vi møder en
langt større koncentration af jordbesiddel
sen i det østlige Danmark end f.eks. i Nordog Vestjylland, hvor også selve dyrknings
metoderne var anderledes. Den karakteris
tiske dyrkningsmetode i Dueholm-ØrumVcstcrvig Amt er alsædedriften, hvor mar

kerne er inddelt i brødjord, indmark og
udmark placeret i nævnte rækkefølge fra
landsbyen og med brødjorden som den
bedste og udmarken som den dårligste
jord. Mellem landsbyerne lå så »marginal
jorden«: overdrevet, heden og mosen, som
en slags ingenmandsland alle landsbyens
gårde og huse havde en andel i.

Godsejernes indberetninger

1768 og 1784
I regeringskontorerne i København forsøg
te man at følge med i, hvilke følger de
mange forordninger og love fik. Via amtmændene blev der regelmæssigt udsendt
spørgeskemaer for at tilvejebringe nyttige
oplysninger om reformarbejdets gang i
praksis. Således også i 1784, hvor Rente
kammeret i en skrivelse udbad sig oplys
ninger om de forandringer der var sket ved
de enkelte hovedgårde siden 1758.
Af godsejernes svar kan der udledes en
række helt generelle træk, der har fælles
baggrund i klimatiske omstændigheder,
bl.a. i forbindelse med muligheden for at
dyrke de såkaldte »handclsplanter«
(hamp, hør, humle o.s.v.), der næppe
fandtes her i amtet, hvor der stort set kun
kunne avles korn:
På Kølbygård havde man i efteråret
1779 plantet en have med 300 humlcplan85

ter, men det var ikke lykkedes at fa dem til
at gro. På Glomstrup plantede man hør og
hamp til eget brug, men ikke mere. På
Lund Hovedgård var der i 1764 forsøgt
med tilplantning af 14.000 kvadratalen
med eg og elletræer, som nu i 1784 var ved
at gå ud. Samme vej var det gået på Lund
med forsøg på humle- og høravl. Ved
Vestervig Kloster havde man også haft
fcjlslagne forsøg med humle, men ville
prøve igen. Den eneste af amtets godsejere,
der ser nogle muligheder i handclsplanter
er Jørgen Mygind på Nørtorp, men heller
ikke han havde haft alt for gode resultater:

»Det, der af handelsplanter plantes om
sommeren går ud igen om vinteren, men
hør derimod tænker jeg med tiden at gøre
god fremgang med: det værste er at denne
egns befolkning ikke forstår ret at behandle
det, - min kone, som er født i den egn, hvor
hør sås, har i tvende å trende år på et lille
stykke jord avlet så meget, at hun har
vedligeholdt vore familie med hør, uden at
købe det ringeste hos købmanden, følgelig
kan hamp og andre jordplanter også vokse
her«.

Af samme årsag og den totale mangel på
træ har arbejdet med at fa plantet levende
hegn og adskilt markerne helt måtte
opgives. Justitsråd Bruun på Ulstrup:

»Siden jeg blev ejer af gården haver jeg
på den ene side af marken ladet opføre et
forfalden jorddige, 1700 favne, 2!/2 alen
højde. Da her aldeles ej findes de forråd af
sten, som til stengærde kunne behøves og
jorden, såsnart man kommer 1 å 2 gvt. ned
i den er løs og gruset, følgelig til grøftning
ubekvem«.
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Godsejerne erkender, at hegningen alle
steder er mangelfuld. Enkelte angiver
naboens uvilje til at samarbejde som årsag;
men de fleste beretter, at der hverken er
sten, træ eller planter til at hegne med.
Tilbage bliver diger (kaste) og jordgrøfter.
Enkelte steder, bl.a. på Råstrup, har man i
nogle år lejet soldater til at grave grøfter
omkring hovmarken, men de allerfleste
steder, ser det ikke ud til, at der gøres noget
radikalt.

Sandflugt
Sandflugtens svøbe er ved at være over
vundet i 1784, hvis man skal tro de
godsejere, der havde lodder ved klitterne.
Peder de Moldrup på Vestervig Kloster
konstaterer generelt, at der siden reskriptet
af 19. april 1779 kan mærkes både på hans
og andres godser »den kendeligste forbed
ring ved Klittens besåning og nogen
bevogtning«, - og Jørgen Mygind, landvæsenskommissæren på Nørtorp1), giver føl
gende skildring af sin egen indsats: »Angå
ende Klitten, da har jeg i min ejertid med
god tilsyn, fredning og orden, bragt det så
vidt på en del steder, hvor der ved min
tiltrædelse til gård og gods2), var intet uden
det gloende sand, står der nu klittag til
knæerne, tæt og godt, hvorved det lidet
sogn Hansted, hvor en stor del ved
sandflugt er ødelagt er forbedret således, at
hvor den klare sand tilforn lå, er der nu
sådan grøde, at man kan tøjre far og små
kvæg, og noget så tæt sammengroet, at det
kan pløjes og harves, hvilket ikke er praleri
eller usandhed, men noget som kan bevises
med mange vidner, ligesom jeg og fremde
les skal bruge al mulig omhu for at Klitten,
så vidt mig vedkommer, og jeg formår at

Rasmus Henrik Kruse: Vestervig Kloster, 1838. Guache i Nationalmuseet, 2. afd.

Rasmus Henrik Kruse: Irup, 1838. Guache, Kgl. Bibliotek.
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overse, skal blive fredet og forbedret . . . «
Metoden til at stoppe sandflugten var
fundet og havde vist sin evne til at fungere i
praksis.
På dette tidspunkt var ejendommene
ved Vorupør og Stenbjerg stort set alle af
samme størrelse: 1-3 fjdk. og havde mulig
hed for græsning i Klitten3).

Hovedgårdsmarkerne
blev dyrket og drevet under hovedgården
alle steder, men enkelte af godsejerne
anfører, at der bruges egne folk foruden de
hoverigørende bønder. Dette er tilfældet på
Ørndrup, hvor en fjerdedel af hovedgårds
jorden drives af hovbønderne, medens %

Hovedgårde og bøndergods 1771
Hovedgård
Lyngholm....................
Irup..............................
Nørtorp........................
Skibstedgård...............
Nørhågård..................
Faddersbøl...................
Højris...........................
Hellekildegård............
Ørndrup.....................
Blidstrup.....................
Boddumbisgård.........
Kølbygård...................
Glomstrup...................
Råstrup........................
Hindsels......................
Nandrup.....................
Dueholm.....................
Koustrup.....................
Frøslevgård.................
Øland..........................
Ullerupgård...............
Damsgård....................
Ulstrup........................
Todbøl........................
Ullerup Overgård.......
Lund............................
Tandrup.....................
Vestervig/Ørum.........

Ialt..................................
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Bønder
tdr. htk.

Antal
gårde

29
43
66
90
100
120
121
133
159
187
190
198
207
209
230
265
272
280
307
309
328
355
363
382
417
419
521
577

31
10
17
17
19
54
21
60
28
38
46
74
33
49
51
51
48
89
51
67
77
69
90
106
86
75
126
231

6877

1714

Hovpligtige
gårde
31
3
0(?)
7
0
20
19
21
25
12
29
26
6
27
36
34
40
0
41
35
39
38
55
36
69
68
71
218
1006

Max. afstand
til hovedgård
% mil
’/4 mil
0
*/2 mil (flest ‘/«)
% mil
’A mil (men flest 0)
1 mil
*/2 mil
7« mil
'/«mil
% mil
1 Vz mil
% mil
% mil
2 mil
1 mil (halvd. 0)
lA mil
*/2 mil
*/2 mil (flest '/«)
1 mil (flest lA)
*/2 mil
1 % mil
*/2 fjerdingvej
% mil
1 mil (flest lA)

drives med egne folk og egne trækdyr,
ligeledes på Dueholm, hvor % dyrkes af
hovbønder og den sidste lA af egne folk. På
Nør torp driver bønderne »som sædvanlig«
hovedgårdens indmark, medens udmarken
eller havrelandet drives med gårdens egne
folk, med hjælp fra hovbønderne i høsten,
hvor husmændene høster avlet og bønder
ne føre det hjem. Søe Hovedgårds jorder
dyrkes både med og uden hoveri, det
samme er tilfældet ved Ullerupgård, me
dens enestegårdene under Ullerupgård Momtoft og Søeborg drives af Ullcrupgårds egne folk. Som den eneste her i 1785
beklager F. Vogelius Stcenstrup på Nandrup sig over, at det bestemte hoveri på
hovedgårdsmarken er »såre utilstrække
ligt«. Han anfører, at når avlingen for det
meste må drives ved egne folk, kræver den
alt, og derfor kan der ikke skabes nogle
væsentlige driftsforbedringcr.

Denne tabel er udarbejdet på grundlag af
indberetninger i henhold til Danske Kam
mers4 skrivelse af 11. juni 1771, hvorefter
godsejerne skulle give en del oplysninger
om forhold i de byer, hvor der var mere
end 1 lodsejer. Da en del byer var ejet af
kun een lodsejer betyder det i forhold til
denne tabel, at den ikke giver et fuldstæn
digt billede af ejendomsforholdene efter
som tallene fra de byer, hvor en hovedgård
var enelodsejer mangler.
Men indberetningen omfatter også en
del gårde, nemlig 573 i alt, som ikke
direkte angives at høre under en hoved
gård. En mindre del af disse ejes af kirken
som præste- og annexgårdc. Færre har en
institution som ejer, f.cks. Viborg skole,

Husmænd i 1771
Hovedgård

Antal huse5

Lyngholm................................
Irup...........................................
Nørtorp.....................................
Skibstedgård............................
Nørhågård................................
Fadders bøl...............................
Højris.......................................
Hellekildegård.........................
Ørndrup..................................
Blidstrup..................................
Boddumbisgård.......................
Kølby gård
Glomstrup................................
Råstrup.....................................
Hindsels....................................
Nandrup..................................
Dueholm..................................
Koustrup..................................
Frøslevgård..............................
Øland.......................................
Ullerupgård.............................
Damsgård................................
Ulstrup.....................................
Todbøl......................................
U Iler up/O vergård...................
Lund.........................................
Tandrup..................................
Vestervig/Ør............................

26
22
24
1
?
31
22
15
22
9
7
57
10
42
17
6
19
17
8
57
28
0
41
31
27
20
22
26

Ialt............................................

670

der ejer to gårde i Kjelstrup by, Hillerslcv
sogn.
173 af de 573 gårde tilhører en kreds på
31 personer, der ejer flere gårde; det er
f.cks. hr. Niels Smed i Hcltborg med 8
gårde, Jens Tøfting i Nordthy med 12
gårde/husc, fru Gerner på Nordentoft med
25 gårde/huse, Niels Olufs i Nykøbing
med 11, byfoged Klein, Nykøbing med 8
89

gårde. Tallene tyder på at der er en
forholdsvis stor gruppe af selvejcrc/strøgodscjcrc.

Men hvordan er karakteren da af disse
huse? Ser vi på størrelsen i tdr. htk. viser
det sig:
— at 335 huse er over 1 skæppe0, —
gennemsnitlig er størrelsen på disse huse 3
skæppe.
— at 169 huse er mindre end 1 skæppe,
men større end 0 fjerdingkar: Gennemsnit
lig størrelse på 2 fjerdingkar.
— at 62 huse er mindre end 1 fjerding
kar, men større end 0 album: Gennemsnit
lig størrelse på 1.48 fjerdingkar.
— at 104 huse ikke er sat til noget
hartkorn.
Det er også bemærkelsesværdigt, at
antallet af huse (husmænd) kun er lidt over
halvdelen af gårdfæstcrc.
Disse husmænd svarer dels en penge
dels en arbejdsydelsc til godsejeren. Af de
670 husmænd ser vi:
— at 430 huse ikke svarer arbejde, men i
reglen huspenge (= husleje).
— at 240 svarer arbejde, gennemsnitlig
35 dages hoveri om året, der fordeler sig
som følger:

Mellem 0-25 dage: 95 husmænd (gennem
snit 5 dages arbejde).
Mellem 25-35 dage: 8 husmænd (gennem
snit 26 dages arbejde).

Mellem 35-45 dage: 1 husmand med 40
arbejdsdage.
Mellem 45-55 dage: 123 husmænd (gen
nemsnit 52 dage).

Mere end eller lig 55 dage: 13 husmænd
(gennemsnit 109 arbejdsdage).
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Husmandenes arbejdsydelse
Som allerede nævnt »mangler« der en del
bøndergods i 1771-indberetningen, som
derimod kom med i en hovedgårdsindbe
retning fra 17857, men den tidsmæssige
afstand mellem 1771 og 1785 er for stor til
at der kan foretages nogen egentlig sam
menligning mellem de to opgørelser:

Selv om tabellerne ikke kan sammenlignes
direkte, fordi de er opgjort på forskellige
forudsætninger, viser tallene dog, at det
kun er lidt over halvdelen af godsernes
bøndergårdene, der er hoveripligtige. Tal
lene viser også — som man kunne forvente
— at de hoveripligtige bøndergårde for de
allerflestes vedkommende ligger umiddel
bart i nærheden af hovedgården. Det er
ikke alle hovedgårde der er »komplette«,
dvs. besidder 200 tdr. htk. bøndergods, der
jo var betingelsen for at opnå skattefrihed,
men Jørgen Mygind på Nørtorp anfører i
1785, at han netop i disse år var ved at
sælge cn del af det fjemereliggende bønder
gods, for at købe gods i nærheden af
hovedgården. Og i øvrigt var denne betin
gelse ikke længere gældende, tilføjede
Mygind — måske på baggrund af at der
ofte blev dispenseret fra reglen.
Det er svært at se en eentydig sammen
hæng imellem størrelsen af hovedgårdsjor
den og det relative antal af hoveripligtige
bønder. Yderpunkterne finder vi på den
ene side ved Vestervig Kloster, hvor
forholdet mellem hovedgårdens hartkorn
og antallet af hoveripligtige bøndergårde
er 577/218 — og på den anden side ved
f.eks. Todbøl, hvor den tilsvarende relation
hedder 363/55. Bag dette gemmer sig

Hovedgårde og bøndergods 1785
Hovedgård

Hovedgårdsjord: htk

Gårde

Huse

Bøndergods
tdr. htk.

Irup......................................
Koustrup.............................
Nør torp................................
Fadders bøl...........................
Boddumbisgård..................
Nørhågård..........................
Blistrup...............................
Rås trup................................
Nandrup..............................
Ulstrup................................
Lund....................................
Søe Hovedgård...................
Hindels................................
Frøslevgård.........................
Kølbygård...........................
Ørum...................................
Todbøl................................
Ullerupgård........................
Ullerup Hovedgård............
Vestervig K.........................
Søgård Sædegård...............
Glomstrup...........................
Lyngholm............................
Tandrup..............................
Ørndrup..............................
Høj riis.................................
Dueholm

28
19
47
13
16
17
25
27
27
34
52
19
29
23
34
31
26
66
33
88
21
29
20
41
40
41
42

38
28
56
45
42
0
53
43
54
78
47
58
48
106
62
72
93
77
119
0
39
—
66
27
57
65

20
24
46
72
13
0
42
9
45
65
37
38
27
109
57
33
59
33
77
0
31
32
16
47
38

104
124
154
159
160
169
198
227
236
256
257
257
264
306
355
363
367
404
541
620
0
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst

Ialt......................................

888

1373

970

forskelle både med hensyn til, hvad der
avles, brug af egne folk, gårdstørrclsc og
hoveriets karakter!

Godsejernes opfattelse afhoveriet

i 1768
Godsejernes opfattelse af hoveriet og dets
nødvendighed kommer til udtryk i de

indberetninger, som indsendes til Rente
kammeret i 1768. Disse indberetningers
væsentligste værdi består ikke i, at vi
herigennem far et sandt billede af hoveriet,
men snarere, at vi far godsejernes argu
menter for at beholde hoveripligten. En
repræsentant for godsejerstanden er f.eks.
Peder de Moldrup på Vestervig; han er en
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ubetinget tilhænger af hoveriet og ser dets
eksistens som en betingelse for at drive
hovedgårdene. Derfor bliver hans argu
mentation også en argumentation for ho
vedgårdsdriften i almindelighed. Moldrup
hævder, at bønderne ikke ville være i stand
til at klare en omvæltning, fordi det her i
1768 er umuligt, at fa folk til at fæste gårde,
hvorfor de må tvinges dertil, og umuligt
ville det også være at skafTe de fornødne
folk til at drive den jord, som bønderne
eventuelt ville blive overladt. Selv om
Moldrup ikke er i tvivl om, at mange gerne
ville dele hovedgårdsmarken imellem sig,
er han sikker på, at ingen ville have den
økonomiske evne til at betale for den.
Peder de Moldrup’s formulering:

»Hovfriheden er vist ej det som skal gøre
bonden lykkelig . . . især (ikke) her i Jyl
land, hvor hoveriet ej trykke bonden halvt
så meget som i Sjælland eller Holsten. Her
i Thyland er mange selv ejere, men jeg kan
fremvise ligeså mange hovbønder, hvis
vilkår alle er ligeså gode som de førstes, ja
mange overgår selvejerne i velstand. Her
på mine godser er adskillige bønder hov
frie, hvilket jeg har gjort af den årsag, fordi
de har for langt til hove. Men langtfra, at
disse erc bedre i stand end hovbønderne,
tværtimod, med beundring har jeg hørt
mine hovfric bønder forlange igen at gøre
hovarbejde, hvilket det hellere ville, og
sagde bedre at kunne overkomme, end
som at betale hoveripengene«.

Interessant er også, at Moldrup også ser
de hoveridrevne hovedgårde, som de ene
ste, der er i stand til at opdrætte de stude,
der eksporteres sydpå: »Thi bonden kan
umuligt stalde dem, det viser i denne time
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erfaringen, da der er her i landet (Thy)
meget store selvejer bøndergårde, men det
er langt over deres evne og deres gårdes
indretning, at stalde 10 end sige flere
øksne. Hovedgårdene kan alene gøre det«!
Hr. Toft på Ullcrup, Senncls, anfører til
dels de samme argumenter, men tilfører
dog, at hoveriet også blev misbrugt ved
nogle gårde, hvor man ifølge Toft sætter
hovbønder til at udføre drenges og piges
arbejde, hvad man burde holde egne folk
til. Toft foretager et skel mellem u-mistelig
og mistelig hoveri. Til den første kategori
hører alt arbejdet vedrørende avlingen,
hvorimod høst- og tærskearbejdet efter
hans opfattelse er cn for stor belastning for
bønderne. Han ville hellere, at bønderne
betalte sig fri for tærskningen, så hovedgår
den kunne holde egne folk til at gøre
arbejdet, hvilket ville være en fordel for
begge parter:
»Een af dem, der så at sige, var og blev i
arbejdet og på stedet, måtte næsten kunne
gøre så meget som for to af bønderne, der
enten for vejens længde eller og for vinter
vejrligets vanskelighed ofte må bryde tid
ligt op og komme sildigt til arbejdet«. På
det punkt er han enig med en hel del af
sine godsejerkolleger, der allerede har
gennemført sådanne ordninger.
Karakteristisk nok kommer Toft også
ind på en sammenligning mellem hovbøn
der og selvejere, og kommer til det samme
resultat som Moldrup på Vestervig i sin
understregning af det gensidige afhængig
hedsforhold mellem fæster og godsejer:

»Og det kan jo ej heller nægtes at
hoveribonden for sådan sit arbejde jo har
god vederlagt og præference hos husbon-

Rasmus Henrik Kruse: Højris på Mors, ca. 1850. Guache i Nationalmuseet, 2. afd.

Momtoft i Sennels, ca. 1905.
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den frem for den frie. De frie giver
indfæstning og landgilde som gården kan
tåle, og i det øvrige sørge for sig selv, men
hoveribonden er proprietæren nærmest, når de
fæster ses ikke så meget efter indfæstning,
skyld og landgilde, nyder ofte hjælp og
forlæg til (skatter), når bonden ej selv
formår at bygge, bygger husbonden, og
når han i flere måder formedelst misvækst
eller ulykkelige hændelser går i vanmagt,
afhjælpes han og sættes på fode igen ... og
skaffes de bedste tjenestefolk til eget og
proprietærens arbejde; men den frie må
ofte være sig bekostelig med daglønnen«.
Amtmand Hauch på Højris gør i 1768
den bemærkning, at godsejerne er i stand
til at holde tjenestefolkenes løn i ave, mens
præster, selvejerne og strø-bønder må give
den løn, der forlanges. Det skabte stor
misfornøjelse blandt tjenestefolkene, men
en stor del af godsejerne fastslår alligevel i
enighed, at man ikke indfører ensartede
regler for aflønning og tjenestetid! Det
vidner om vanskeligheder ved at skaffe
tjenestefolk! Major Ring på Lyngholm
fortæller, at lønnen for en almindelig karl
er 12-14 slctdaler og for en pige 7-8
sletdaler. Moldrup på Vestervig Kloster
angiver 15-19 sldl. for en karl og 7-8 sldl.
for en pige. Toft på Ullcrup foreslår
derimod, at lønnen burde fastsættes til en
bestemt værdi: 1 dygtig karl 8 sldl., en
ringere 6 rdl., en pige 8 sldl. Godsejeren på
Irup mener, at bonden trykkes af de
kvindelige tjenestefolk, »som imod forord
ningen af 10. februar 1702 bilder sig ind at
de er frie. Overdådighed tager alt mere og
mere til«.
Det generelle billede viser, at tjeneste
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folk — meget mod godsejernes ønske —
oftest skifter plads hvert halve år, og at det
kvindelige tyende er tilbøjelig til at flytte
derhen hvor lønnen er højest. En del af
proprietærerne finder det hensigtsmæssigt
om også pigerne blev stavnsbundne og
blev på godset så længe de var ugifte. At
også nogle karle flygtede fra godset vidner
Hauchs bemærkning om, at man burde
gøre anstalt til at forhindre, at karlene
kunne opholde sig i Holsten uden fripas
eller tilladelse.
Som nævnt blev en del af hovedgårdsjor
den på både Nørtorp og Ullcrup drevet
med egne folk og for Ullerups vedkommen
de blev encstcgårdene Momtoft og Søegård alene drevet med egne folk: I folketæl
lingen fra 1787 — altså blot to år senere —
er der stor forskel på folkeholdet på de to
hovedgårde.
Toft på Ullerupgård er husbond for 25
tjenestefolk, der fordeler sig med 14 tilknyt
tet selve gårdens drift (ti voksne, fire børn)
og ni til husholdningen: »En madcmoselle,
frk. Orlof, til børnene, en procurator, to
informatorer for børnene i dans og musique, en husjomfru, en stuepige, en barne
pige, en køkkenpige, en bryggerspige« osv.
På Nørtorp fungerer den voksne søn
som ridefoged, men her er der kun 13
tjenestefolk alt i alt tilknyttet husstanden,
heriblandt en klædevæver og to spinder
sker. Altså færre både inde og ude i
sammenligning med Ullcrup på samme
tidspunkt.

Fabriksdrift
1785-indberetningerne giver også et billede
af det stade, som den såkaldte »fabriksvirk-

Hovedbygningen, Gl. Ullerupgård, Sennels, ca. 1920.

somhcd« befandt sig på i og omkring
hovedgårdene.
Fornemt i dette billede placerer Lund
Hovedgård sig som ejer af »et godt
murstenstcglbrændcri«, der drives sam
men med en fajancefabrik — »men af
mangel på ovne og en habil mester, har det
nu i et års tid ej været i brug«. På Dueholm
er der i 1784 oprettet et velfungerende
kalkbrænderi, og går vi til Vestervig
Kloster i Sydthy finder vi et fungerende
tegl- og kalkbrænderi, samt pottemagerfabrik, der drives af dertil ansatte folk8;
hoveribøndernes arbejdstilskud bestod i
dels årligt at bringe 136 læs ler til virksom

heden plus at levere nogle gangdage ved
lerets æltning.
Nordpå, ved Ullerup Hovedgård, var
der indrettet et teglværk, som lå hen i 1785
af mangel på ildebrændsel. Den meget
skrivende Mygind på Nørtorp gør også
opmærksom på, at det er en dårlig ide at
drive teglværksdrift i Nordvestjylland på
grund af mangelen på ildebrændsel, My
gind ville derimod gerne have haft råd til
at anlægge cn stampemølle, ja måske cn
klædefabrik, men udgifterne til hans store
børneflok satte en stopper for det projekt
på det tidspunkt9.
Oplysningerne fra de 25 hovedgårde
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Nørhaagård, set fra øst med mølle i baggrunden. Billedet er udateret.

afspejler ikke den store driftighed, på
indberetningstidspunktet er der faktisk kun
reel aktivitet ved Vestervig Kloster og
Dueholm; de øvrige steder er der ingen
aktivitet.

Udskiftningen
I 1784 havde udskiftningstanken ikke haft
meget fremgang omkring de 27 nordvestjy
ske hovedgårde. Den væsentligste årsag
dertil angiver lodsejerne i 1784 til at være
et økonomisk spørgsmål. Om årsagen til at
udskiftning ikke allerede har fundet sted
berettes det fra godserne:
Koustrup: »— at sålænge bønderne ikke
kan komme til rette derom, ønsker man
ingen omkostninger«.
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Hindsels: »Thi når udskiftning måtte
være til nogen gavn og nytte, skulde det jo
komme af, at beboerne kunne fa alle deres
jorder nær deres gårde beliggende, for at
have haft kørsel med gødning, korn at
heriføre etc., hvorved kunne bespares folk,
redskaber og bæster, hvilket ikke kan ske
herpå egnen, hvor overalt findes byer og
mestendels skov, medmindre mange gårde
overalt herpå egnen er gennemtræsket og
indslæbt med kride, så jorden derefter
20-30 år behøver hvile inden den kan give
nogen virkelig frugt af sig; imidlertid ville
det pålægge ejeren såvidt sig indgår, og
alene at svare og betale alle kongelige
skatter for sådanne udflyttedc beboere,
men endog måske at føde og klæde dem,

hvilket jeg ikke formår at kan udføre og
heller ikke de af udskiftningen flydende
bekostninger og omstændigheder«.
Nandrup: Landmåler Thorm fra Århus
har lovet at ville opmåle Flade by, og det
samme gælder Jordsby, men godsejeren
anfører, at der ikke er udsigt til udskiftning
i de byer, hvor der er flere godsejere. Erslcv
sogn er under udskiftning, det samme
gælder Elsø og Alstcd. Fårtoft by er
udskiftet af beboerne selv, og fællesskabet
er ophævet i Sundby og Solbjerg.
Stamhuset Todbøl: »Äs by er udskiftet
sidste sommer, men om årsagen til at de
øvrige byer indenfor godset ikke er udskif
tet angives, at mange lodsejere og selvejere
ikke tør eller har evne til at udsætte sig for

de svære derpå gående omkostninger, og
dels den lange tid, der dertil anvendes, udi
hvilken tid, og længe efter, bonden ikke
benytter sig afjorden til sæd eller sædvan
ligt tægt«.
Ullerup Hovedgård: Tøving by cr udskilt af
fællesskabet, men ellers anfører søkaptajn
T. Adeler om årsagen til at udskiftningen
ikke cr i fuld gang, at der cr store udgifter
til landmåler (rejser), og der cr mangel på
landinspektører. Mange ville gerne udskif
te, men gør det ikke af ovennævnte grunde,
og den lange tid, som processen tager, hvor
man ligger brak, forhindrer mange i at tage
det nødvendige skridt til udskiftningen.
Erslcv og Elsø cr opmålt, men ikke
udskiftet.
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Vestervig Kloster: Moldrup har grebet
sagen noget anderledes an, eftersom han
»af sig selv med egen hånd har opmålt og
udbyttet, således at hver har sin jord for sig
overalt på marken i faldevis«10. I 1768
skrev Moldrup: »For at opnå dette mit
øjemærke, begyndte jeg straks i året 1764
at inddele byernes, mark og gårde og da
jeg så dette mit arbejde under Guds
98

velsignelse lykkedes, så har jeg vedblcven
derefter år efter år, og nu i dette sidste
efterår oplevet den glæde, at hele inddelin
gen over alt mit gods lykkelig nu tilende
bragt.
Hver mand har sin jord for sig selv, i
hvert fald. Og alle mænd i cn by står lige
højt i hartkorn, svarer lige meget i landgil
de, ægt og arbejde.

Markerne er inddelt i vange, engene er
og ligelig delt og hederne såvel som
tørvemoserne delte således, at hver mand
har sin visse del, og hvor der i en by er
husmænd, har disse og faet deres part
adskilt fra gårdmændene; så alt fællesska
bet mellem hver især er ganske ophævet«.
Men ifølge Moldrup er det umuligt at
eje alt udi eet stykke på grund af sandflug
ten. Videre skriver han: »Hidtil har vi ej
haft nødig at udflytte nogen gård, følgelig
ej heller faet noget af den kongelige kasse”,
men alle de store omkostninger ved opmå
lingen og udskiftningen er ganske af min
egen lomme, uden mindste udgift for
bønderne, da jeg i hver by, dels måtte
bygge deres huse og lade større, formedelst
hartkornets lige deling: dels give dem flere
kvæg, heste og redskaber til gårdene og
æde og sædekorn, så denne betydelige
udskiftning på 600 tdr. htk. og derover har
kostet mig som privat mand langt over min
evne, men den tid havde jeg mandlige
arvinger til stamhuset, som nu desværre
alle er døde«.
Frøslevgård: Også Jens Wandborg angi
ver bøndernes uvilje som årsag til at
udskiftningen ikke har fundet sted: »Bebo
erne i byerne er i fællig, hvilket er
forårsaget med de ringe jorder, hvorpå
nogle gårde skulle udflyttes, om udskiftnin
gen skulle medføre nogen nytte. Ved en
funden mergel tænker jeg at disse jorder
kan blive forbedret, hvorfor jeg opmuntrer
mine bønder dertil og med mine egne
vogne og folk hjælper de fattigste at opkøre
mergelen«.
Højris: »Udi Ørding sogn er fællesskabet
ej så at sige, kanske og ophævet af årsag at
cn del af sognets beboere med ejerens

samtykke forhen har byttet jord med
hverandre, og derved nogenlunde kommet
ud af en del af fællesskabet — så er og
sognets bygninger af gårde og huse ej
sammenbyggede, men såvidt efter mar
kens beliggende udstrøed og adspredt, at
en del af gårdene og de største haver på
hver land (kant) sine jorder for det meste
enten rundt om sig for sig selv, eller næsten
i een strækning sønder og nør, øster eller
vester fra sig. Så beboerne finder det ville
blive meget skadeligt, om anderledes ske
skulle. Ingen af de andre lodsejere har ej
heller nogensinde gjordt anmodning om
anden udskiftning. Af lige beskaffenhed
har det sig med Fredsø og Fårup byer, i
henseende til bygningernes og markernes
beliggenhed og tildelinger, samt fælles
skabets nogenlunde ophævelse«.

Kølbygård: Fællesskabet er ophævet i
Hovsør, men »den utrolige langsomhed og
de mange vanskeligheder, man har set de
byer været underkastede, som har attrået
fællesskabet ophævelse« har gjort at det
går trægt med udskiftningen«. Kølbygård
oplyser, at Østervandet er opmålt12, men
da landinspektør Sejs er den eneste landin
spektør, der opholder sig i Aalborg Stift, og
da han har meget at bestille, er det endnu
ikke blevet til noget med udførelsen af
udskiftningen.
Medens udskiftningen i Sydthy er i fuld
gang, og udskiftningen på Mors er ved at
komme i gang for alvor, ser vi at man stort
set endnu ikke er begyndt i Nordthy.
Bøndernes (og godsejernes) indstilling
bygger på flere faktorer: Oplysningsgra
den, den økonomiske evne til at sætte
udskiftningen i værk, byernes struktur13,
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markernes bonitet og eksisterende belig
genhed i forhold til gårdene14«.
Når udskiftningen på Mors15 starter en
smule tidligere end i Nordthy skal forkla
ringen søges i, at jorden er mere ensartet
og mere almindelig frugtbar, hvorimod
bønderne i Thy ville have andel i den gode
jord, såvel som i den ringere og tørveskjær,
eng og hede på een gang16. Og med en
jord- og dyrkningsstruktur (alsædc), hvor
der er cn lille indmark til byerne og endnu
mere udmark, overdrev og hede, var det
svært at foretage cn nyttig udskiftning
uden at nogle gårde måtte flytte ud på en
mark, man ikke troede på dyrkningsmulig
heder for.
Vogclius, der var sognepræst i Sjørring,
forklarer om årsagen til den træge udskift
ningsproces, at bonden var »fornøjet med
sit eget; og desuden er de fleste af selvejer
ne fattige, har købt dyre gårde, forrenter
det meste af købesummerne, og giver nu 2
å 3 gange så meget i rente, som tilforn i
landgilde17«.

Vurdering af udskiftningen
og dens følger
Provst og sognepræst i Thorup, C. Diørup,
har i sit værk16 om Thy i 1842 bl.a. givet en
skildring af udskiftningen og følgerne der
af. Diørup er skeptisk i sin vurdering af
udskiftningens praktiske gennemførelse.
Han anfører, at jorderne selv så sent som i
1842 stadig ligger adsplittede i flere lodder
foruden parceller i mose, hede og engjord:
»Ofte ligger der gårde inde i byerne, uden
at have een tdr. land hjemme, medens
markerne kunne ligge indtil ‘/s miil herfra.
Diørup forklarer den uheldig udskiftning
med, at bønderne var for uoplyste og
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fordumsfuldc til at se nytten af at flytte ud
og samle markerne.
I Hillerslev by, blev der foretaget opmå
ling allerede i 1786, men først år 1800 blev
udskiftningen gennemført. Den lange ven
tetid havde til følge, at bønderne ikke ville
køre gødningen ud på marken, som de
plejede! For hvorfor gøde anden mands
jord? Derfor blev man år efter år ved med
at udpine de gamle lodder og den hengem
te gødning lå så højt, at den var ved at gå
ind i husene igen. 42 år efter udskiftningen
var foretagen konstaterede Diørup, at
netop Hillerslev var et godt eksempel på en
mislykket udskiftning: »Præstegården har
kun en liden toft ved gården, men sin
indmark og havreland samlet ‘/r miil borte,
i cn smuk regelmæssig firkant, som vor
udødelige Høegh fik den udlagt, med cn
vej på langs midt igennem den første, og
ved den ene ende af den sidste, hvortil alle
lodderne støde; desuden har den eng, mose
og græsningsjord på 4 forskellige steder,
hvoraf noget % miil borte. I Hillerslev
fandtes der også gårde, der så sent som
1842 »ikke havde en tønde land hjemme,
men til deres indmark, som stundom var i
flere lodder, havde */r miil, og end længere
til havrelandet — og dog var tre gårde
udflyttet fra Hillerslev«!19
En bekræftelse på Diørups tese om cn
mangelfuld udskiftning er f.eks. den ud
skiftning, der i 1788/89 blev foretaget i
Tødsø by, hvor man kun udskiftede byens
vange jorder, således at hver gård fik sin
vangejord samlet i to lodder, hvorimod
indmarken forblev i fællesskab som altid.
Men landboreformeme tog blot cn spæd
begyndelse i 1758. Forandringerne skete

langsomt og gennem mange årtier. Det
gælder ikke mindst udflytningsprocessen
og dermed dannelsen af det nye landskabs
billede med de spredte bøndergårde.
Men een forandring kom dog pludselig
og berørte bonden fra den ene dag til den
anden. Det var udskiftningen af dyrknings
fællesskabet, der fra den ene dag til den
anden overlod bonden til sin egen skæbne.

NOTER:

1 Sc også Historisk Årbog 1947: »Hovedgården
Nørtorp hærget af sandflugt«, af Anthon Fuglsang,
— samt Historisk Årbog 1957: »Sandflugten i Thy«,
af H. Støvring-Niclsen.

2 J. Mygind købte Nørtorp år 1766.

3 Ifølge indberetningen af 1784 fra Nørhågård.
4 Struensee deler rentekammerets administration i
tre dele 1771, hvor Danske Kammer kommer til at
udgøre een afdeling.
5 Oplysninger i oversigten er taget fra en amtslig
indberetning vedrørende huse under 1 tdr. htk. i
1771.
6 1 thyboskæppe = */i« tønde.
1 fjerdingskar = ‘A skæppe.
1 album = */3 (jerdingkar.
I Chr. 4’s matrikel 1688, blev jordens bonitet
vurderet til brug for skatteansættelsen i tdr.,
skæppe, album og fjerdingkar. Det kan være
vanskeligt at omregne denne ansættelse i areal,
men ifølge Statistisk Tabelværk, 2. hefte VIII,
svarer en tønde hartkorn ager og eng i dette amt til
20,2 tønder land jord. Ved en sammenligning
mellem Mors og Thy vil arealforbruget i Thy
almindeligvis i gennemsnit være "/s større i Thy
end på Mors for at kunne svare den samme afgrøde
ifølge matriklen 1844.

9 Men stampemøllen og »klædefabrikken« kommer
igang, hvilket bl.a. fremgår af skiftet efter Jørgen
Mygind. Sc også Hanne Mathiesen: »Den gamle
herregård, en bog om 1700-tals matadorer i
Thisted«, Thy 1988.
10 Således formuleret i 1784.

11 Der kunne søges hjælp af den kongelige kasse til
opførelse af udskiftede gårde.
12 Det er sket i 1781, jvf. Balles rekonstruktion af
udskiftningskortet.
13 Det er således en tendens til, at jo flere lodsejere,
der skal blive enige, jo vanskeligere er det at
gennemføre sagen — og omvendt!

14 Ingen ønsker at flytte ud, og jo dårligere udmarken
er, jo vanskeligere cr det at løse denne gordiske
knude. Moldrup på Vestervig, ser det jo bl.a. som
en præstation at han ikke har flyttet gårde ud.
Diørups senere konstatering af at udflytningen ikke
fulgte udskiftningen bekræfter naturligvis denne
tendens.

15 Schade, side 273 og 74, beskrivelse over udflytnin
gen på Mors.
16 Diørup, anf. v. side 195.
17 I Indberetning til Danske Kammer: Forklaring
over præstegårde, annex- og mensalgårde, samt
andet benificeret gods. Så og selvejere og strøegods.
Anno 1784.
18 Bogens fulde titel cr Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nuværende Tilstand i oeconomisk henseende«, og den var udgivet på initiativ af
Landhusholdningssclskabet efter kongelig befaling.
19 Diørup anf. værk side 197.

7 »Forklaring over de forandringer, som fra den første
forordning om fælleskabets ophævelse af 1758 til
1784 cr foretagen. I henhold til Rentekammerets
skrivelse 12.2.1785«.

8 1 1884-indberetningcn angiver Moldrup, at der på
godset bor 2 jordløse i »pottemagerhuset« og 1
jordløs i »teglbrændcrhuset«, der begge har hørt til
godset.
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Tejnen fra Ræhr
Den 6. juli 1936 modtog Thisted Museum en gammel tejne,

der stammer fra Ræhr

Tejnen findes i udstillingen »Thylands bondekultur« på Thisted Museum.

Giveren, overretssagfører H. Billeskovjansen, Thisted, sendte senere følgende histo
rie om, hvorledes tejnen var kommet til
Thisted.
»Jeg har faaet den af forlængst afdøde
Gaardejer Ole Madsen, »Ræhrgaard«, der
var, omend i cn noget rude Form, ikke saa
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lidt af cn Rennaissancefigur. Han var efter
Omstændighederne velstillet og Brændevi
nen kostede jo i gamle Dage kun 17 Øre
Potten. Hans besøg i Thisted, hvortil han
for sikkert altid glædede sig, skete med
stort Bulder og Forbrug hos Gæstgiverne
og senest hen paa Eftermiddagen var han

altid højt oppe, men dog stedse i Besiddel
se af cn vis Stormandsværdighed i sin
Optræden. Jeg var hans sagfører fra 1906
til han døde vel for cn lille Snes Aar siden.
Et Par Maancder efter at have overgivet
mig cn Sag, som jeg havde gennemført
med Held for ham og skafTct ham hans
Penge, kom han paa Kontoret for at faa
disse udbetalt. Han sagde da bl.a.: »Ved
Du, hvad min Kone sagde, da jeg fortalte
hende, at jeg havde overgivet Dig denne,
ganske vist vanskelige, — Sag? Hun sagde:
Du skal se, Du faar ikke en Øre ud af den,
men Sagføreren ærer Dig«. Herpaa svare
de jeg med stor Højtidelighed: »Naa saa
det sagde hun! Nu skal Vestergades samle
de Ret blive sat og den Kone blive dømt«.
Jeg tog da et Ark pro patria, klistrede
klistrede derpaa foroven en Mængde af de
gamle morsomme aflange Skillings- og
Rdl-Stempelmærkcr og derefter med man
ge Snirkler og Sving, 4 Underskrifter (alle
med mit Navn men hejst forskelligt skre
vet) mit Segl osv: »Vestergades’ samlede
Rets Dom«, hvorefter den af Fru Madsen
fremsatte fornærmelige Udtalelse kendtes
død og magtesløs og hun dømtes til at
betale til Overretssagfører H. Billeskov
Jansen — en stor fed and.
Nogen tid efter igen kom Ole Madsen
paa Kontoret — ikke saa lidt anløben — og
satte med et Smæld Tejnen paa mit
Skrivebord med Bemærkning: at den var
fra hans’ Kone. Da jeg intetanende lukke
de Tejnen op, fløj cn uhyre stor levende
And skrigende og skraalende ud af den og
rundt paa Kontoret — jeg nægter ikke til
stor Forskrækkelse for mig. Ole Madsen
slagtede den selv for mig ude i Gaarden og
da han aldrig krævede Tejnen tilbage,

beholdt jeg — med Henblik paa Museet —
denne.
Deres
H. Billeskov Jansen.«
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KRISTIAN SKAMMELSEN

Kunsten at klinke

Ovenstående hentyder ikke til begrebet
kunstklinkning, der cr betegnelsen for at
lime skår sammen så det cr næsten usynlig,
at der har været et brud.
Nej, det drejer sig om ganske almindelig
brugsarbejde, hvor et skåret mælkefad eller
en tallerken bliver klinket sammen så det
cr brugbar igen, udseendet kommer så i
anden række, men spiller dog også en rolle.
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Da min bedstefar, Peder Christensen,
boede i Krik i tiden 1925-1940, kom han
sommetider her til Skyum i nogle dage, så
gik han og ordnede forskellige småting,
han var en håndsnild mand.
Om vinteren kunne det ske at han havde
sine klinkesager med, så måtte Mor ind
under spisekammerbordet efter fade og
tallerkener der i årets løb var gået i stykker.

Bedstefar kikkede på skårene, holdt dem
sammen og sagde hm, hm nogle gange. Et
fad der kun var gået i to eller tre stykker
var let at have med at gøre, værre var det
hvis der desuden var et par skår på kun 3-4
cm på hver led, også dem kunne han
klinke, men det var vanskeligere og krævere flere hm, hm’er.
Først tog han et overblik over hvor det
var bedst at placere klinkerne, derefter
mærkede han disse steder af med hjørnet af
cn trekantet fil og så tog han fat med
drilboret og borede huller en */2-3/4 cm fra
skårkanten, hullerne skulle være så dybe
som mulig uden at gå igennem.
Et stykke messingtråd blev formet som
en krampe med retvinklede hjørner i
samme længde som afstanden mellem
hullerne. Blev den cn anelse for kort eller
lang kunne den kortes eller længes med en
hammer på en lille ambolt (et kasseret
strygejern), hvorefter den blev presset eller
med forsigtighed banket ned i hullerne. Til
sidst blev der presset kit omkring klinkerne
og ned i hullerne og med cn finger blev kit
gnedet i revnerne både udvendig og ind
vendig.
Almindelige lerfade var nemme at have
med at gøre, de er lavet af let materiale,
værre var tallerkener der er betydelig
hårdere. Borodden, der var lavet af en
halvanden tommers søm, måtte files ad
skillige gange for at kunne arbejde, men
med tålmodighed kunne den slags også
laves så den knap nok var »skruk« når man
pikkede på den med en negl.
Bortset fra drilboret (den opbevares nu
på Thisted Museum), var bedstefars værk
tøj ganske almindelig. En hammer, en
flad tang og en fil. Messingtråden kunne

købes i forskellige tykkelser, den tyndeste
tråd blev brugt til tallerkener o.ling., mens
det sværeste belv brugt til de store krukker
til saltning af pølser og syltning af frugt.
Arbejdet foregik inde ved dagligstuebor
det.
Selv har jeg også forsøgt mig indenfor
faget, og kan da endnu gøre et skåret fad
brugbar, men jeg bliver aldrig så god til
det som min bedstefar, og tiden har jo
forandret sig fra den gang intet måtte gå til
spilde og til vor »køb-og-smid-væk« tid.
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Nogle af klitterne i Thisted Amt

Jens Brüel, der var planter ved Vester Thorup
Klitplantage ved århundredeskiftet, udgav i 1898 en
historisk beretning om klitternes tilstand i Thisted
Amt. Første del af et ektrakt heraf blev bragt i
Historisk Årbog i 1986. Her følger anden og sidste
del:

Hjardemål Sogn
Allerede året 1440 omtales en gård i
Hjardemål Sogn, som kaldes Clacrstopgård, og det nuværende Madsbøl nævnes
1505, idet der omtales, »at Magnus til
Revlingborg skødet til fru Margrethe Turisdatter på Ågård et boel, kaldet Morsbøl,
i Hjardemål Sogn. Skylder til Landgilde 3
pund smør, med ager, eng, skov, hede,
mosekær, fiskevand, fægang, lyngslet og
tørvedrift«.
Af de ældre beskrivelser fremgår det, at
navnene på flere steder og klitter i tidernes
løb har forandret sig. Morsbocl må vel
rimeligvis have været moders hus, der i
tidernes løb er forandret til det nu me
ningsløse Madsbøl. Der tales altså den
gang om skov til Madsbøl, så klitterne
ialtfald ikke ved dette tidspunkt kunne
tænkes at have nået synderligt ind i landet;
dog har klitterne opfyldt en del af sognet,
idet der i 1449 omtales, at Jeppe Nielsen af
Ålegård fik skøde af bispen i Børglum på
en gård i klitten i Hjardemål Sogn. Denne
gård, der her omtales, må altså have ligget
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vest for eller sydvest for Madsbøl. Fra
samme år omtales, at der lå en gård på
østholmen i Hjardemål Sogn, kaldet Kors
gård.
1680 skriver præsten, hr. Sengdis: »Præ
stens indkomster er i mange år formind
sket, og formindskes årlig, formedelst den
fordærvelige sandflugt gør stor og kendelig
skade, ej alene på bøndernes ringe mark og
ejendom, men og i deres huse, som ligger
fulde af store sanddriver, så de ikke kan
have et læs møg hos deres huse. Der sidder
mange for samme årsag færdige at flytte,
om de ellers har noget at flytte med og at
bygge op for på et andet sted, så armod og
fattigdom er stor hos de fleste.
Mangel på hø og foder, da have vel mine
formænd for 30 år siden haft en temmelig
engedel til præstegården liggende nør over
sandet, østen ved volden for et stort
sandbjerg, men nu er den, især siden min
tilkomst til dette ringe sted, fa tit overlagt
og overløbet med sand, at der avles fa læs
på den, og inden fa år, som den ligger åben
for et stort sandbjerg, bliver den ganske
øde. Agrene til præstegården er næsten del
sandagre og onde i dem selv, og derfor er
foringen og ganske ringe«.
Som det ses, var sandflugten på sit
højdepunkt i 1680. Sandet er gået helt ind
til husene og har ødelagt disse, således at
de ligger fulde af store sanddriver. Når der

tales om, at møget ødelægges, så må man
herafslutte, at det er hvert år, der er sådan
sandflugt, da møget dog årlig bringes ud.
Præsten taler endvidere om sin eng, hvor
der for 30 år siden, altså 1650, avledes
meget hø og som lå nord ude, østen ved
volden af et stort sandbjerg.
Med volden mener han sikkert Voldum;
øst herfor ligger det store Rovr Sande, de
største i sognet, og her ligger også store
engstrækninger. Han klager over, at det
dog er mest efter, at han kom til sognet, at
engen er ødelagt, så at Rovr Sande altså på
dette tidspunkt må have været på van
dring. Når man undersøger terrænet vest
for Rovr Sande, viser det sig også, at her
ligger en stor, jævn slette, den såkaldte
Harboslette, som netop svarer til bredden
af Rovr og den nord for denne liggende
Gråris Sande og tydeligt bærer spor af, at
cn klit har vandret henover den, disse
sande har, som de fleste vandreklitter,
efterladt sig smalle rimmer. Harbo Slette
går helt ud mod havet øst for Hanstholm.
De sydlige rimmer danner nordgrænsen
for Rosholm og Voldum Sø. Det er i det
hele karakteristisk for Hjardemål Sogn, at
klitterne har overalt var med lange, smalle
længdedalc. Der er sletter på 3-500 alens
bredde og 3-4000 alens længde med rim
mer imellem sig. Østenden af klitten er
som regel standset ved en sø, således ved
Blødesø, Bredsø og Brillum Sø. Hvor
sådanne ikke findes, er klitten vandret
videre.
Gennemsnitshøjden af Hjardemål Sogns
klitter er 40 fod.
I annexet til Hjardemål, Østerild, ligger
cn lille, isoleret klitrække, den såkaldte
storsandc i Tovsig. Denne kan ifølge sin

retning og beliggenhed ikke være kommet
fra havet, men hører til de såkaldte
»Indcrsande« og har sin oprindelse fra de
*/2 mil brede og 1 mil lange, flade kærs
trækninger, som ligger vest for den og
benævnes Abildkjær og Hvidkjær, der
netop har det noget ujævne udseende, som
tyder på, at der har fundet cn sandafblæs
ning sted. Sandet her er af cn mere mørk
farve end i de egentlige havklitter.
Østerild kirke nævnes allerede i året
1268. Dette sogn, og især Tovsig by, har
taget meget skade af sandflugt.
1761 (Moldrups geografi over Thyland):
I klitbakkeme 32 steder, som alle ligger
udstykkede. Hele sognet 136 td. hartk.
Hjardemål by 19 gårde, Tved by 6 gårde, 3
huse.
I et brev fra Thisted amt til rentekamret
den 14. december 1792 omtales, at klitter
ne i ovennævnte sogne ikke er af de
farligste.
Det synes at ovenstående at fremgå, at
sandflugten har nået sit højdepunkt noget
sener end i de tilgrænsende sogne, nemlig
omkring året 1680, og derefter, 100 år
efter, er de ikke mere af de farligste. Selv
om de af regeringen foranstaltede dæm
ningsarbejder ikke kunne frakendes cn vis
betydning, synes dog meget at tyde på, at
klitterne lidt efter lidt af sig selv ville gro
sammen. Når Hjardemål Sogn i 1680 var
opfyldt af store sandmiler af den allervær
ste art, og disse allerede 1792 omtales som
ikke farlige, kan man vanskelig tro, at det
var datidens meget primitive dæmningsar
bejder, der har været årsag heri. Det må
snarere være stormens efterhånden afta
gende styrke, eller faredriftens gavnlige
indflydelse, der har gjort sig gældende. I
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Skagen menes således beboerne, at det er
farenes idelige afgnaven af græs, der er
skyld i, at disse planters rodnet bliver
kraftigere, ligesom farene ved deres gang
nedtrampede meget marehalm og klittag
frø, som ellers ville være blæst bort.
Hvorom alting cr, bcfindes klitterne i
nærheden af byerne og husene at være
bedst sammengroede.
Klitten i Hjardcmål har, i overensstem
melse med den i 1792 udtalte erklæring om
dens ufarlighed, siden den tid og indtil nu
ikke undergået nogen synderlig forandring
eller flytning, klitten havde allerede den
gang nået Bløden Sø og standset der. Den
lange slette, det såkaldte Brøndum Kjær,
var i året 1812 i sin østre ende betydeligt
smallere end nu, vinden må herefter særlig
have arbejdet med siderne, der efterhån
den må være blæst op i toppen af bakkerne
og derved hej net disse, medens sletten
altså udvidedes mere og mere.
Indenfor strandbredden i Hjardcmål
Sogn findes en 100 alen bred, af groft grus
bestående revle, hvorover det egentlige
flyvesand i tidernes løb må være vandret.

Vigsø Sogn
I Pontoppidans atlas nævnes i et doku
ment af 1406 »den gård Wigh og Wigxfang, med alt det gods, som tilligger, og 5
gårde, som fordum kaldtes Sætrichs Gods i
Thy«. Søborg nævnes 1418.
I samme skrives 1667: »Vigsø Sogn
ligger tæt under store sandbanker, som i
forrige tider har lagt meget af deres
ejendom øde«.
Præsteindbcrctning af 1555: »Vigsø
måtte ligge øde, og folkene gå til Ræhr
Sogn, fordi sand havde fordærvet dette
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sogn meget«. 1625: »Alt sognets tiende
kan beløbe sig til en lift korn, som jeg
aldrig kan efterkomme«.
I samme sted bevidne en del navngiven
mænd, hvorledes præstens stilling er, såly
dende: »Vi efterskrevne (navnene) kendes
ved dette vort åbne brev, at den danne
mand, hr. Niels Pedersen, i Ræhr, vores
sognepræst, af fin gårdsavl og sognenes
tiende i 20 år ikke har solgt eller kunnet
sælge et halvt læs kom af al sin avl og
tilliggende indkomst, uden han igen skal
købe, og nu disse sidste år er hans rugsæd,
som er hans største avl, gået bort igen, at
han fra fremmede steder må købe sin sæd.
Rug er endda i dette år så forringet, at han
i år avler 10 td. sæde efter 6 td. rug og
endda i år har købt igen og faet 10 td. og
avlet ikke uden halvfemte td«.
1680 omtales Anncrgaardcn i Vigsø:
»Dersom jorden til denne gård skal give 1
kjæm eller 2, skal den hvile igen i 16 år, thi
det er idel sand. Af denne grund nyder jeg
somme tider noget lidet og somme tider
intet, men må hjælpe dem, som bor derpå,
med mit eget, at de kan sidde og udrede
skatterne. Herpå hari gamle ider ligget 3
huse; men der ligger nu klitbakker, som er
over 20 alen høje«.
Som det ses, står det meget dårligt til
med tilstanden i Vigsø Sogn i 1625 og
1680. Når præsten såede 10 td., avlede han
kun 4>/2, og han har i 20 år intet kunnet
sælge af sin avl eller sin tiende. Som det er
gået præsten, er det sandsynligvis også
gået hans sognebeboere i Vigsø. For
nutiden er det en gåde, hvorledes præsten
under disse forhold kunne leve og opholde
sig i 20 i sognet, og endda nævnes det, at
dannemand, hr. Niels Petersens efterfølger

Sandflugten hærger Østerild. Billederne erfra 1950

(Foto: Åge Pedersen).
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gik endnu videre, iden han foruden at være
nødsaget titl at lade sin jord hvile i 16 år for
at avle en kjærne eller to, endog måtte
hjælpe dem, som boede på hans jord, med
sit eget, at de kunne sidde og udrede
skatterne. Man far heraf et godt billede af
datidens præsters store nøjsomhed og
hjælpsomhed. Hvor mange af vor tids
præster ville udrede skatterne for deres
sognebeboere.
Forøvrigt er klitterne i Vigsø Sogn ikke
af nogen betydelig højde, næppe stort over
20 fod, men da en del af dem ligger på et
100 fod højt plateau, syner de ikke desto
mindre meget.

Ræhr Sogn
Herregården Taarup — rimeligvis det
nuværende Nørtorp — omtales allerede
1453: men der findes intet om sandflugten.
Pontoppidan omtaler den 1769 som en
gammel,fri sædegård, der fordum blev
kaldt Torp og ligger Vz mil fra Vesterha
vet.
I præsteindberetningen fra 1625 omta
les, at »den nordlige del af sognet er
fordærvet af sand. Ræhr Sogns marker er
en sandmark, ingen kan så mere rug, end
han kan gøde til. Når præsten kan lade
gøde til 6 td. byg, kan han efter dette års
gødning få 10 td. vinterrug, men i år ikke
uden 5 td., og mange kan ikke så 1 skp.
Slet ingen engbjergning til præstegården,
derfor lider præsten tit stor trang. Tienden
af sognet, når man det kan bekomme, kan
være 28 td«.
Det ses heraf, at sandflugten i de år har
været stærk i sognet. Det kunne ikke nytte
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at så mere end der kunne gødes til det med
det samme, fordi jorden ved at lægges ud
til græs kunne risikere at blive ødelagt af
sandflugten. I året 1625 kunne præsten
ikke engang så mere end 5 td., mod 10 td.
ellers hvilket tyder på, at dette år har været
særlig uheldigt, hvad sandflugten angår.
Dette sand må være gået over selve
Hanstholmcn, som er meller 100 og 181
fod høj, og udbredt sig temmelig jævnt
over alle markerne, uden at danne egentli
ge klitter. Præsten skriver, at tienden, når
den kan afleveres, kan være 28 td., man vil
heraf se, at beboerne havde haft viljen til at
betale deres tiende, men at ofte evnen, på
grunda af sandflugtens ødelæggelser, har
manglet. At sandflugten endnu i 1680 raser
her med ikke stort mindre styrke, fremgår
af den daværende præsts indberetning,
hvori han skriver: »I forrige tider kunne
præsten nyde af korntiendc 60 td., man
kan ikke nu strække sig til mere end 40 td.,
af den årsag, at den største del afjorden er
fordærvet af sandflugt, en del af sognefolke
ne bortrømte og mange, besynderlig de på
ryttergodserne så forarmede, at man slet
intet kan bekomme af dem«.
Man ser heraf, at tienden i forrige tider,
rimeligvis mellem 1550 og 1625, var 60 td.
så tager den af til 28 td. i 1625 og tager
atter til i 1680 til 40 td. Tilstanden har dog
forbedret sig noget siden 1625, selv om det
ikke kan kaldes meget i så langt et tidsrum.
Tilstandens uholdbarhed må ialtfald have
været sognefolkene for langvarig, idet der
omtales, hvorledes mange er bortrømte.
1767 omtales i Pontoppidans atlas, at
»de fleste byer og steder i Ræhr Sogn
havde i forrige seculo på ager og eng meget
skade taget af flyvesand«.

Hansted Sogn

Om dette berettes 1555, at »sandet har
fordærvet markerne«. Da Hansted ligger
vest for Ræhr, er det meget naturligt, at
sandflugten i dette sogn cr begyndt tidlige
re end i Ræhr, idet sandet som kommende
vest fra nødvendigvis først må have passe
ret en del af Hansted Sogn, først 1625
berettes, at »marken cr grundig fordærvet
af sand. Præstegården meget øde af sand.
Skyld og øvrigheden stort part aftagen«.
1680 nævnes, at »præstegårdsjorden cr
hel ond og fordærvet af sandflugt, en del
ligger i klit og kan aldrig bruges nogen
tilgode, når der efter gøde er taget af resten
en byg og en rugkjæm, skal det hvile i 10
år. Af Annexgaardens grund i Hansted
skulle jeg årligen have 12 sldr., men far
kun halvparten formedelst den elendige
tilstand i skyld«. Egnen ved Hanstholm
har forøvrigt i ældre tider haft et ganske
andet udseende end nu, idet Hanstholmen
har udgjort en ø. Herom skriver præsten
Josias Kornbek 1732:
»Den holm, som Hansted, Ræhr og
Vigsø kirker står på, kaldes Hanst eller
Hansted Holm; men i gamle dage er den
blevet kaldet Handske-Holm, og skal have
sit navn af en handske, som blev fundet på
det sted, hvor Handsted Kirke nu står.
Den samme handske skal være bleven
borte fra en jomfru på havet, da havet på
den tid gik rundt omkring Hansted Holm,
og den gård i Sarup i Rhør Sogn, som nu
beboes af Anders Jørgensen, kaldes Færgegaard, så som færgen var der at føre over til
holmen med, og båden at føre over med
herfra holmen har været til den anden side,

var i Baadsgaard i Hansted, som nu af Ove
Olufscn beboes«.
Med det samme Hansted Sogn omtales,
kunne det måske være på sin plads at
angive vindens styke her, idet det er
vinden, som har den største betydning
med hensyn til klitternes retning og hele
udseende.
Ifølge opgivelse fra Meteorologisk Insti
tut blæser de vestlige og nordvestlige vinde
med gennemsnitlig størst styrke, nemlig
om efterår og vinter 10-14 meter i sekundet
om forår og sommer 8-11 meter. I tidsrum
met fra oktober til februar er omtrent hver
6. vind stormende, april til august hver 11.
vind stormende. I hele året indtræfler ved
Hanstholm gennemsnitlig 36 storme, vin
ter og efterår har 23, forår og sommer 13
storme.
Det må bemærkes, at vinden, når den er
stærk, ikke blæser med ensartet styrke,
men i stød, så at den gennemsnitlige
vindstyrke for en time kun kan give
middcltrykket for dette tidsrum, i hvilket
der altså kan forekomme momentvis tryk,
der er betydelig større end middeltrykket.
De fleste storme ved Hanstholm kom
mer fra NV, nemlig 36 pct. af hele antallet,
hvilket også passer godt med klitternes
retning her.
I Hanstholm Sogn genfinder vi igen de
regelmæssige vandreklitter i Graabjerg
Sande, hvor klithøjden er 93 fod over
havet.

Nors og Tved Sogne
omtales flere steder under et, hvorfor jeg
ikke har anset en adskillelse af disse sogne
for formålstjenlig.
I året 1571 beklager sognepræsten, at
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»meget i begge sogne er fordærvet af
sand«.
Vi hører så intet til sandflugten før 1647,
hvor der i de Thotske Samlinger nr. 3
findes cn udførlig beretning, sålydende:
»1647. 12. januar. Vidne af Hillerslev
Herredsting, at Lauritzen, Kjærgaard, på
egne og menige Tved sognemænds vegne
fik et vidne af 8 mand, at 24 mand vidnede
angående den store sandflugt i Tved Sogns
nordvestre del, at det er fuldtud vitterligt,
at den er opstået, da svenskerne var her i
landet af vesterklit, hvilken sandflugt er
foruden den sydligste del af Tved Sogn,
hvilken del på nogen tid har ligget i en
almindelig sandflugt og frataget dem tre
agre af deres agcijord og størsteparten af
deres enge, så at de to gange for sandets
skyld måtte flytte deres huse, hvilket tilforn
er overvundet, da der foruden denne ældre
er opkommet den føromtalte ny sandflugt,
medens svenskernes folk var her i landet,
og nu siden har angrebet den nordvestre
del af Tved Sogn og gjort den en mærkelig
stor skade både på kronens og adelens
gods, indtil hele Nørby Mark med omlig
gende gårde med deres rugsæd og anden
ageijord er overløbet med sand, så der
ingen anden forhåbninger er end endelig
ødelæggelse og hele sognets fordærvelse.
Det samme vandt menige herremand, så
mange som i dag var tilstede. Christoffer
Hvass til Hcnncgaard, lensmand på
Ørum, var indstævnet. Datum år 1647.
Snapsting den 12. januar.
1649. August. Tingsvidne, at øster på
Sønderby Mark, Tved Sogn, har den store
sandflugt, som nylig er opstået over Søn
derby Mark, ødelagt deres vinterrugsæd og
vårsæd, så disse såvel som deres inden112

marksjordcr er mere end de to dele
utjenlige til sæd, men af sand øde og
fordærvede, og deres uddrift og ildebrand
ganske ødelagt og deres gårde og diger
kunne de ikke holde ved magt for sandflug
ten«.
Det er meget interessante oplysninger,
der her fas om sandflugten i Nors og Tved
sogne. Her er altså tale om to sandflugtspe
rioder, en, den store, som kom af vesterklit,
medens svenskerne var her i landet, og cn,
som tidligere har været. Denne ældre
sandflugt har altså ødelagt den sydligste
del af Tved Sogn, den har forøvrigt ikke
været så ringe, idet beboerne endog to
gange måtte flytte deres huse for sandets
skyld, dog synes beboerne efterhånden at
være kommet til ro overfor denne sand
flugt, men beklager sig nu navnlig over den
i svenskekrigens tid opståede. Det er ikke
rimeligt, at svenskerne havde haft nogen
skyld i denne sandflugt, som på andre
steder, hvor de beskyldes for at have
borthugget skovene. På den tid var der
ikke spor af skov i Nors og Tved sogne,
men det er meget almindeligt i Vestjyl
land, at man regner cn begivenheds ind
trædelse, ikke efter det år, hvori det skete,
men efter andre større begivenheder, som
lettere huskes end årstallet. Ligesom man
her taler om sandflugten, ikke i de og de år,
men i svenskekrigens tid, således husker
man sjældent årstallet på f.eks. et menne
skes død, men siger, at han døde det år, da
Per Pedersens gård brændte, det år, vi fik
vor nye præst o.s.v..
Her er altså ikke tale om nogen forbin
delse mellem svenskerne og sandflugten.
Der omtales, at sandflugten i maj måned
ødelagde to dele af Tved Sogn.

Landskabet ved Nors Sø, ca. 1890. Et resultat af sandflugten.
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Det cr noget uhørt, at sandet i cn eneste
måned skulle have ødelagt to dele af et
sogn, cn sådan beretning savnes ialtfald for
alle andre klitsognc, det eneste skulle da
være, om vesterklit var nået lige til mark
grænserne, og at der i maj måned var
indtruffet en ualmindelig stærk storm, der
kunne have sat sandet henover markerne.
Beboerne synes meget rystede over
denne sandflugt, og de ser ikke lyst på
fremtiden, idet de taler om, at der ingen
anden forhåbning end hele sognets fordær
velse«.
For resten cr tilstanden også så beklage
lig som vel muligt, idet det af nedennævnte
præsteindberetning fra 1680 vil ses, at
forholdene i dette år ikke er stort bedre,
men at sandflugten endnu raser med stor
kraft.
»1680. Decimahtcs (tiendeydcre, red).
Her har i forrige tider været en hel hob,
men nu formedelst den skadelige sand
flugt, som daglig tager overhånd, cr her
hele og halve gårde, samt bole 46. Annexgaarden (Tvcd) har været ganske øde og
ubrugt siden 1675 formedelst sandflugt,
som ganske nedtynger husene. Indmarkcn
er næsten øde af sand.
Mensal. En gård i Hinding har før stået
for 11 td., men nu formedelst sandflugt for
1-7-2, og derfor far nu præsten ganske lidt
af den. Der ligger hertil præstegården et
stykke jord, kaldet Tudberg, og cn liden
omflydt holm i søen, kaldet Taarholm,
hvorpå mange vilde fugle og derom noget
fiskeri.
Der ligger i begge sogne og mest i
Annexsognet hele og halve, som og huse
ganske øde af sandflugt og ellers stor
fattigdom, så jeg i dette år har mistet en
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stor del af min tiende, som jeg venter lidet
af, og bliver sognene jo mere og mere
ødelagt af sand, så det er jammer at klage.
Til præstegården kan avles hø, som med
stort besvær bjerges, en del i søen, en del
på et stykke hård eng, kaldet Tudberg,
hen ved 10-12 læs«.
Her tales endnu om daglig sandflugt,
dog synes tilstanden at have været værst i
Tved, hvor husene endog er nedtyngede af
sand og indermarken næsten er ødelagt;
dette stemmer også overens med, at den
nordligste del af sognet har taget mest
skade af sandflugt.
Nors Sø har beskyttet den øst for denne
beliggende strækning for ødelæggelse.

I året 1761 havde Sønderby ifølge
Pontoppidan 17 gårde og 2 huse, og 1800
omtaler Aagaard kun 12 gårde, men 5
huse; Nordby havde i 1761 11 gårde, men
ingen huse, og i 1800 var der 7 gårde og 4
huse.
Det synes her af at fremgå, at gårdene
efterhånden er blevet til huse. Også i den
nyere tid er klitten i Tved vandret ganske
betydeligt. I året 1800 nåede den netop lige
forbi kirkegården, medens den nu er nået
200 alen øst derfor.
Sognenes vestre del har for 100 år siden
ligesom nu været opfyldt af en del store
søer, der havde haft en betydeligere ud
trækning end nu.
Medens Blegsø ikke har været synderlig
større, har Hykjær og den syd derfor
beliggende sø været omtrent dobbelt så
store. Sandflugten har i året 1800 ikke
strakt sig så langt ned mod Ovegaard som
nu. Forresten er hele strækningen mellem
ovennævnte søer flad og bærer tydeligt

Hanstholm og Hansted Reservatet set fra skrænten ved Nytorp, Ræhr Sogn. I forgrunden tv. det gamle voldsted
og til højre »Niels Bunks gård«. Hvor husdyrene græsser, lå den gamle herregård Nørtorp eller Torp. Her har
bl.a. søhelten Niels Juel boet nogle år i sin barndom. Gården tilhørte hans far, rigsråden Erik Juel, der døde
1657. Herregården er beskrevet i Hanne Mathiesen: »Den gamle herregård«. Thisted 1988. Niels Bunks gård
kaldes nu for Gammeltorp; den har i en del år tilhørt Hanstholm Kommune, men blev i 1987 igen solgt til
privat eje. Den er uden landbrug. Stuehuset er ophørt i 1903 efter en lynbrand, der også ødelagde det sidste af
den gamle herregårds bygninger. Nørtorp ophørte at eksistere som herregård i 1791, da den efter Jørgen
Myginds død blev solgt og udstykket.

vidne om at være tromlet jævn af vandreklitter. Klitterne er 50 fod høje.

V. Vandet Sogn
Også her har sandflugten raset alt fra
gammel tid af, allerede så tidligt som i
1493 omtales en øde gård, kaldet Stientoft,
i V. Vandet Sogn.
Medens ellers fra andre steder kun
sjældent omtales sandflugt i præsteindbcretningerne fra 1555, klager præsten her
over, at »sand har meget fordærvet mar
kerne i sognet«. Han omtaler, at »der er

Nybøl, en herregård, som præsten havde 1
td. rug og 1 td. byg af«.
I 1571 klager præsten over, at »hans
gård og gårdsavl er så godt som altsam
men fordærvet af Sand«.
Sandflugten må herefter have fundet
sted i lang Tid, når den allerede så tidlig
som i 1571 kan være nået helt ind til
præstegårdsmarkerne, der dog ligger hen
ved 1 mil fra havet. De nuværende Vilsbøl
Sande må allerede dengang have eksiste
ret, og da disse ligger mellem Nors og
Vandet Sø, endog stik vest for den sidste,
115

er sandet altså kommet fra nordvest, gende nøgne sandbakker. Den mod syd
hvilket jo også stemmer overens med den beliggende hede cr så dårlig, at den næppe
her fremherskende vindretning, da Vilsbøl, kan frembringe lyng, da sandet har gået
hvis den fremherskende vind var vest, ville over cn del af denne hede. Nebel har
ligge beskyttet bag Vester Vandet Sø. En førhen været en herregård. En strimmel af
linie fra Vilsbøl By til præstegården danner sandklit løber enddog ind imellem denne
gård og Agerholm, og videre forbi Søgaard
den sydlige grænse for klitterne.
1625 beretter præsten kun ganske kort: og andre steder i Nors Sogn.
»Både sognet og gården er ganske ringe«.
Som det heraf ses, har Aagaard for 100
Endnu så lang tid efter som i året 1680 år siden lagt mærke til, at det er vandrckliter tilstanden ikke stort bedre. Præsten ter, der havde ødelagt sognet, idet han
skriver: »Alle markerne cr sandjord og af taler om den store hede, rimeligvis tørvekden skadelige sandflugt år efter andet jær og rapskjær, der er ødelagte ved at
meget fordærvet, så at de i mange år skal klitterne er gåede henover dem. Endnu i
vore dage er der mange, endog med
hvile, inden de kunne besåes igen.
Dccimantium formindskelse, da, såsom klitegnene nøje kendte folk, der ikke ville
berettes, er sognene nu en tid lang meget høre tale om sådanne vandringer. De ville
aftagne formedelst den skadelige sandflugt, helst holde sig til den simpleste forklaring,
så cn del nu i nogle er flyttede bort til andre nemlig den, at så godt som alle klitter er
sogne både for fiskeriets formindskelse og lokale dannelser, der stammer fra blottede
jordens fordærvelse, hvorover præstens sandlag. De flytninger, gården Nebel i
indkomst mærkelig formindskes både udi tidernes løb efterhånden har været gen
stand for formedelst flyvesand, det cr et
tiender og andet«.
Her tales ganske vist ikke sådan direkte godt bevis på den sidste teoris uholdbar
om sandflugt i året 1680, men kun om, at hed, og den skal derfor her være genstand
sognene en tid lang er meget aftagne, så for mere udførlig omtale.
Der cr fundet og påvises endnu ruiner af
det synes heraf at fremgå, at klitten er ved
at falde lidt til ro; men det er så endda, gården nordøst for Høj rim Sande, der
med historisk vished, 150 år, der har ligger ’A mil fra havet. Spørgsmålet cr da:
hersket uafbrudt sandflugt i V. Vandet Hvornår har Nebel eller Rubøl Gods, som
den da kaldtes, ligget her? I året 1376 har
Sogn.
den sikkert ligget her og har da været
I året 1800 cr tilstanden atter god, ubeskadiget af sandflugt, i det mindste
hvorom Aagaard beretter i sin beskrivelse skriver Aagaard, at »den af biskop Svend
af Børglum, en del riddere og flere ud
af Thy:
»Sandene er godt tilgroede, men strække nævnte voldgiftsmænd, blev tilkendt Ebbe
Stranges enke og benævnes Nybbøl Gods«.
sig fra agrene lige ud til havet.
Ialfald synes der at være liden mening i
V. Vandet Sø har været til stor frelse for
dette sogn, da den opsluger det sand, som at kalde cn ødelagt herregård for et gods,
driver fra de tilstødende mod vest belig især da denne benævnelse senere falder
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bort, netop fordi gården ødelægges af
sandflugt.
At egnen da havde et ganske andet
udseende end nu, cr en selvfølge, idet de
såkaldte Højrim Sande på den tid næppe
må have været mere end ganske kort
fjernet fra havet.
Vi hører så intet om Nebel førend 1555.
Her omtales Nebel som cn herregård, ikke
som gods, og må på dette tidspunkt have
taget skade af sandflugten, idet præsten
kun har 1 td. byg og 1 td. rug. Det må altså
have været i tidsrummet mellem 1376 og
1555, at Nebel blev flyttet til sit andet sted,
omtrent beliggende mellem Højrimme og
Vilsbøl, hvorfra den bortflyttedes formed
elst ildebrand. I året 1680 var Nebel
ødelagt; præsten skriver: »I Vester Vandet
cr en ringe sædegård, kaldet Nebel, hvoraf
intet ydes til tiende«.
Aagaard beskriver denne flytning på
følgende måde: »1681 blev Nebel ganske
ødelagt af sandflugt, men jorden blev igen
taget i brug 1751. Den har først været
bygget nordvest for det sted, hvor den nu
står (1800) på et sted ude i klitten, som
kaldes Moer; den afbrændte og blev derfra
flyttet længere mod øst, indtil den endelig
for sandflugt blev flyttet til sit nuværende
sted«.
Det er altså to flytninger, der er foretaget
formedelst sandflugt; den ene blev ganske
vist påvirket af gårdens brand, men, hvis
ikke sandflugten truede med at ødelægge
markerne, var der ingen grund til at bygge
gården op længere mod øst. Nu for fa år
siden er gården atter formedelst brand
flyttet endnu længere mod øst. Som det ses,
har det været cn evig flugt for sandklitter
ne, denne gård har foretaget.

Det cr værd at lægge mærke til, at
gården fra 1681 til 1751 slet ikke blev
drevet formedelst sandflugten, men da
atter blev taget i brug. Gårdens jorder må i
den mellemliggende årrække atter have
overvundet den skade, de havde lidt, og
være sammengroede samt dannet et
skjoldlag, så det atter har kunnet lønne sig
at tage gården i brug. Beretninger om
sådanne forladte og atter i brug tagne
gårde haves også andre steder fra.
Med hensyn til ejerne af Nebel kunne
disse måske her have interesse: 1376
nævnes Ebbe Stranges enke, 1459 Rotlaf
Friis, 1495 Godske Friis, 1550 Niels Krab
be, 1577 Kjeld Krabbe, 1655 fru Anna
Lunor, 1668 Ingeborg Harbo, 1675 Mikkel
Mikkclsen-Langballe, 1711 Bertel Lang
balle o.s.v.
Disse navne tegner Nebelgårdcns for
fald; den begynder med det højadelige
Friis, går derpå ned til Krabberne og
ender, efterhånden som den forfalder, med
at gå over til bønder.
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Det lokale arbejde
Lokalhistorisk Arkiv for

Thisted Kommune
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune er
en afdeling af Thisted Bibliotek. Arkivet har
lokaler i J. P. Jacobsens Hus påj. P. Jacobsens
Plads.
Det daglige arbejde består af indsamling,
opbevaring og formidling af historisk materiale
fra Thisted Kommune. Åbningstid: Mandag
torsdag kl. 13.30-17.00. Tlf. 07 92 23 99, lokal
22.
Medarbejdere: Bibliotekar Birgit Høyrup,
kontorassistent Aase Hyldgaard og arkivar Orla
Poulsen.
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
står altid til rådighed for privatpersoner, for
eninger og institutioner, der måtte ønske lokal
historiske oplysninger.
Orla Poulsen.

Egnshistorisk Forening for Thyholm
og Jegindø
Årets begivenhed har været en stor udstilling i
Thyholm-Hallen den 23. og 24. april i anled
ning af stavnsbåndets ophævelse for 200 år
siden.
Forud for udstillingen har man løbende haft
billeder i Thyholm Avis af håndværktøj og
forskellige redskaber, som man brugte i hjem
mene både »ude og inde« — i hvert fald op til
sidste århundredskifte, altsammen affotografe
ret af Niels Aage Vestergaard og udførlig
beskrevet af Poul Møller.
Selve udstillingen var en meget stor land
brugs- og fiskeriudstilling. Endvidere var der op

imod en halv snes forskellige værksteder, en
gammel købmandshandel og interiør fra et
hjem, som det så ud for 100-200 år siden. I de
fleste af standene demonstreredes det, hvordan
arbejdet gik for sig i svundne tider.
Udstillingen blev besøgt af godt 1400 menne
sker, heraf ca. 600 elever fra Thyholms skoler.
Egnshistorisk forening har af arvingerne efter
afdøde Sigvald Madsen faet tilbudt redskaber
og materialer fra det gamle snedkerværksted,
idet arvingerne er interesseret i, at efTekterne
forbliver på Thyholm.
Kommunen har så sørget for et foreløbigt
opbevaringssted — indtil man evt. far et
egnshistorisk museum på Thyholm, og egnshis
torisk forenings bestyrelse påtog sig arbejdet
med at flytte tingene.
Udflugten gik op igennem Thy ad kystvejen
til Nordsø Akvariet i Vorupør. Videre gik turen
til Hanstholm Fyr, hvor man besøgte det store
egnshistoriske museum.
Også ved egnsudflugten var der museumsbe
søg, idet man havde arrangeret tur til Struer
Museum, hvor der var rundvisning. Ligeledes
var der rundvisning i forfatteren Johannes
Buchholtz’s hus.
Agnes Andersen.

Egnshistorisk Arkivfor Thyholm

og Jegindø
Igen skal der gøres status over et år i egnshisto
risk arkiv.
De udadrettede aktiviteter for arkivet har
først og fremmest været tre udstillinger, som har
fundet sted i året, der er gået. En udstilling er
altid god PR for arkivet — mange mennesker
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kommer på den måde i kontakt med en del af Lokalhistorisk Forening
vort materiale.
Den første udstilling var Hvidbjerg Handels for Sydhannæs
standsforenings messe i Thyholm-Hallen i Som det er fremgået af de seneste årsberetnin
oktober 1987. Her viste arkivet bl.a. fotos fra tre ger, har vores forening ført en tilbagetrukket
købmandsforretninger på Thyholm og Jegindø: tilværelse. Det har ikke været den hidtidige
købmand Bonde, Søndbjerg, købmand Grau- bestyrelses vilje, det har skortet på, men
gaard, Lyngs samt Margrethe Lauritsen, Je gentagne gange har vores arrangementer haft
gindø.
en meget beskeden tilslutning. Derfor har vi
Den anden udstilling fandt sted i slutningen fundet tiden inde til at lade nye kræfter komme
afjanuar 1988. Hvidbjerg Borger- og Håndvær til. Der er nu sket en fornyelse af bestyrelsen og
kerforening havde indbudt til borgermøde på efter 13 år på formandsposten overlader jeg
Hotel Tømmergården om byfornyelse i Hvid ansvaret til min efterfølger Ejlif Bruun.
bjerg, og her udstillede arkivet billeder fra
Niels Johansen.
Storegade, Frederiksgade, Nørregade samt
Bredgade.
Den tredie og sidste var den store stavns
båndsudstilling i weekenden 22.-23. april 1988. Som Niels Johansen skriver er der kommet en
Udstillingen markerede 200-året for stavns del nye bestyrelsesmedlemmer i foreningen,
båndets ophævelse og præsenterede bl.a. en fordi vi desværre på grund af dødsfald har
mængde smukke, gamle redskaber fra land mistet fire dygtige medlemmer af bestyrelsen de
brug, fiskeri og håndværk på egnen. På arkivets sidste år.
Foreningen har nu faet et lokale på Vesløs
stand var der fotos af 18 lokale gårde med
Skole, som vi regner med at »indvi« i septem
beskrivelse af deres ejerforhold gennem 200 år.
Arkivet har det forløbne år været godt besøgt ber. Vi udsender girokort til alle husstande på
— der har i alt været ca. 80 besøgende i vor Sydhannæs for at fa så mange som muligt som
medlemmer af foreningen, og dermed ge
åbningstid torsdag aften.
nopvække interessen. Vi har endvidere planlagt
I årets løb har vi som sædvanlig modtaget en
en del arrangementer.
del materiale fra lokale beboere og andre med
Vi håber på en god fremtid for Lokalhistorisk
tilknytning til egnen. Det vigtigste af dette har
været en serie illegale blade og andre dokumen Foreningen for Sydhannæs.
ter om modstandsbevægelsens arbejde i Uglev
Ejlif Bruun.
under 2. verdenskrig. Samt en række fine
arbejdstegninger fra afdøde møbelsnedker Sigvald Madsens værksted i Hvidbjerg.
I tilbageblik må det også med, hvad der ikke
blev nået. Bunken af uregistreret materiale Hanstholm lokalhistoriske Arkiv
I året der er gået har der været mange
vokser stadig — der er ikke tid og penge til at fa
orden i samtlige indkomne dokumenter og besøgende, en del flere end sidste år, så det er
billeder. Det er arkivarens håb, at der — selv i glædeligt når det går den vej.
Interessen ligger stadigvæk inden for slægts
sparetider — kan bevilges lidt flere midler til
engshistorisk arkiv, så flere samlinger kan blive forskning, hvilket også er meget interessant,
tilgængelige for besøgende. Ellers er det kun hvis man vil give sig tid og har lyst til at finde ud
af sin slægt.
fragmenter af fortiden, vi rækker videre.
Der har været en del indleveringer, fra
kommunen har vi faet matrikelkort m.m.
Endvidere har vi af H. Karlsbak tidligere
Anna Lise Rasmussen.
bestyrer af Nørtorp fra 15. maj 1945, faet en
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meget interessant erindring fra besættelsestiden
samt en del billeder.
Fra Hirtshals har vi fra et dødsbo, en tidligere
Hanstholm-fisker, faet 1 stk. medalje med
oversættelse af inskription, og foto af de forskel
lige personer som var med ved bjergningen af
skibsbrudne da det svenske skib »Tom« stran
dede ved Roshagemolen den 8. februar 1934,
samt et parti af den gamle landingsplads med
både, som den gamle fisker selv har lavet.
Det sidste, der er kommet, er Kjølbygård
Skifteprotokol fra 1750-86 — vi havde i forvejen
fra 1807-49. Vi håber det må blive brugt meget,
og at der er endnu flere som vil finde vejen til
arkivet.
Inger og Jens Kaos Ishøy,

Egevænget 36, Hanstholm.

Egnshistorisk Foreningfor Sydthy
Det har været et aktivt år for foreningen, hvilket
især skyldes stavnsbåndets 200-års jubilæum.
15. oktober holdt fhv. landsarkivar Jens
Holmgaard, Viborg et foredrag på Misionsho
tellet i Hurup. Emnet var: Landboreformer
efter 1788.
Der var bogudgivelse og generalforsamling
den 17. november i Hørdum.
29. februar fortalte museumsinspektør Gud
run Gormsen fra Hjerl Hede om: »Uden mad
og drikke«, bondens levevis fra omkring 1788 til
1888. Andreas Ifversen, Stenmøllen, Sindrup
viste og serverede brød, som det bagtes fra
1700-tallet til det 19. århundrede efter originale
gamle opskrifter.
11. juni. Foreningen deltog på dyrskuet i
Hurup med en udstilling af gamle redskaber fra
de sidste 200 år. Desuden stod foreningen for
billedudstillingen fra Sydthy egnshistoriske Ar
kiv.
Set. Hansaften gik sommeraftenturen til
Boddum Bisgård, hvor Marie og Preben Riis
gæstfrit åbnede deres døre for de 1200-1500
deltagere. Samme aften var foreningen medar
rangør af Stavnsbåndsfesten, som blev holdt på

stranden med udsyn til den gamle 200-årige
lade med tallet 1788.
Der var underholdning afYdby Kammermucirkus under ledelse af Tamas Veto. Ved bålet
var der taler af Michael Riis og undervisningsog forskningsminister Bertel Haarder. Aftenen
sluttede med 60 Sydthy Folkedanseres flotte
optræden i originale dragter.
Elly Mardal.

Sydthy egnshistoriske Arkiv
Samdige kirkebøger for de 18 sogne findes nu i
xerox-kopier i læsesalen på arkivet i Vestervig
fra begyndelsen til 1891.
I årets løb har arkivet af smed og landmand
Jens Kirk fra Heltborg, modtaget et afskrift af
hans dagbøger fra 1866-1904.
Der er modtaget en del foreningsprotokoller,
samt en del billeder og mindre, men værdifulde
skrivelser af forskellig art.
Arkivet deltog med en udstilling af billeder
fra det arbejdende landbrug gennem tiden — til
dyrskuet i Hurup den 11. juni, samt i Vestervig
på arkivet i forbindelse med Sydthy kunstneres
sommerudstilling fra den 4. juli til den 7.
august. Denne udstilling besøges gennemsnitlig
af ca. 2-2.500 gæster.
Fra privat side har arkivet modtaget folketæl
linger fra Agger Sogn for perioden 1650-1780.
Tage Thure.
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Arkæologiske undersøgelser
Udgravningssæsonen fra efteråret 1987 til for
året 1988 har budt på flere spændende udgrav
ninger. Her kan nævnes de meget omfattende
undersøgelser ved Vildsund, der både har
omfattet anlæg fra bondestenalder, yngre bron
zealder og vikingetid. Blandt disse er udgrav
ningen af et palisadesystem, der i bondestenal
deren for ca. 5.500 år siden havde afskåret et
næs i den sydlige del af Vildsund, nok det mest
spændende. Den ene side af næsset har vendt
ud mod Limfjorden og palisadesystemet har
kunnet følges over en strækning på ca. 180 m
vinkelret på den datidige kyst. Oprindeligt har
palisadesystemet formodentlig haft en længde
på ca. 300 m. Indenfor samme område er
desuden udgravet et offeranlæg af nogenlunde
samme alder som palisadesystemet samt et par
gravanlæg fra en yngre del af bondestenalderen.
Samdige gravninger har været forårsaget af
planerne om en byggemodning af området.
Ved Gærup, kun små to kilometer fra
pladsen ved Vildsund, er desuden foretaget en
mindre prøvegravning på en boplads fra enkelt
gravskulturen, ca. 2.500 f.Kr. Endelig er der
undersøgt dele af en større bronzealderboplads
ved Ås og registreret og delvis udgravet en
række grubehuse på en større vikingetidsbo
plads i den vestlige del af Vildsund, fremkom
met under anlæggelsen af gasforsyningslednin
gen mellem Vildsund og Snedsted. Besigtigelser
og mindre udgravninger er desuden blevet
foretaget flere forskellige steder i museets virke
område.
Når man starter på en udgravning kan man
have en formodning om, hvad resultatet vil
blive, men sikker kan man i sagens natur aldrig
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være. Ofte skuffes man, men i nogle tilfælde går
det også anderledes. Museets gravning ved
Gadegård, Helligsø i efteråret 1987 er et godt
eksempel på, hvordan det kan gå, når heldet er
ude.

En sløjfet jættestue i Helligsø Sogn
I august 1915 aflagde en af Nationalmuseets
medarbejdere besøg på Gadegård i Helligsø i
forbindelse med en registrering af sognets
oldtidsminder. Noget nordøst for gården blev
der noteret tilstedeværelsen af en udpløjet
højning, og det kunne fortælles, at der på eller
ved hegningen engang var fundet en flintøkse.
Denne og mange tilsvarende oplysninger gør
museet flittigt brug af, når vi modtager planer
om vejanlæg og andre jordarbejder og vurderer,
om der ved disse arbejder vil blive ødelagt
oldtidsfund.
I 1985 kom høj ningen ved Gadegård atter i
søgelyset, da ejeren, proprietær Niels Sønder
gård, søgte om tilladelse hos Viborg Amtskom
mune til gravning af rødler på det område, hvor
høj ningen lå. Efter at museets arkæologiske
medarbejder havde besøgt stedet, blev det
besluttet, at der skulle foretages en prøvegrav
ning, hvis amtet gav tilladelse til lertagningen,
idet der stadig kunne være chancer for uforstyr
rede anlæg, der ville blive ødelagt ved lertagnin
gen. At hegningen var resterne efter en meget
ned pløjet gravhøj, var der ingen tvivl om.
Tilladelsen til råstofindvinding blev givet, og
museet satte i september måned 1987 en
udgravning igang, der viste sig at skulle blive
mere langvarig end ventet, men samtidig også
give uventet gode resultater.
Efter pløjelaget var fjernet på den centrale del
af forhegningen dukkede talrige hånd- til hoved-

(Fig. 1) Plan overjættestue med bikammer ved Gadegård, Helligsø Sogn.

store marksten samt en del mindre kridtheller
op. Tilsyneladende lå de uden noget system,
men videre gravning gav syn for sagen. Mørkere
partier i undergrunden var spor efter forlængst
§emede sten, og tilsidst tegnede grundplanen
sig afen jættestue med et lille bikammer (fig. 1).
Hovedkammeret i jættestuen var orienteret
nord-syd med en udgang mod øst og målte
7 X 2,5 m; i kammerets sydlige del fandtes
stadig et intakt gulv lagt af næve- til tallerken
store flade kridtheller. Fra hovedkammeret
havde der været indgang til bikammeret, som i
grundplan kun målte 2,5 x 2 m.
På gulvene og i et 2-5 cm tykt lag derover
fandtes en del fine oldsager (fig. 2) — gravgaver
til de gravlagte i jættestuen: 7 slebne tyknakke-

(Tegning: Jytte Nielsen).

de flintøkser og 5 økser fremstillet af bjergarter.
Endvidere ca. 30 flækker, omkring 40 kølle- og
økseformede ravperler samt enkelte lerkarskår.
Spredt på gulvene er også fundet skeletdele, dog
i meget dårlig bevaringstilstand.
Jættestuen ved Gadegård har både i dimen
sioner og opbygning været næsten magen til den
fredede jættestue Lundehøj ved Heltborg. Beg
ge tilhører en ret sjælden type, der især er
koncentreret i Limfjordsområdet, og som karak
teriseres af det lille bikammer bag ved hoved
kammeret.
Hegningen ved Gadegård er et fint eksempel
på, hvad selv meget nedpløjede gravhøje kan
gemme — og jættestuen var slet ikke den eneste
overraskelse. Afdækninger ved den vesdige
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(Fig. 2) Fundfrajættestuen ved Gadegård, Helligsø Sogn.

høj fod afslørede nemlig en hel lille gravplads fra
jernalderen med 11 brandgrave samt to jordfæs
tegrave. På nær en enkelt, som indeholdt de
sammenbøjede rester at et jemsværd og kera
mik fra 1. århundrede f.Kr., var brandgravene
stærkt nedpløjede. Det samme var tilfældet med
den ene afjordfæstegravene, hvor der kun var fa
cm urørt fyldt tilbage over gravbunden. Graven
stammer fra ca. 200 e.Kr. og rummede en
meget fornemt udstyret kvindebegravelse.
Gravgaverne bestod af en guldfingerring, en
smuk halskæde af glasperler og tre fibler — en
slags sikkerhedsnåle til at holde tøjet sammen
med. Den ene af fibleme var forsynet med
forgyldt sølvblik og glasindlægninger og her
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(Foto: Jens-H. Bech).

derfor også tjent som smykke. I graven lå
endelig også en jemkniv og en bronzetenvægt.
Med dette udstyr er der ingen tvivl om, at den
gravlagte har tilhørt datidens mere velstillede
del af befolkningen.
En del af den sydlige langside i den rige
kvindegrav var bortgravet ved anlæggelsen af
jordfæstegrav nr. 2 på gravpladsen, en stenkiste
med et langt mere beskedent udstyr bestående
af fire lerkar og en lille jemkniv. I betragtning
af, at denne grav kun er ubetydeligt yngre end
kvindegraven, kan det undre, at man ikke viste
større hensyn ved anlæggelsen af denne, end
tilfældet var.
Udenfor højen ved Gadegård blev der også

konstateret spor efter en landsby fra yngre
bronzealder ca. 1000-500 f.Kr. Videre undersø
gelser er imidlertid blevet opgivet her, da
fundene var for dårlige til, at det kunne betale
sig at gøre mere ved dem. Også ved Gadegård
måtte der trods alt være en grænse for de gode
udgravningsresultater.

Nyere tid
Vore kirkegårde
Rundt om på vore kirkegårde ligger gravsteder,
som gennem flere hundrede år har overlevet
modens og gravskikkenes omskiften. Dem vær
ner vi om og viser frem som fortidsminder.
Anderledes forholder det sig med gravsten
eller gravminder, der stammer fra en nyere tid;
dem har man i vid udstrækning smidt væk, når
gravene blev nedlagt. På nogle kirkegårde har
man dog gennem flere år anset dette for at være
forkert og derfor samlet sten fra nedlagte
gravsteder på en særlig plads på kirkegårdene.
Andre steder har man gemt dem uden pietet
sammen med andet »affald«.
Fra forskellig side har man derfor ønsket at fa
retningslinier for, hvorledes gamle gravsten og
-minder på vore kirkegårde burde behandles.
Det førte i 1986 til vedtagelse i folketinget af en
lov om registrering af bevaringsværdige grav
minder. Loven pålægger museerne at foretage
undersøgelserne, for derefter at indstille til de
kirkelige myndigheder, hvilke gravminder, man
skønner bevaringsværdige og derfor ønsker
sikret for eftertiden. I loven er opsat forskellige
punkter til vurdering af gravminders bevarings
værdighed, idet man fremhæver alle gravsteder,
der er 100 år gamle eller mere. Desuden nævnes,
at af de gravminder, der i tidens løb har været
typiske for kirkegården, bør i al fald et eksem
plar bevares for eftertiden. Endvidere gravmin
der, der er udført af anerkendte kunstnere eller
af anden årsag har særlig kunsthistorisk interes
se eller hvis udsmykning på anden måde findes
interessant, og gravminder, der rummer lokal
historiske navne af særlig betydning, foruden
minder med særligt fyldige og interessante

inskriptioner. Endelig anføres gravminder, der
bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og
kvinder, som bevaringsværdige i lovens for
stand.
Udover at bevare enkelte gravminder rum
mer loven også mulighed for at sikre bevaring af
hele gravsteder eller anlæg og hele afsnit af
særligt karakteristiske kirkegårde.
Museet har begyndt undersøgelserne i for
sommeren 1988 og de må forventes at strække
sig over det eller de følgende år. Arbejdet med
udpegning af de bevaringsværdige gravminder
foregår i nært samarbejde mellem museet,
menighedsrådene, kirkegårdenes ansatte og de
kirkelige myndigheder.

Særudstillinger og anden
formidling
I 1987 lagde vi hårdt ud efter sommerferien på
udstillingsfronten, idet vi præsenterede roman
ske granitskulpturer. Der var tale om en
fotostatudstilling, der præsenterede 74 »afgnidningsbilleder«, som Ludvig Stubbe Teglbjærg
havde udfærdiget af motiver i den romanske
stenhuggerkunst.
I september måned var havnejubilæet i
Hanstholm anledning til, at der åbnedes en
særudstilling i auditoriet på museet ved fyret.
Der var tale om en samling på 75 flaskeskibe,
fremstillet af Poul Poulsen fra Odder. Han
stammer fra Bedsted og havde selv ønsket
skibene udstillet på fødeegnen.
Den almindelige gradbøjning blev i efter
årsferien sat ud af kraft af Ulrik Jungersen og
Henrik Bløndal Bengtsson. Smuk, smukkere,
smykker kunne man fristes til at sige om deres
håndlavede ringe, armbånd og brocher.
Medlemmer af museets nystiftede støttefor
ening fik i oktober måned tilsendt det første
informationsblad, som herefter er udkommet én
gang i kvartalet. I november måned afholdtes
en aften »åbent hus«, hvor Jette Kjær og Svend
Sørensen fortalte og viste rundt. Der var stor

125

interesse for arrangementet, så denne nyskabel
se er sikkert kommet for at blive.
Julemåneden var præget af tre udstillinger.
Salgsudstillingen »Folkekunst fra Zimbabwe«
bød på kurve og tæpper, det var indkøbt af
Zimbabwes Nationalmuseum. Kurvene blev
afløst af kvalitetstøj, syet af unge, danske
kunsthåndværkere. Udstillingen »Tid til tøj«
blev åbnet af Hanne Vedel, der har Spindegården i Aabenraa, hvor tekstilkvalitet er i højsæ
det.
Det 3. juletilbud var tiltænkt børnene. »Ber
tel Risengrøds verden« udstillede ting fra
museumsnissens lange liv, og tingene i hans
skufler måtte man nok røre, men ikke se! Der
var arrangeret klippebord, og børnene kunne
skrive med gåsepen og gå på nissejagt. Det blev
en succes, vi ikke før har været ude for. Over
1000 børn fra skoler og børnehaver besøgte
udstillingen i tiden op mod jul.
Et museum er selvfølgelig ikke kun for bøm. I
januar 1988 sendte vi et tilbud ud til ældregrup
per om at komme gratis på museum. En hel del
grupper tog imod tilbuddet, der gjaldt frem til
sommerferien.
I februar måned åbnede en udstilling med
børns samlinger. Allerede i september havde vi
udsendt en skrivelse til skolerne, hvor vi bad
lærerne være behjælpelige med at finde frem til
bøm, der samlede på alt fra frimærker til
tandbørster. Der indkom ca. 200 besvarelser,
hvor vi udvalgte 30-40 samlinger ud fra børne
nes alder og bosted samt samlingens størrelse og
sjældenhed.
En lysbilledserie om Christen Kold blev i
marts måned præsenteret på Amtscentralen for
Undervisningsmidler. Serien »I hælene på
Christen Kold« er blevet til i et samarbejde
mellem museet og amtscentralen.
Ikke mindre end to stavnsbåndsudstillinger
blev åbnet i maj måned. Sammen med Land
brugets Skolekontakt havde museet opfordret
skolerne til at bidrage til en udstilling med
diverse undervisningsprojekter. Desuden hente
de vi ting frem fra magasinet til en udstilling
med titlen »Alle tiders bønder«.
Flere nyskabelser så dagens lys i de lange
dages tid. Fem plancher med en kortfattet
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beskrivelse af museet blev sendt til Uddevalla
og havnede derefter permanent på Vigsø Ferie
center. En aktivitetskalender med sommerens
tilbud blev udsendt i samarbejde med amtets
øvrige museer. Et nyt bomærke blev sat i
produktion som klistermærke, og Per Kohrtz
Andersens flotte akvareller fra oldtidssamlingen
kan nu fas som postkort.
I lighed med sidste år deltog museet i
dyrskuet i Thisted. I år vistes et udvalg af ældre
køkkentøj i samarbejde med Nordthy Hushold
ningsforening og Nordthy Husmandskreds
H usholdningsud valg.
Sidste års naturvandringer blev genoptaget i
august måned med byvandringer i Thisted
samt ture i Vester Vandet og Hanstholm.
Som sædvanligt har der været afholdt fore
dragsarrangementer i samarbejde med Folkeu
niversitetet og lokale foreninger. Fra skolerne
har der været bud efter museumspædagogen i
forbindelse med emneuger, der for en stor dels
vedkommende har drejet sig om 200-året for
stavnsbåndets opløsning. Hver 14. dag produ
cerer museumspædagogen i Radio Thy en
lokalhistorisk udsendelse, der ofte henter stof fra
museet.
Museet og Sparekassen Thy har i oktober
udgivet bogen »Den gamle herregård« — en bog
om 1700-tallets matadorer i Thy af museumsin
spektør Hanne Mathiesen.
Jette Kjær.
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Historisk Samfund for Thisted Amt
Driftsregnskab for perioden 1. april 1987 — 31. marts 1988
INDTÆGTER:
Kontingent vedrørende 85/86 .........
Kontingent 86/87 ...........................
Kontingent 87/88 ...........................
Salgafårbøger................................
Salg af registerbind ........................
Viborg Amt ...................................
DHF ekstraordinær ........................
Tipsmidlerne .................................
Renter ............................................

50,00
6.180,00
56.944,00
6.582,80
28.326,60
1.550,00
4.000,00
5.700,00
1.448,08
110.781,48

UDGIFTER:
Trykning af årbøger 87 ...................
Forfatterhonorar/korrekturomkost. .
Redaktionshonorar 86 ....................
Porto .............................................
Kuverter, blanketter m.m................
Annoncer, udflugt, møder...............
Thisted Museum ...........................
Kontingent DHF/abn......................
Kontingent SLF ............................

RESULTATOPGØRELSE:
Beholdning pr. 1. april 1987 .........................................................................................
Beholdning pr. 31. marts 1988 ......................................................................................
Årets overskud..............................................................................................................
BEMÆRKNING VEDR. ÅRETS OVERSKUD:
Forfalden vedr. registerbind er ikke betalt pr. 31. marts 1988...........................................

STATUS PR. 31. MARTS 1988
AKTIVER:
Boglager:
GL årbøger ..............................................................................................
1987,261 ex...............................................................................................
Tilgodehavende:
Kontingent 1987,47 medlemmer..............................................................
Forudbestilt registerbind incl. porto ..........................................................
Likvide midler:
Kasse.......................................................................................................
Sparekassen Thy 050-32-40270 ................................................................
Sparekassen Thy 058-00-05039 ................................................................
Giro 2 03 29 29...........................................................................................
Bunden kapital:
Vedligeholdelse af bispesten.....................................................................
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20.080,49
59.655,17
39.574,68

24.300,00

16.000,00
9.625,68 25.625,68
3.102,00
81,00 3.183,00

0,00
51.256,31
1.649,13
6.749,73 59.655,17
1.315,25 1.315,25

PASSIVER:
Skyldige:
Trykning registerbind:
Ved modtagelsen...................................................................... 14.300,00
Ä conto 1988 ............................................................................. 10.000,00
Rest 1989 .................................................................................. 10.000,00
For ekstra 500 stk........................................................................ 13.149,46 47.449,46
Kapital til vedligeholdelse af bispesten ....................................................................
Egenkapital ...........................................................................................................
THISTED, den 1. april 1988.
Jette Kjær, kasserer.
Foranstående driftsregnskab og status er revideret.
THISTED, den 24. maj 1988.
Tage Rasmussen

47.946,00
3.960,00
5.000,00
6.632,00
2.167,02
1.253,78
2.000,00
172,00
2.076,00
71.206,80

Cai Winther

89'779’10

47.449,46
1.315,25
41.014,39
89.779,10

