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Til medlemmerne

1988-årbogen fik en god modtagelse hos 
medlemmerne. Alle tilkendegivelser går ud 
på, at der er tilfredshed med det nye, 
bredere format. Ændringen blev bl.a. 
gennemført for at åbne mulighed for 
bredere billeder. Samtidig var det ønskeligt 
at gå over til tospaltet sats.

Ændringen af årbogen blev omtalt i 
beretningen til generalforsamlingen i Hi
storisk Samfund for Thisted Amt onsdag 
den 31. maj på Hotel Thisted. Det fremgik 
af beretningen, at bestyrelsen var meget 
tilfreds med den ny årbog, og formanden 
takkede redaktionsudvalget for det store 
arbejde med at redigere årbogen.

Da Historisk Samfund for Thy og Han 
Herred blev stiftet 10. august 1903, var 
formålet først og fremmest at virke for at 
bevare fortidsminder og at få oprettet et 
museum. De første stenalderfund blev lagt 
i skabe i 1904, og den følgende sommer 
kunne der holdes åben en gang om ugen i 
et kælderlokale i Thisted Tekniske Skole i 
Kr. Koldsgade.

Historisk Samfund har gennem årene 
gjort en stor indsats for at udvide museet 
og dets virkefelt. Da museet fik overladt 
N. L. Spångbergs villa og åbnede i Jernba
negade den 8. september 1940, blev et stort 
mål nået for den daværende museumsleder 
P. L. Hald. Efter hans død i 1958 stod 
Signe Gjødesen som leder indtil den 1. 

april 1971, da Jette Kjær trådte til som 
museets første videnskabeligt uddannede 
medarbejder.

Det er gået ud over Historisk Samfund, 
at kommunalreformen i 1970 fik til følge, at 
amtet blev beskåret i både syd og nord, 
men heldigvis har vi bevaret kontakten til 
Hanherred, som er repræsenteret i besty
relsen, og vi følger interesseret med i, hvad 
der sker øst for Lund Fjord.

Vort medlemstal ligger på omkring 850 
— en lille nedgang som følge af, at ældre 
medlemmer falder fra. Det skal være mit 
håb, at den årbog, vi præsterer i Historisk 
Samfund for Thisted Amt både typografisk 
og indholdsmæssigt må ligge på et så højt 
niveau, at vi ikke blot kan beholde de 
nuværende medlemmer, men få tilgang af 
nye.

Se i øvrigt bag i årbogen, hvem der er i 
bestyrelsen, og regnskabet, som Jette Kjær 
har ansvaret for.

Jørgen Miltersen.



JOHANNES NIELSEN KJÆR

Snedkeren og bindestenen

Bindesten findes i ret stort tal bevaret rundt omkring i 
både Thy og Vester Hanherred. Med deres indhugge
de initialer og årstal kalder de på vores nysgerrighed. 
Mange gange lykkes det ikke at løse gåden og finde 
frem til den person, som satte sit navnetræk. I denne 
artikel har Johannes Nielsen Kjær med stor omhu 
skabt klarhed om historien og personerne bag den 
særprægede bindesten, der står på kirkegården i 
Tømmerby.

I Historisk Årbog 1987 skrev jeg lidt om en 
bindesten, som står gemt væk i en have i 
Højstrup. Denne gang har jeg valgt at 
skrive om en lignende sten, men denne kan 
beskues af alle og har kunnet det de sidste 
ca. 50 år. Den står nemlig på Tømmerby 
Kirkegård, lidt sydøst for koret. Disse sider 
skal handle om, hvordan den er kommet 
der, ligesom de skal fortælle om den 
person, Niels Christensen Jepsen, der har 
hugget sine initialer i denne gamle sten.

Bonde, tømrer og husmand
Denne Niels Christensen Jepsen var ikke 
nogen helt almindelig husmand. I folketæl
lingen 1787 betegnes han som »bonde, 
tømrer og husmand, 27 år«. Hans kone 
hed Johanne Gravesdatter og var 38. De 
var forøvrigt ikke gift på tællingsdagen, 
den 1. juli. Pastor O. B. Präem skriver 
ganske vist: »begge i 1. ægteskab«, men 
vielsen fandt først sted den 5. juli. Vil man 
have lidt rede på Niels Chr. Jepsens aner,

Bindestenen på kirkegården i Tømmerby.
(Foto: Hanne Mathiesen).

kan man finde dem i ikke mindre end tre 
forskellige slægstbøgcr.1

Fra Hillerslev til Tømmerby
I Hillerslev boede sidst i 1600-tallct en 
fæster ved navn Jeppe Christensen. Da 
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han døde 1681 blev fæstet overtaget af 
hans søn, Peder Jepsen. Han og hustruen, 
Inger Pedersdatter fik otte børn. Af disse 
vil vi kun omtale Jeppe Pedersen, der blev 
født i 1683.

Hvornår Jeppe Pedersen rejste fra Hil- 
lerslev til Tømmerby Sogn, vides ikke, og 
heller ikke hans giftermål med Maren 
Nielsdatter eller hendes afstamning er 
fundet. Det skyldes, at der er en lakune i 
kirkebøgerne for Tømmerby/Lild fra 1673- 
1728.

Peder Jeppesen
Gennem en skifteforretning fra 1767 får vi 
en del mere at vide om familien. Jeppe 
havde gård nr. 30, Sdr. Pilgård i Tømmer
by Sogn, i fæste. Den hørte under herregår
den Lundbæk ved Nibe. Fæstet gik i 1750 
videre til sønnen Peder Jeppesen, der fik sit 
fæstebrev underskrevet af Otto Henrik 
Juul til Lundbæk. Jeppe Pedersen var død 
1761 og hans kone, Maren Nielsdatter i 
1752. Der blev i skiftet nævnt yderligere 
fem børn, men her vil vi for nemheds skyld 
kun tage broderen Christen Jeppesen med. 
Det nævnes, at han ligesom Peder var 
bosat i Tømmerby.

Disse to brødre er bemærkelsesværdige 
derved, at deres slægt sad på de samme 
gårde til op i 1900-tallet.

Sdr. Pilgård lå nede ved Tømmerby A i 
nærheden af det lidt berygtede Åby, men 
sidst i 1800-tallct blev den flyttet op på 
Tømmerby Mark.

Christen Jeppesen
Christen Jeppesens gård lå noget sydligere 
i byen, men også her holdt slægten ved 
gården, indtil den i 1913 blev solgt til Vilh. 

Josva Kaspersen, en søn fra Nedergaard i 
Tømmerby. Denne gård har vist altid 
ligget dér hvor den lå, indtil Josvas søn, 
Gunnar Kaspersen i 1960 byggede den op 
fra grunden og flyttede den nogle meter 
mod syd.

Vi hører første gang om Chr. Jeppesen, 
da han den 22. juni 1752 blev gift i 
Tømmerby Kirke med Karen Jacobsdat- 
ter. Hvad der blev af dette par vides ikke. 
Derimod hører vi i 1761 om Chr. Jeppesen 
og en ny kone, Maren Nielsdatter. De fik 
en søn ved navn Jeppe døbt i Tømmerby. 
Indtil videre er der ikke fundet oplysninger 
om Maren Nielsdatter.

Udover denne søn havde de også Niels 
Christensen Jeppesen, der blev født uden
sogns o. 1760. Deres næste barn, Christen 
blev døbt i 1763, men han omtales ikke i 
folketællingen 1787. De fik en Peder i 1765 
og 1767 fik de tvillingepigerne Karen og 
Anne Marie, men de døde som spæde.

1769 døbtes endnu en pige, Karen og i 
1771 den yngste, Anne.

Niels Christensen
Den ældste søn, Niels Christensen havde 
stiftet hjem ved folketællingen i 1787. Han 
var søgt nordpå, op i nærheden af sin 
farbror Peder Jeppesen; nærmere betegnet 
til det såkaldte Åby. På denne lille stræk
ning blev der i folketællingen opregnet ikke 
mindre end tre, der hed Niels Christensen: 
Den første var bonde, gårdbeboer og smed; 
den anden bonde, gårdbeboer og møller, 
mens den tredje var bonde, husmand og 
daglejer.

Man forstår godt præsten Ole Bagger 
Präem, der forestod folketællingen, hvis 
han var blevet træt af de enslydende
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Niels Chr. Nielsen Jepsens ejendom i Tømmerby på et fotografi fra 1920erne. Bemærk bindestenen ved siden af 
stalddøren. (Foto i privateje).

navne, for han skrev: »Niels Jeppesen, 27 
år, bonde, husmand og tømrer; Johanne 
Gravesdatter, 38 år, hans kone. Begge i 
første ægteskab.« Det kan jo også tænkes, 
at pastoren har kendt Niels Chr. Jeppesen 
nærmere, for han brugte ellers ikke så tit at 
nævne folks kaldenavne i folketællingsli
sten. Præstens og tømmermandens mulige 
bekendtskab skal omtales senere.

Christen Jeppesens efterslagt
Det blev ikke den ældste søn, som overtog 
fæstet, og heller ikke den næste Jeppe 
Christensen. Det blev derimod Peder Chri
stensen, der efter moderen, Maren Niels- 
datters død i 1798 nu ville have en kvinde i 

huset. Han blev gift i Tømmerby Kirke i 
maj 1800 med Maren Eriksdatter. Og 
hvem var så hun? Hun var såmænd søster 
til Thomas Eriksen, der samme år blev gift 
med Chr. Pedersen Amtofts enke, Maren 
Jensdatter.2

Niels Chr. Jeppesen underskrev som 
forlover ved begge bryllupper, og Maren 
Jensdatter stammede da også fra Åby; 
hendes far hed Jens Pedersen Skrædder.

Da der i slutningen af 1700-tallet blev 
oprettet brandforsikringer, besluttede pa
stor Edv. Røring Präem, der da ejede 
Tømmerby og Liid kirker, at lade dem 
taxere og forsikre. Gennem denne synsfor
retning fa vi en del at vide om Tømmerby 
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Kirke, og her underskriver den ene af 
synsmændene sig kort og godt: Niels 
Jepsen.

Karen Jepsen blev gift den 2. maj 1794 
med enkemand Jens Sekkelund, der var fra 
Vust og først havde været gift med Anne 
Marie Christensdatter.3 Hun var enke efter 
Jens Christensen (Bak).

Jens Sekkelund og Karen fik sammen 
syv børn, inden Jens Sekkelund døde i 
1811, kun 55 år gammel. Karen giftede sig 
igen efter et års enkestand med Jørgen 
Jørgensen (Lund). De fik datteren Else i 
1815; hun blev gift i Tømmerby Kirke i 
1838 med Peder Sørensen (Bødker) fra 
Østerild. Gamle Karen opnåede at over
være deres giftermål, før hun døde i januar 
1839, 71 år gammel.

Peder Sørensen Bødker overtog sine 
svigerforældres gård i det sydlige Tømmer
by. Elses far, Jørgen Jørgensen, var af
tægtsmand hos dem indtil sin død i 1855.

Peder og Else fik mange børn — vist 11 i 
alt, som stadig har efterkommere på egnen.

Peder Sørensen Bødker og Else flyttede 
gården op på Tømmerby Mark i sidste 
halvdel af 1800-tallet og ikke så langt fra 
Jens Peter Bertelsen Pilgårds ejendom; 
men om de har været vidende om deres 
fælles afstamning, kan ikke længere afgø
res. Det er nok tvivlsomt — det lå jo 
omkring 100 år tilbage.

Anne Christensdatter blev gift sidst på 
året 1800 med enkemanden Rasmus Jen
sen i Langvad. I folketællingen 1801 kan vi 
se, at han var 68 år, og hun 30. Der menes 
ikke at have været børn i ægteskabet, og 
Rasmus døde i 1813. Anne blev gift anden 
gang med Lars Chr. Pedersen, søn af 
Peder Madsen i Langvad. I dette ægteskab 

har der næppe heller været arvinger: Hun 
var ved giftermålet 47 år, han 28.

Efter 12 års ægteskab døde Anne i maj 
1830 — 58 år gammel, og enkemanden 
giftede sig anden gang i august samme år i 
Liid Kirke med Anne Nielsdatter fra 
Nørklit.

Ved folketællingen 1845 havde de bør
nene Ane på 14 år, Niels på 12 og Peder på 
ni år. De sidste to stod som ejere af gården 
ved folketællingen i 1890; de var begge 
ugifte og holdt en tjenestepige.

Peder Christensens børn
Vi vil igen vende blikket mod Peder 
Christensen og Maren Eriksdatter. Året 
efter deres giftermål fik de det første barn, 
Christen, der blev født 19. april 1801. Han 
blev den, der kom til at overtage gården. I 
1803 fik de endnu en søn, Erik Chr. 
Pedersen. Han blev i 1838 gift med Ane 
Cathrine Thomsen af Thorsted.4*

I august 1805 fik Peder Christensen og 
Maren Eriksdatter deres første datter, 
Mariane. 1808 holdt de deres anden 
datter, Lene Marie Pedersdatter over då
ben. Måske præsten har overhørt navnets 
første stavelse, for ved sit bryllup i 1837 
med Morten Pedersen i Sdr. Skadhauge 
kaldtes hun Helene. Maren Eriksdatter, 
der døde i september 1838, nåede således 
både at opleve datterens bryllup i 1837 og 
sønnen Christen Pedersens med Maren 
Nielsdatter i april 1838. Christen Pedersen 
og Maren fik ikke mindre end 12 børn, 
heraf var et par dødfødte og nogle døde 
som små. Den Peder Christen, der som 
deres førstefødte kom til verden den 10. 
januar 1839, overtog senere gården. Han 
kaldtes i daglig tale altid Per Krænsen.
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Niels Chr. Nielsen Jepsen (1859-1931) med sin hustru Karen (1857-1943) og datteren Inger, der døde 1927. 
(Foto i Museet for Thy og Vester Hanherred, F1293).

Gamle Peder Christensen — bedstefade
ren, som han var opkaldt efter, døde i 
oktober 1848, 8P/2 år gammel. Han var 
den af Christen Jeppesens børn, der levede 
længst.

Per Kramen
Per Krænsen var 44 år før han giftede sig. 
Det skete i Tømmerby Kirke den 2. 
november 1883. Den udvalgte var enken 
Kirstine Lambertsen på Lynge. Hendes 
første mand hed Erik Am toft Eriksen af 
Manstrup. Selv var Kirstine født i Arup. 
Hun var 35 år, da hun blev gift anden 
gang. Ved folketællingen 1890 var Per 
Krænsen 51 år, Kirstine 42. De havde tre 

børn, Martinus Eriksen på 10 år, Maren 
Margrethe Christensen på fire og Christian 
Peter Christensen på tre år.5

Per Krænsen afstod altså gården til 
Vilh. Josva Kaspersen i 1913, men købte 
en firkant af gårdens jord fra, hvorpå han 
byggede sit aftægtshus. Han må da også 
siges at have nået alderen, hvor han kunne 
trænge til afløsning: Han var omkring de 
80 år på dette tidspunkt.6

Bindestenens NCJ
Hermed vil vi så forlade denne gren af 
familien og finde tilbage til Niels Christen
sen Jepsen, som historien egentlig skulle 
handle om. Ved folketællingen 1787 var 
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han og konen nygifte, og tællingen i 1801 
opregner: Niels Jepsen (sådan kalder præ
sten Edv. Präem ham altså også), 41 år, 
husmand med jord og snedker. Johanne 
Graversdatter, 51 år, hans kone. Begge i 
første ægteskab. De havde børnene Chri
sten Nielsen på 13 og Maren Nielsdatter 
på 11 år.

At Niels Chr. Jepsen fandt på at hugge 
sine initialer i den store bindesten kan 
måske skyldes en inspiration. Han kan 
have set Chr. Amtofts sten og tænkt: »Gak 
hen og gør ligeså«. Han har dog ikke haft 
en helt heldig hånd med det arbejde: 
Krøllen på J’et går til den gale side. Nej, 
det var et helt andet håndværk, som han 
mestrede til fuldkommenhed: Snedkerar
bejdet!

Hvornår han var begyndt med det, ved 
jeg ikke, men det må sikkert være sidst i 
1700-tallct. Og det fantastiske er, at der 
stadig findes arbejder fra hans hånd beva
ret.

Niels Chr. Jepsens efterslægt
NCJs søn, Christen Nielsen Jepsen, giftede 
sig den 28. december 1819 med Kirsten 
Mortensdatter fra Kærup. Hun var datter 
af Morten Christensen (Haver) og Maren 
Sørensdatter. Chr. Nielsen kaldtes ved 
giftermålet for hjulmand, så det er jo 
muligt, at en enkelt af de bevarede ting 
kunne skyldes hans kunnen.

Ægteparret havde kun et barn, Niels 
Chr. Christensen. Han blev gift den 28. 
december 1843 med Inger Hansdatter fra 
Frøstrup. Hun var datter af Hans Chri
stensen i Frøstrup. Allerede inden bryllup
pet havde de et barn sammen, sønnen 
Christen Nielsen, der var født 12. oktober 

1843, hvilket fik pastor Gottlob til ved 
deres trolovelse at kalde Inger Hansdatter 
for »fruentimmer«! Denne søn rejste som 
21-årig arbejdsmand fra Tømmerby til 
teglværket Læk i Nors.

Den 20. september 1844 fik parret deres 
eneste datter, Kirstine Nielsen. Hun blev 
gift i Tømmerby Kirke den 18. juli 1874 
med husmand på Vesløs Mark Niels 
Jensen. Han var 30, hun 29 år.

Niels Christian Nielsen Jepsen
Niels Christian Nielsen Jepsen, født den 1. 
februar 1859, blev den, der kom til at føre 
husmandsstedet videre. Faderen, Niels 
Christensen, døde i april 1886, 65 år 
gammel, så Niels Chr. Jepsen, som han 
blev kaldt, har nok været bestyrer for 
moderen, indtil han selv blev gift. Det 
skete den 19. oktober 1888, da han i 
Tømmerby Kirke blev viet til Karen 
Sørensen. Hun var født i Østerild den 22. 
maj 1857 som datter af Søren Jensen 
Dahlgård. Ægteparret fik ligesom Niels 
Chr.’s bedsteforældre også kun ét barn, en 
datter, Inger, der døde af tuberkulose, 38 
år gammel den 17. marts 1927. Karens 
mand, Niels Chr. Jepsen døde 72 år 
gammel den 24. maj 1931. Det var jo i de 
mørke kriseår, så Karen Jepsen, som hun 
blev kaldt, har nok ikke kunnet afse penge 
til gravsten over datter og mand, så hun 
har grebet til den løsning, at lade en 
stenhugger indhugge indskriften »Niels 
Chr. Jepsens familiegravsted« på bindeste
nen, som jo alligevel befandt sig på 
husmandsstedet; det havde den måske 
gjort i mere end 100 år. På et gammel 
fotografi, formentlig optaget omkring 1920, 
ser man den lidt udenfor og vest for
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stalddøren. Mine forældre Karen og An
dreas Niels Kjær købte ejedommen af 
Karen i efteråret 1932, men da var 
bindestenen fjernet, og jeg mindes aldrig at 
Gammel-Karen, som vi kaldte hende til 
forskel for vores egen mor, nogensinde har 
omtalt den ejendommelige gravsten.

Christen Nielsen Jepsen
Da Christen Nielsen Jepsen blev gift i 
1787, købte han jord i Tømmerby i 
nærheden af farbroderen og byggede hus. 
Det kunne vel tænkes, at forældrene flytte
de ind hos sønnen. Måske er der blevet 
plads til en lille tømmerstue, som det 
kaldtes. Noget, der kunne underbygge 
denne påstand er, at folketællingen 1834 
anfører, at datteren Maren boede på stedet 
i Aby. Hos sig havde hun en pige, Johanne 
Pedersdatter på 14 år. Maren, der var 44 
år, anføres som »inderste og væver«. 
Johanne var født 15. marts 1820, og som 
barnefader havde Maren anført »en Peder 
østfra«, så det var jo en lidt ufuldstændig 
oplysning.

Ved folketællingen 1845 ses mor og 
datter at være flyttet til det sydlige Tøm
merby — i nærheden af gården Keller. I 
maj 1848 gentog historien sig. Johanne fik 
den 22. maj et drengebarn, som hun gav 
navnet Niels Jepsen. Hun anførte Jeppe 
Andersen som barnefader; og ham blev 
hun da også gift med i Tømmerby Kirke i 

november 1849. Hun flyttede med ham til 
Janum Mølle i 0. Svenstrup Sogn, og også 
moderen flyttede med i maj 1851. Deres 
videre skæbne er ikke undersøgt.

Snedker Niels Chr. Jepsen
Jeg har i det foregående et par gange 
omtalt Niels Chr. Jepsens snedkervirksom
hed. Det er interessant at tænke på, at 
nogle af hans arbejder måske er tilvirket 
her på stedet for små 200 år siden.

Fra den tid, Karen Jepsen (»Gammel- 
Karen«) boede på aftægt hos min far og 
mor (hun havde vestenden af huset), 
mindes jeg et par skabe. Der var et blåt og 
et grønt. Hun havde lovet sin mand, at de 
skulle gives til museet i Thisted, når hun 
døde. Det var en dejlig oplevelse for mig 
her i vinteren 1989 at gense de to gamle 
skabe på museet — og det var præcis som 
at blive sat 50 år tilbage i tiden.

Dørenes ejendommelige tilspidsede fa
con skulle efter overleveringen skyldes, at 
de oprindeligt havde været døre til lukkede 
alkover. På museet blev det endvidere 
oplyst over for mig, at vedkommende 
snedker også skulle have fremstillet stole
stader til Tømmerby Kirke. Hvis det 
virkelig er tilfældet, så har han jo også 
kendt både sognepræsten Ole Bagger Prä- 
em og sønnen Edvard Røring Präem ret 
godt. Min første tanke var, da jeg så den 
kunstfærdigt udskårne roset øverst på de 
blå skabsdøre, at han også meget vel 
kunne være mester for rammen om Prä- 
emernes epitafium i Tømmerby Kirke, 
som blev opsat midt i 1790erne. Det har 
jeg ikke noget bevis for, men det er vel ikke 
usandsynligt. Videre kunne man så spørge 
sig, hvor de to, eller rettelig fire, alkovedøre

13

Niels Christensens underskrift ved brylluppet i maj 
1800.
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stammer fra. Såvist ikke fra et fattigmands
hjem. Tanken falder igen på præstefamili
en Präem i Kærup Præstegård. Her boede 
ved folketællingen i 1787 både Ole Bagger 
Präem med sin 3. kone, Elisabeth Cathrine 
Wold og den nygifte Edvard Røring Präem 
med sin kone Anne Kirstine Møller.

Kan det ikke tænkes, at Niels Chr. 
Jepsen har fremstillet disse alkovedøre? Og 
siden, da Edv. Präem i 1800 flyttede ned i 
Sældalgård,7 fik dem eller købte dem af 
ham. Det er måske lidt for fantasifuldt, 
men det står i hvert faldt fast, at Niels Chr. 
Jepsen ud fra disse døre har lavet skabe til 
sønnen og svigerdatteren. Det var ikke det 
eneste arbejde, han udførte for dem. Her i 
vort hjem sidder endnu tre døre, som han 
har fremstillet. De har sikkert først siddet i 
det hus, der blev bygget omkring 1820. Da 
huset blev nyopført omkring 1888, blev 
dørene brugt påny, men de blev skarret 
både i bredden og højden. Een af dørene er 
der ikke skarret i, den er altså som den var 
fra ny. Selve døren er 70 x 150 cm! De 
gamle hængsler er der stadig, men der er 
kommet nyt lukketøj på.

Ligeledes en gammel dragkiste, som vi 
stadig har i brug, mener jeg, han er mester 
for.

Jeg mindes også fra den tid, jeg kom hos 
Josva og Margrethe Kaspersen, at de i det 
gamle stuehus havde døre og paneler, der 
minder om dem herhjemme. Nu kan jeg jo 
bedre forstå, at det også må være Niels 
Chr. Jepsen, der har været mester for dem. 
Da Gunner og Gudrun Kaspersen i 1960 
byggede gården helt ny fra grunden og 
brød det gamle stuehus ned, blev paneler
ne flyttet hen hos Gunners faster, Marie 
Kaspersen, der boede i Tuenhus. Da hun 

døde og der kom nye folk i huset, fik 
Gunner og Gudrun panelerne tilbage. De 
fik dem for et par år siden restaureret og 
malet i de gamle farver.

Alt i alt må man sige, at den gamle 
snedker har leveret et meget flot stykke 
arbejde med sine måske tit primitive 
redskaber. Og det er tankevækkende, at så 
mange ting fra hans hånd endnu findes på 
egnen så lang tid efter.

Niels Chr. Jepsen døde den 3. juni 1838.

» Gammel-Karen«
Min søster Anne og jeg selv kom tit ind i 
aftægtsstuen hos Gammel-Karen. Særligt 
husker jeg, når hun holdt mørkning. Så 
fortalte hun mange ting fra gammel tid. 
Desværre havde vi jo nok ikke så meget 
sans for dens slags, da vi var 5-6 år; ellers 
havde det sikkert kunnet give stof til en hel 
årbog!

Hun lærte mig at læse ved at vise mig 
overskrifterne i Thisted Amts Tidende; 
efterhånden gik der en vis sport i at sætte 
ordene sammen, så jeg kunne læse flyden
de, da jeg kom i skole. Det kom helt af sig 
selv, og siden har jeg læst meget. Vi fik vel 
aldrig sagt hende tak for, hvad hun betød 
for os to børn; og nu er det jo for sent.

Det var en sorgens dag, da hun på 
grund af alderdom og svagelighed måtte 
flytte på De gamles Hjem i Frøstrup. Vi 
besøgte hende da afog til, men det var ikke 
mere det samme.

Men den januardag på museet i Thisted 
var det, som om jeg kunne huske og 
mindes den hygge, der var i Gammel-Ka- 
rens lille stue, når hun holdt mørkning 
med os. Hun forkælede os vel nok en del, 
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måske så hun i os en erstatning for den 
datter, hun mistede så tidligt.

Karen Jepsen døde på De gamles Hjem 
i Frøstrup den 8. november 1943. På en 
gravsten på Tømmerby Kirkegård står 
nederst på soklen: »Dit minde lever«. Jeg 
har her efter fattig evne forsøgt at ære Niels 
Chr. Jepsen og hans efterkommeres minde. 
Meget mere kunne sikkert findes frem, 
men der skal jo også være en slutning på 
historien.

Efterskrift
Som en slags vedhæng til historien skal de 
følgende linier medtages, fordi de giver et 
eksempel på de små overraskende ting, der 
tit dukker op i lokalhistorien.

Ved folketællingen i 1787 nævnes umid
delbart før Niels Jeppesen og hustru også 
en Jeppe Thomasen, 45 år, enkemand efter 
første ægteskab. Han var bonde, husmand 
og gik i dagleje. Han var blevet gift i 
Tømmerby Kirke i 1769 med Else Lars- 
datter fra Frøstrup. Han tjente da i Kærup 
Præstegård, hos pastor O. B. Präem. Par
ret fik en søn, Thomas, et par måneder 
efter brylluppet, i maj 1769. De fik en søn 
mere, Lars, i maj 1771. I kirkebogen kan 
man så læse under begravede: 1786, 26. 
november, Else Larsdatter, Jeppe Thoma
sons hustru i Åbye og eodem die (samme 
dag) Jeppe Thomasens søn Lars.

Hvilken tragedie, der ligger bag denne 
lakoniske meddelelse er ikke let at vide, 
men Else Larsdatters forslægt er interes
sant.

Første søndag efter helligtrekonger i året 
1670 lod Dorothe Jensdatter sit uægte 
drengebarn døbe i Tømmerby Kirke med 
navnet Morten.

Da Dorothe Jensdatter i året 1730 døde 
i Liid Sogn, 86 år gammel, benævnedes 
hun som »aadelskvinde af Øster Svenstrup 
Sogn i Øster Hanherred«. Hendes søn 
Morten blev senere gift med Kirsten 
Andersdatter, og de kom til at bo i gården 
Thorhauge. De fik bl.a. en pige, Anne, der 
blev født omkring 1701. Hun blev gift med 
Lars Christensen i Frøs trup og dermed 
mor til Else Larsdatter.

I folketællingen 1787 kan man se, at 
Jeppe Thomasens søn, Thomas Jepsen 
tjente i præstegården i Kærup hos samme 
pastor O. B. Präem, som hans far havde 
tjent 18 år før. Thomas var 18 år, og i 1801 
ses han i folketællingen i Tømmerby Sogn. 
Han var kommet i tjeneste hos Jeppe 
Christensen, som er omtalt i det foregåen
de. Han var nu blevet 32 år; den 23. 
november 1806 giftede han sig med Karen 
Thomasdatter i Højstrup. De blev forældre 
til flere børn, bl.a. i juli 1821 til en pige, 
Sidsel Kirstine. Denne kvinde blev i 1861 
mor til digteren Johan Skjoldborg i Øsløs!

NOTER:
1 Om Niels Chr. Jepsens aner kan man læse i 

»Tilsted-familien«, Viborg 1977, i G. Th. Grave
sens: »Gårde og slægter« (om slægten Gravesen i 
Kielsgård i Kjelstrup) og i slægtsbogen om »Bjerg
familien«, Skals 1980.

2 Se »Historien om en bindesten«, Historisk Årbog 
for Thy og Vester Hanherred 1787.

3 Deres ægteskab varede fra maj 1791 til december 
1793.

4 Torsten Balle har omtalt ham i Historisk Årbog for 
Thisted Amt 1959 i sin artikel om kistepladser fra 
Thorsted Kirke.

5 Om disse børn ved jeg intet. Skulle nogle ligge inde 
med oplysninger, hører jeg meget gerne fra dem.

6 Aftægtshuset, som han lod bygge, eksisterer stadig 
på adressen Tømmerbyvej 41, ganske vist moderni
seret flere gange.

7 Selbjerggård kaldtes i ældre tid Sældalgård.
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HANNE MATHIESEN

En pæl i Vestervig

I forbindelse med dræningsarbejde ved entreprenør 
Larsens oplagsplads (matr. nr, 14 ft af Vestervig) 
kom der for nogle år siden en række nedhamrede 
egepæle tilsyne. Ved en efterfølgende udgravning, som 
Museet for Thy og Vester Hanherred foretog i 
efteråret 1988, kunne det konstateres, at pælene 
stammede fra et vandmølleanlæg, hvis eksistens 
forlængst var gået i glemmebogen. Resultaterne af 
udgravningen er fremlagt i artiklen: »Den, der 
kommer først til mølle...« afJesper Hjermind. Som et 
supplement til de arkæologiske data foretog museet 
også en arkivalsk undersøgelse af forholdene omkring 
de gamle møller i Vestervig.

Tre vandmøller
Da storkøbmanden Joachim Irgens i 1661 
overtog Vestervig Klosters gods fra kro
nen, fik han blandt meget andet tre møller 
tilskødet. Det var Skårup Mølle, Mellem 
Mølle og Sønder Mølle. De lå alle ved den 
bæk, der kaldtes Mølbæk og som sagdes at 
hente sit vand fra de tre kær Rogkær, 
Hvidkær og Gyekær. Den løb gennem en 
dal, hvor dæmninger har været lagt over og 
mølledamme indrettet. Møllebæk løb til 
Oxenbøl A.

At møllerne er betydeligt ældre end 
1661 ses af, at de allerede omtales i 
jordebogen for Vestervig Klosters len 
1612-13.*

Møllerne var i drift som »græsmøller«; 
det vil sige, at der kun var mølledrift uden 
for sommertiden, hvor opstemningsområ- 

derne blev taget ind til græs- eller kornavls
områder. Retningslinierne for drift af græs
møller var allerede blevet fastlagt i Christi
an den Femtes Danske Lov (5-11-2), hvor 
det bestemmes, at græsmøllers stigbord 
skulle tages op 1. maj; og de måtte ikke 
sættes igen før de arealer var afhøstet, som 
ville blive sat under vand.

I 1699 fremgår det af jordebogen for 
Vestervig Kloster, at Skårup Mølle var 
»øde«, og Jens Moldrup skrev senere i en 
indberetning om møllerne, at det var den 
»af mangel på vand, formedelst de kær og 
moser, hvorfra de skulle havde deres vand, 
var eftergroede«.2

Dette var også hovedargumentet, da 
godsejeren Peder Nielsen Moldrup søgte 
om kongens tilladelse til at nedlægge de to 
møller, Mellem og Sønder mølle. I 1732 fik 
Moldrup kongens tilladelse til at nedlægge 
disse to møller mod at han til gengæld lod 
en anden mølle opføre et sted i området, så 
behovet for mølledrift kunne tilfredsstilles.3

Den nye mølle lod han opføre ved 
Gårdhus, hvor der tidligere havde været et 
ældgammelt fiskeri med dæmning, lukkede 
stigbord og sluser, som kong Frederik 3. 
havde solgt til Joachim Irgens sammen 
med retten til det betydelige heltfiskeri, der 
havde fundet sted igennem århundreder
ne, indtil Limfjorden i 1825 ved den store 
stormflod blev åben mod vest.
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Udateret og usigneret billede af Gårdhus Mølle med farveri og vindmølle.

Gårdhus Mølle
Det sted, der blev valgt til anlæggelse af en 
ny mølle, synes meget hensigtsmæssigt. 
Som nabo til Flade Sø, på det sted, hvor 
vandet løber til Limfjorden, var det ikke 
nødvendigt at stemme vand op i en 
mølledam. Fra gammel tid var der rettig
heder knyttet til stedet. I forbindelse med 
det fiskeri, der gennem århundreder havde 
været drevet ved Gårdhus, havde man 
altid haft frihed til at åbne og sætte 
stigbord, når det fandtes fornødent for 

fiskeriet, undtagen tre nætter om året: 
Mikkelsnat, Mortensnat og Julenat. I 
modsætning til de tre gamle vandmøller i 
Vestervig var den nye ved Gårdhus ikke en 
græsmølle, idet den havde rigeligt med 
vand og ikke kunne være til skade for 
nogens afgrøder.

Gårdhus menes at have navn efter den 
ålegård, der havde været derude siden 
klostertiden. Lokaliteten med dette navn 
har imidlertid skiftet plads, idet den i 1621 
blev lagt ind til den kanal, man gravede
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Affotografering i Egnshistorisk Arkiv for Sydthy Kommune.

mellem Tåbel og Krik til afledning af 
vandet fra Flade Sø.4

Eftertiden kan fa en lille fornemmelse af, 
hvorledes der så ud på stedet først i 
1700-tallet, idet en sag ved Hassing Refs 
Herredsting omhandler forhold ved Gård
hus i 1705.

Vidnerne i sagen berettede, at bolværket 
ved slusehullet var så råddent, at det ikke 
kunne betale sig at sætte det i stand og at 
en del af de tidligere stigbord og bolværker 
var brændt. Det kan således forekomme

rimeligt, at godsejeren, og dermed indeha
veren af fiskeriet og skattepligten, godseje
ren til Vestervig i 1711 søgte om skattened
sættelse for et »nu øde fiskeri, Gårdhus 
kaldet«. Ikke alene var værkerne brøstfæl- 
dige. Men Moldrup fremhævede desuden, 
at fiskeriet var skadet på grund af brugen 
af »de i loven så højt forbudne pulsvåd« 
samt af »havets oversky Helse i Limfjor
den«, og »forleden års store vinteris og 
vandløb«. Bolværksplanker var ødelagt og 
kun bagslusen intakt.
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På dette udsnit af forarbejderne til Videnskabernes Selskabs Kort fra o. 1790 ses forneden teglovnen og 
møllehuset, derover klostret med Klostermøllen, som var en vindmølle af »hollandsk konstruktion«. Til venstre 
Gårdhus Mølle med vandmølle og andre bygninger. Bækkens og åens forløb fremgår klart af kortets signaturer.

Gårdhus var af stor betydning for 
godset, og også for kongens kasse, idet 
fiskeriet fra Gårdhus efter matriklen var 
ansat til at skatte af det, der svarede til 30 
tdr. hartkorn. At fiskeriet havde et betyde
ligt omfang, kan også læses i den beskrivel
se den senere godsejer Peder de Moldrup 
o. 1761 udfærdigede om Vestervig Kloster 
□g dets gods. Han beskrev fiskeriet som så 
overvældende, at et lille hul ved slusen var 
så fuldt af fisk om morgenen, når slusen 
havde været holdt lukket, at man kunne 
øse fisk op med skovle?

Foruden det fortsatte fiskeri ved Gård
hus var der altså i årene efter 1732 blevet 

opført en ny kornmølle; den malede med to 
kværne. Siden kom der både en klædefa
brik og et farveri til, og på forarbejderne til 
Videnskabernes Selskabs Kort fra o. 1790 
ses da også et betydeligt anlæg med flere 
bygninger ved Gårdhus.

Hele anlægget blev nedlagt 1868, da 
man påbegyndte de store udtørringsarbej
der i Flade og Ørum sø. Møllegården blev 
flyttet op på et højtliggende bakkedrag 
nordøst for møllen, hvor man stadig kan se 
det smukke stuehus som efter en brand 
genopførtes 1882.
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De 3 nedlagte møller

Selv om mølleriet var blevet nedlagt ved de 
tre gamle møller langs Mølbæk, fortsatte 
bygningerne med at eksistere. På Skårup 
Mølle blev der nu drevet almindeligt 
landbrug og svaret normalt landgilde til 
godset. Det samme blev tilfældet med både 
Mellem og Sønder mølle. På et gammelt 
kort, som gemte sig inde i en kommissions
sag om møllerettighedcr i Vestervig Gods
arkiv, ses tydeligt de to møller ved den dal, 
som Mølbæk løb igennem.

Hvis man går til en anden kildegruppe, 
nemlig folketællingerne, er det også muligt 

at følge bygningerne ved de tre gamle 
vandmøller op i tiden. Skårup var som sagt 
blevet nedlagt som mølle allerede før 1699, 
men ejendommen fortsatte med at bære 
navn af mølle. I et kort tidsrum i 1800-tal- 
let, nemlig mellem 1840 og 1845 forsøgte 
man igen med en mølledrift; denne gang 
ønskede man at bruge møllen til valkning. 
Men der var tilsyneladende stadig ikke 
vand nok i bækken.

I det område ved Mellem og Sønder 
mølle, som museet nu har undersøgt, var 
der fortsat beboelse i Møllerhuset, som 
benævntes et boelssted. Folketællingerne 
nævner beboerne igennem alle opgørelser

Dette lille farvelagte, men usignerede og udaterede kort findes indlagt blandt dokumenterne i commissionssagen 
om møllestriden mellem Ørum og Vestervig. Det viser forneden Vestervig Kloster, til venstre derfor »dalen« og 
møllerne samt øverst i billedet Gårdhuset. Til højre Flade Sø, til venstre Limfiorden.
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fra 1787 til 1845. Derimod ses huset ikke 
længere at have eksisteret i 1860. Det kan 
ikke undre, at arkæologerne fandt et stort 
materiale fra forskellige tiders hushold
ning!

Den pæl, der blev anledning til hele 
denne undersøgelse, må således siges at 
have tilbagegivet os en væsentlig viden om 
landboforhold og livsbetingelser i Vester- 
vig-området fra tiden omkring 1500 og 
langt op imod vores egen tid.

Een ting er dog ikke klart. Det fremgår 
ikke af undersøgelserne, hvorvidt, det er 
Mellem eller Sønder mølle, der nu er trådt 
frem af glemslen.

NOTER:
Mange dokumenter fra fortiden skyldes retstrætter og 
nabostridigheder. Sådan forholder det sig også med 
hovedparten af de arkivalier, der er bevaret om de tre 
gamle møller og Gårdhus Mølle i første del af 
1700-tallet. Fruen til Ørum, Charlotte Amalie Klin
genberg, der ejede Morup Mølle, følte sig forulempet 
af den nye Gårdhus Mølle, og der nedsattes en 
commission til opklaring og vurdering af stridigheder
ne. Den afsluttede sit arbejde i 1737. En stor del af 
papirerne fra denne sag befinder sig i Vestervig 
Klosters Godsarkiv i Landsarkivet for Nørrejylland. 
(LAN G-95.9 Diverse).
1 Disse oplysninger er en del afjens Låsby Moldrups 

»Observationer udi Møllesagen«. Dokumentet er 
udateret, men må være skrevet ca. 1736-37.

2 Samme sted som note 1.
3 Kgl. bevilling af 3. marts 1732. Dokumentet findes i 

ovennævnte pakke i Vestervig Klosters Godsarkiv.
4 Historisk Årbog for Thisted Amt 1952 side 370.

5 Peder de Moldrup: Forsøg til en beskrivelse over 
Vestervig Closter og gods. 1761. Originalskriftet 
findes i Det Kongelige Bibliotek Thott 1456, 4.
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JESPER HJERMIND

Den der kommer først til mølle...
Om udgravning af en vandmølle i Vestervig

Ordsproget »Den, der kommer først til mølle, för 
først malet« er meget rammende for en lang række 
arkæologiske udgravninger, som hvert år bliver 
foretaget i Danmark. Landmænd, entreprenører og 
bygherrer er som regel de første, der kommer i kontakt 
med et ukendt fortidsminde. Bliver det overset, bevidst 
eller ubevidst, får tilfældigheden »malet«; kommer 
arkæologen derimod først, er det os alle, der »får 
malet«, da al arkæologi jo sigter mod at bevare 
fortiden for efiertiden.
Udgravningerne i Vestervig efteråret 1988 er et godt 
eksempel på, hvordan alle interesser kan tilgodeses, 
hvis sagen fra starten bliver grebet rationelt an. En 
række personer og institutioner har været inddraget 
under og efier udgravningen, og med deres hjælp og 
imødekommenhed fik arbejdet det gunstige resultat, 
som kan læses i det nedenstående.1

Fundet
I en større lavning i Vestervig by har 
entreprenør Uggi Larsen en oplagsplads. 
Gennem en årrække havde der været 
problemer med vand på området, hvorfor 
han besluttede at få pladsen drænet. 
Under dette arbejde kom drænfolkene i 
kontakt med egepæle. En del af disse blev 
trukket op og henlå derefter på oplagsplad
sen. En rum tid derefter hørte forfatteren 
Gunnar Iversen om sagen, og der blev 
givet besked til Museet for Thy og Vester 
Hanherred. Museet var selvsagt meget 
interesseret i oplysningen, og arkæolog 
Jens Henrik Bech indfandt sig i Vestervig, 
hvor han dels snakkede med de personer, 

der havde forestået dræningen, dels sikrede 
sig resterne af nogle af de optrukne pæle.

Prøver af pælene blev sendt til dendro- 
kronologisk datering, og resultatet af un
dersøgelserne på tidsskriftet Skalks Labo
ratorium i Århus gav en meget præcis 
datering til slutningen af middelalderen. 
Den sikreste datering viste, at det træ, som 
en af pælene var tildannet af, blev fældet i 
året 1500.2

Prøvegravning
Store egepæle hamret ned i en eng er ikke 
hverdagskost for et museum. Der var med 
andre ord tegn på, at der i Vestervig kunne 
være rester af et meget spændende anlæg. 
At det drejede sig om en meget fugtig eng, 
satte yderligere forventningerne i vejret, da 
der ville være gode muligheder for velbeva
rede fund.

For at få en fornemmelse af, hvad 
området gemte, besluttede museet at 
iværksætte en prøvegravning. Søgegrøfter- 
ne afslørede, at der var bevarede pæle i en 
større mængde, og fundene viste, at det 
drejede sig om en vandmølle, da der blev 
opsamlet flere såkaldte lejesten. Disse har 
været med til at holde det store vandhjul. 
Slidmærkerne herfra giver nogle meget 
karakteristiske spor, hvilket gør, at man 
aldrig er i tvivl om bestemmelsen. Fra at 
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være nogle pæle i en drængrøft var fundet 
nu blevet til resterne af en vandmølle.

Gravningen
Vandmøller fra ældre tid er forholdsvis 
sjældne i Danmark, og da det er planen at 
bebygge området, blev det, med venlig 
mellemkomst af Sydthy Kommune, beslut
tet at iværksætte en større udgravning.

I efteråret 1988 indledtes undersøgelsen. 
Prøvegravningen havde vist, hvor vi kunne 
forvente at finde resterne af møllen, og der 
blev i området gravet et stort felt, som 
forhåbentlig ville dække størstedelen af

Prøvegravningen. En nordbagger nyder det saftige 
græs, mens de første spor af vandmøllen afdækkes. 
(THY2484 F3). (Foto: Jens Henrik Bech).

anlægget. Det viste sig nu ikke helt at 
kunne holde stik. Udgangspunktet fra 
starten var, at der måtte være en stor 
dæmning, og i nær tilknytning til den 
måtte selve hjulet have befundet sig. Da 
der i det store felt ikke var spor af 
dæmningen, udlagdc vi en række andre 
felter, og til sidst stod vi med de umisken
delige spor efter en stor tørveopbygget 
dæmning samt de sparsomme rester af 
møllen med omgivende bygninger.

Vandmøllen i Vestervig
Som arkæolog ser man tingene i omvendt 
rækkefølge. Begyndelsen kommer ikke 
først, men derimod slutningen, hvor møl
len er blevet nedbrudt. I det følgende er 
valgt at vende det hele på hovedet og starte 
med det tidspunkt, hvor fortidens mølle
byggere begyndte på møllebyggeriet i 
Vestervig. Herefter rekonstrueres forløbet 
frem til det tidspunkt, hvor møllen blev 
forladt.

Vi må tænke os, at bækken i Vestervig i 
1500- og 1600-tallet har haft sit løb i den 
omtalte sænkning. For at skafTe vand nok 
til det store møllehjul, har ejerne været 
nødt til at lave en dæmning. Denne har 
strakt sig fra en lille »ø«, som har kontakt 
med det tørre land, og en naturlig skråning 
på den anden side af engen. Imellem de to 
steder har man opført en dæmning, som 
har været mindst 30 m lang. 10 m bred og 
1,5 m høj. Det har været et storstillet 
byggeprojekt. Enorme mængder tørv er 
blevet skåret i en størrelse på ca. 30 x 30 
cm og ført til stedet. Tørvene havde et 
tydeligt spagnumindhold, hvilket viser, at 
det må dreje sig om hedetørv. Hedetørvene 
kan være valgt, fordi de lå i bekvem
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Plan af udgravningen. Med stiplet linie ses de forskellige felter. 1: Den formodede plads for selve vandmøllen. 
2: Beboelsesbygningen. 3: Dæmningen. 4: Renden.

(Tegning: J. Hjermind, H. O. Mathiesen, P. K. Andersen).

nærhed, men der kan også ligge et bevidst 
valg bag. En meget filtret torv har bedre 
kunne modstå vandets ødelæggende virk
ning og dermed give mølledæmningen 
længere levetid.

Til en vandmølle hører et bagløb, som 
har sikret, at vandpresset på dækning og 
mølle ikke er blevet for stort. Dette har ikke 
været i tilknytning til dæmningen, men 
formodes at have befundet sig i det 
område, hvor bækken i dag har sit løb.

Inde i selve dæmningen var placeret en 
skråstillet egestolpe, nedtappet i en lodret
stående pæl. Konstruktionen er lidt svær at 
fa rede på, men der kan være tale om en 
»trykoptager« fra den træbyggede vand

rende, der må tænkes at have løbet ovenpå 
dæmningen, og som har ført vandet hen til 
møllerenden og møllehjulet. Umiddelbart 
nordvest for dæmningen var et skråtstillet 
bræt fastholdt af flere pæle. Brættet har 
nok haft flere funktioner. Primært at holde 
på dæmningsfoden, så den ikke skred ned i 
renden, sekundært at virke som støtte for 
den nævnte rende.

Hvis de ovenfor omtalte antagelser 
holder stik, har vi nu faet vandet ført fra 
mølledammen, hen over dæmningen og 
frem til selve hjulet, og dermed til den 
centrale møllebygning.

Af maskineri og værk fandtes meget fa 
spor, hovedsageligt leje- og kværnsten, og
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I de affaldslagi der tidsmæssigt hørte sammen med mølles nedbrydningi blev opsamlet en række find, blandt 
andet en lille skål og et fint knivskaft. Begge genstande, som tidligere har haft deres anvendelse ved 
middagsbordet i møllerens hus. (THY2484 X15 C+ F). (Foto og tegning: P. K. Andersen).
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Fot at fa overført kraßen fra det store hjul har der i en vandmølle indgået en rakke udvekslingshjul, hvoraf der 
blev fundet en enkelt tand. (X17).

en enkelt tand fra et tandhjul. Da området, 
hvor møllehjulet må have været placeret, 
endvidere er meget forstyrret af drænled
ningen, er det svært at pege på den eksakte 
placering af opbygningen, der har skullet 
holde hjulet, men flere dobbelte stolpepar 
synes at kunne indgå i en sådan konstruk
tion. Med selve bygningen, der har inde
holdt maskineri, kvæmsten, sigte osv., er vi 
på lidt mere sikker grund. En række 
tilnærmelsesvis parallelt løbende pæle er 
tolket som resten af mølleriet. En stor 
mængde sten nordøstligt i feltet var deri
mod rester af selve beboelsesbygningen, og 
der blev da også fundet rester af blandt 
andet en kakkelovn, som viser, at der har 
været et opvarmet opholdsrum.

Hvis vi fortsætter med at følge vandets 
færd gennem møllen, har den nu trukket 
hjulet rundt og er faldet ned i en rende, 

som i siden var støttet af flere pæle. Da det 
nu har sluttet sit arbejde, har det lystigt 
pladret væk uden menneskeskabte ind
greb, før det længere fremme igen har 
mødt en mølle.3

Møllen har fungeret på omtalte måde i 
årtier, frem til begyndelsen af 1700-tallet. 
På det tidspunkt er det begyndt at knibe 
med mængden af vand; og møllen blev 
nedlagt.

Man har gået meget grundigt til værks. 
Næsten alle pælene er blevet afsavet helt 
nede ved jordoverfladen for at kunne 
genanvendes i andet byggeri.

Området er imidlertid ikke blevet opgi
vet til beboelse. Da møllen ikke længere 
regulerede vandet, har der tilsyneladende 
været fare for erosion af de resterende 
bygninger. For at sikre disse udlagde 
ejeren en række sten og affald, bl.a. i form
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Efter selve møllens nedbrydning har man sikret det tørre land ved at udlægge en række sten og affald, som en 
slags bolværk mod vandets nedbrydende virkning. (Foto: J. Hjermind).

af nedbrydningsmateriale, ved kanten af 
»øen« for at hindre vandets ødelæggende 
virkning.

Det virker måske noget drastisk at gøre 
så store anstrengelser blot for lidt vand, 
men da vandet er blevet givet frit, har der 
været pres på. Stolpccndcme var dækket af 
ca. 50 cm sand, hvilket viser, at der er 
blevet ført store mængder materiale til 
området af den menneskabte »flod«.

Til sidst er vel også bygningerne blevet 
for ringe. Området blev opgivet til beboel
se, og vi er tilbage, hvor vi begyndte.

Fantasien
Nu synker sommerdagens sol 
og høduft stiger fra stange, 
vandmøllen brummer sin sagte sang 
vidt over slagne enge.

Således indleder Viggo Stuckenberg et af 
digtene i sin digtsamling »Sne«, og giver et 
billede af en vandmølle en sommeraften.

Under udgravningen i det kolde efterår, 
var der dog ikke megen sol, høduft og sagte 
sang fra møllehjulet. Det kunne dog ikke 
undgås, på dage hvor solen tittede frem, at 
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vi lænet op af dæmningen, lod fantasien fa 
frit spil og forestillede os møllen i funktion 
århundreder tilbage.

Adgangen til møllen må være sket fra 
den nuværende by. Her har bøndernes 
vogne skrumlet ned mod møllen, som har 
ligget tildels omgivet af mølledammen og 
grønne enge. Selve møllehuset må have 
været beklædt med brædder, mens beboel
sen har været af bindingsværk. Når vogn
ene var nået helt frem, har man hilst på, 
udvekslet nyt, og specielt bonden har nok 
nydt at komme lidt hjemmefra. Kornet er 
blevet læsset af og båret hen til møllen, 
selvfølgelig efter at ejeren har sikret sig, at 
han nu virkelig fik sit eget mel tilbage.

Inde i møllen har det knirket og braget. 
Hele maskineriet var træbygget og det, 
sammen med lyden af kværnstenens ma
len, har bevirket et højt støjniveau, alt 
imens det fine melstøv har svævet i luften 
og lagt sig tommetykt på bjælker og i 
krogene.

Møllersvenden har taget det største 
skrub, mens mølleren tog sig af den mere 
forretningsmæssige side af sagen. Når der 
skulle skiftes lejesten, og det må være sket 
hyppigt, har alle nu nok været i sving. I det 
hele taget må der have været meget 
vedligeholdelsesarbejde på en vandmølle. 
Stenene skulle billes, bygningerne vedlige-

Lejesten. Stenens halvdele blev fandet på to forskellige steder. At den har varet benyttet ßere gange fremgår klart 
af de mange huller, hvorjemakslen fra vandhjulet har skåret sig ned. (THY2484 X32 + X55).

(Foto: P. K. Andersen).
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Til at opvarme beboelseshuset har man benyttet en kakkelovn. Den var opmuret af sortbrandte kakkelpotter. 
Skår af disse potter blev fundet i stort tal ved undersøgelsen. (THY2484X16). (Foto: P. K. Andersen).

holdes, dammen renses for vandplanter 
osv.

Mølleren har nok også skullet tage sig af 
de utilfredse kunder, som klagede over for 
lidt mel, forringet kvalitet osv., så man må 
også tænke sig højrøstet tale med brug af 
sprogets mindre pæne gloser.

Slutning
I dag ligger vandmøllen atter gemt under 
grønsværen. Hvis vi skal runde sagen af, 
kan følgende stå som udfaldet af gravnin
gen i Vestervig: Uggi Larsen fik drænet og 
slap for vand på sin oplagsplads, bygher
ren vil ikke blive forstyrret af arkæologer
ne, Vestervigs borgere fik kundskab om en 
af deres vandmøller, hvis eksistens var gået 

i glemmebogen og vi fik alle en brik til 
vores fælles fortid.

NOTER:
1 Vandmøllen blev undersøgt af Museet for Thy og 

Vester Hanherred ved cand.mag. Jesper Hjermind 
og stud.mag. Hans Ole Matthiesen. Undersøgel
sens materiale bærer museumsnr. THY 2484.

2 Worminanum dendro datering nr. 2484-2. Det skal 
dog nævnes, at der kan være tale om genanvendt 
tømmer og det derfor ikke automatisk daterer 
anlæggelsestidspunktet.

3 Se Hanne Mathiesens artikel »En pæl i Vestervig«, 
som behandler de arkivalske oplysninger om vand
møllerne i Vestervig.
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CHR. P. FOGTMANN

Overgaard-klanen
- en myte med sandheder
Denne beretning punkterer en gammel myte om 
Overgaard-klanen fra Østerild, men realiteterne bag 
myten tør siges at have nok så megen interesse: 
Historien om en søskendeflok, der kunne stå sammen, 
og som blandt andet derved kom stærkt med i 
lokaldemokratiets organisationer og institutioner.

Blandt thyboer lever mange myter, og de 
fleste af dem har rod så langt tilbage i 
fortiden, at det er svært eller umuligt at 
finde deres oprindelse eller sortere deres 
indhold af realiteter fra meninger og 
formodninger. Nogle er imidlertid nyere, 
og en enkelt har udgangspunkt så nær 
nutiden, at flertallet af hovedpersonerne 
stadig selv kan svare for sig. Derved 
punkteres en myte — måske — men til 
gengæld afdækkes et eksempel på det 
familie-sammenhold, der før »folkevan
dringerne« i vort århundrede prægede 
hovedparten af det danske samfund.

Eksemplet hedder »Overgaard-klanen«, 
og selv om det allerede nu vil være ukendt 
for mange i Nordthy, skal man ikke gå 
langt for at finde folk, som kan henvise til 
den store børneflok efter Maren og Jens 
Overgaard i Østerild. De havde og har alle 
interesser ud over hjem og erhverv, og de 
besatte en række poster i sogneråd, menig
hedsråd og — navnlig — andelsbevægel- 
sens organisationer. Arsagen var naturlig
vis i første række deres ønske om at være 
aktive i demokratiets lokale funktioner, 

men det fremgik, at Overgaard-brødrene 
næsten altid optrådte enigt, når en post 
skulle besættes — og på en eller anden 
måde samlede de ofte det nødvendige antal
stemmer til et valg.

Her begyndte så myten at blomstre:
Maren Overgaard, som efter sin mands 
tidlige død i 1949 sad i hjemmet sammen 
med Arne, der i 1957 fik overdraget skødet 
på ejendommen, var en stærk kvinde, som 
samlede børn og svigerbørn omkring sig 
for at lægge råd op, når en af brødrene 
ønskede sig en eller anden post. Der blev 
lagt en plan — og den blev fulgt af alle — 
meget ofte med det ønskede resultat.

— Nej, siger Arne Overgaard, som har 
påtaget sig på familiens vegne, at erstatte 
myten med realiteter. Man må godt huske 
vor mor som en stærk kvinde, for det var 
hun på mange måder, men det var bestemt 
ikke sådan, at hun lagde planer for os eller 
dirigerede med os. Derimod var hun vort 
samlingspunkt, og familiens gode sam
menhold var først vore forældres og siden 
Mors fortjeneste. Børn, svigerbørn og 
børnebørn var alle glade for at samles om 
hende. Hun var, som en nevø sagde ved 
hendes begravelse, altid så god at snakke 
med.

— Og de aktuelle valg?
— Dem kunne vi godt snakke om, når vi 

var samlet herhjemme, men det var med
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Familien Overgaard fotograferet ved Maren og Jens Overgaards sølvbryllup i 1932. Fra venstre øverst ses 
Kristian, Ejnar og Jens Møller, Magnus, Lars og Alfred, mellem forældrene Arne og Grethe, yderst til højre 
Anna Elise.

Mor som tilhører, aldrig som dirigent. Helt 
fra vor barndom vidste vi, at det var godt 
at stå sammen. Lad Mor og Far fa æren for 
det. De skabte familien, og de viste den, 
hvor den hørte til. Vi kom ud at tjene 
allerede fra 12-årsalderen, men indtil Fars 
død var der så altid et par ad gangen 
herhjemme. I 1949 var jeg hjemme og blev 
her.

Ægte thyboer
Både Maren og Jens Overgaard var af 
ældgamle thybo-slægter. Jens Overgaard 
(29.9.1883-22.9.1949) var fra Lønncrup, 
og navnet stammede fra Overgaard i 

Kjelstrup. Maren Overgaard (20.11.1884- 
6.6.1980) var født Christensen, og hendes 
forældre havde gården her på vej numme
ret Hovsørvej 42. Allerede da hun var 14 
år, døde faderen af tuberkulose, og mode
ren fortsatte driften af ejendommen sam
men med sin datter, indtil Maren i 1907 
blev gift med Jens Overgaard. Typisk nok 
for den tid var, at brylluppet blev holdt 1. 
november, for så kunne Jens’ brødre 
benytte skiftedagen til at være med. Maren 
Overgaards mor blev i hjemmet til sin død 
i 1931.

Alle landbrugsejendommene øst for 
Hovsørvej har den forhistorie, at de oprin
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deligt lå nede i engene næsten i plan med 
fjordens overflade, men da Aggertangen 
første gang blev gennembrudt i 1826, blev 
bygningerne ødelagt på stribe. Ejerne blev 
efter datidens metode udstyret med tigger
breve, som legaliserede deres bestræbelser 
for gennem indsamling eller tiggeri at 
skaffe sig kapital til nybyggeri, og Arne 
Overgaard fortæller, at den gamle ven
ding: »Æ er fra Østerild desværre« stam
mer fra den triste tid.

Alle ejendommene ved Hovsørvej blev 
nyopført oven for fjordskrænten, hvor de 
ligger nu, men Arne Overgaards ejendom 
brændte i 1985 og er i dag helt nybygget.

Børneflokken
I løbet af atten år fik Maren og Jens 
Overgaard den børneflok, som siden skulle 
blive genstand for mytedannelse. Lars 
Overgaard, nu Tingstrup, fødtes i 1910, 
Jens Møller Overgaard, Hillerslev, 1911, 
afdøde Alfred Overgaard, Skårup, 1913, 

Ejnar Overgaard, Hillerslev, 1914, afdøde 
Magnus Overgaard, Vang, 1917, Arne 
Overgaard, Østerild, 1920, Kristian Over
gaard, Hillerslev, 1922, Anna Elise, gift 
med fabrikant E. Gregersen, Hillerslev, 
1924, og afdøde Grethe, gift med Harry 
Møller, Hovsør, 1928.

Man bemærker, at de alle — ganske 
ualmindeligt for nyere tid — har fået bopæl 
på hjemstavnen. Men vi er ikke hjemmefø- 
dinge, siger Arne Overgaard. Ved Grethes 
begravelse sagde provst Langkjer, at vi alle 
tog ud og alle kom tilbage. Vi ville gerne 
ud til skolegang og anden uddannelse, men 
siden søgte vi vor boplads i Nordthy.

Tillidshverv
Arne Overgaard har samlet en liste over de 
tillidshverv, som Overgaard-brødrene ef
terhånden blev valgt til, og han gør 
opmærksom på, at listen så langt fra er 
fuldstændig. Den kan blot give et indtryk 
af interesserne.

Maren Overgaards ejendom i 1949 — i 1957 overtaget af Arne Overgaard, som efter branden i 1985 måtte 
bygge helt nyt.

33



Lars Overgaard blev sognerådsmedlem, 
sognefoged, formand for Thisted Andels
mejeri, medlem af bestyrelserne for kvæg
avlsforeningen, Vestergades Brugsforening 
og Thisted Elværk samt af FDBs repræsen
tantskab.

Jens Møller Overgaard opnåede som 
elev på Ollerup Folkehøjskole at blive 
valgt til statsminister, da skolen arrangere
de et prøvevalg. Herhjemme blev det til 
medlemskaber i sogneråd og menigheds
råd samt Thisted Kommunes lignings
kommission.

Alfred Overgaard var medlem af Sjør- 
ring-Thorsted Sogneråd, siden af Thisted 
Byråd, hvor han bl.a. var formand for 
Teknisk Udvalg og medlem af økonomiud
valget. Han blev formand for Andelsban
kens Thisted-afdeling og senere medlem af 

bankens repræsentantskab, i bestyrelsen 
for Sjørring Brugs og Sjørring Andelsmeje
ri samt næstformand i Landboforeningen 
Nordthy.

Ejnar Overgaard havde forskellige po
ster i landbrugets organisationer, og Mag
nus Overgaard i Vang var medlem af 
sogneråd og menighedsråd. På et tids
punkt sad fire Ovcrgaard-brødre i fire 
sogneråd: Lars i Thisted Landsogn, Jens 
Møller i Hillerslev, Alfred i Sjørring-Thor- 
sted og Magnus i Vang.

Arne Overgaard var formand for Thi
sted Andelsslagteri indtil sammenlægnin
gen med Fjerri tslev og lægger vægt på en 
post som medlem af bestyrelsen for Lods- 
ejerlauget for Hanherreds Vejler. Han er 
som formand for Østerild Lokalforening 
medlem af DLGs repræsentantskab, har
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antagelig fra genopbygningen i 1826, da stormflod havde ødelagt den oprindelige gård.

gennem 34 år været medlem af Østerild 
Menighedsråd og sidder i anden periode i 
Provstiudvalget.

Kristian Overgaard var medlem af 
bestyrelsen for Hillerslev Brugsforening, 
foderstofforeningen, regnskabsforeningen 
under Landboforeningen Nordthy, Mar
kedshallen i Thisted og i bestyrelsen for 
Nordthy Strømforsyning, hvad der betyder 
medlemsskab i bestyrelsen for Nordkraft. I 
nogle år var han i bestyrelsen for store 
afvandingsarbejder i området.

Søstrene Anna Elise og Grethe blev som 
brødrene præget af interesser udadtil, men 
på en anden måde. Anna Elise er aktiv i 
ledelsen af Hillerslev Beholderfabrik, som 
hendes mand og hun skabte, og Grethe 
Møller delte sociale interesser med sin 

mand. Ved sin død var hun formand for 
den lokale afdeling af Landsforeningen for 
hørehæmmede og medlem af bestyrelsen 
for samme landsforening. Hun gjorde 
meget for at skaffe hjælpemidler til døve og 
tunghøre.

— Skal det med, spørger Arne Over
gaard, at tre af brødrene den 5. maj mødte 
med frihedskæmpernes armbind. Lars og 
Alfred var med i Vandetgruppen, der var 
en ren mobiliseringsgruppe, og Kristian 
havde været i modtagegruppe sammen 
med Aksel Andersen og Johan Gerstrøm i 
Sennels.

— Og posten som leder af Overgaard- 
klanen?

— Den findes ikke. Da jeg fyldte 60 år, 
sagde Kristian i spøg, at jeg efter Mors død 
stod som familiens overhovede, men jeg 
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svarede, at jeg ikke ville have en sådan 
post, og at familien for resten ikke ville 
have noget overhovede.

Realiteter og myter
— Hvor meget betød så Overgaard-klanen 
for de mange valg, du omtalte før?

— Betegnelsen klan er vel ikke negativ. 
Alligevel vil jeg hellere tale om sammen
hold i vor familie, og det har langt fra 
spillet den rolle, som nogle vil mene. Ved 
valg indenfor sognene kunne vi jo ikke 
hjælpe hverandre tværs over sogneskellene, 
og da jeg i 1960 blev foreslået valgt til 
slagteriets bestyrelse, måtte jeg klare mig 
selv, fordi der blev stemt kredsvis, og jeg 
var den eneste Overgaard i Østkredsen. 
Det var et par naboer, der kom til mig og 
sagde, at jeg bare skulle sidde helt stille og 
lade dem ordne sagen, og det gjorde de. Da 
jeg siden blev valgt til formand, skete det 
ved valg indenfor bestyrelsen, så heller ikke 
her kunne brødrene gøre fra eller til.

— Men overfor andre valg?
— Som jeg har sagt, var det altid 

naturligt for os at stå sammen, og svogre 
og svigerinder sluttede sig gerne til. Allige
vel kunne det ikke blive til så mange 
stemmer, men vi havde også gode venner. 
Politisk stod vi, kan jeg sige, på venstre fløj 
af Venstre, og det gav kontakt over til de 
radikale. Landbrugsmæssigt stod vi på 
grænsen mellem gårdmands- og hus
mandsbrug, og vi havde gode kontakter til 
husmandsforeningerne, som ofte hjalp os 
med stemmer og vidste, at Ovcrgaard- 
brødrene var indstillet på at samarbejde 
ved andre lejligheder.

Til det politiske hører vel også, at vi 
meget enigt gik imod LS, da den forening 

var stærk, og det gav os forbindelse til Jens 
Kirk, Thousgaard, og hans kreds, som den 
gamle LS-mand Frederik Buchhavc i 
Snedsted kaldte for Jens Kirks tjenestekar
le.

Alle disse kontakter vil vi godt være 
bekendt, for de var reelle, og der er aldrig 
nogen i eller omkring Overgaard-familien, 
der har skullet stemme imod en overbevis
ning. Men når anledning var der, kunne vi 
godt fremkalde noget, der lignede et 
stemmeskred.

— Fungerede det altid?
— Nej, for vi havde i høj grad hver vor 

mening og tvang aldrig hverandre til 
noget. Da Alfred tilsyneladende håbløst 
stillede op til det første byråd i Thisted 
Storkommune, var det ham selv, der 
fremskaffede stemmer nok til fra en 12. 
plads på listen at kunne rykke ind i byrådet 
sammen med Holger Visby. Han havde, 
som han sagde, sine venner. Det var dem, 
der ikke kom til opstillingsmøderne, men 
mødte på valgdagen.

Jeg mindes kun en enkelt gang, da vort 
sammenhold helt svigtede. Et år ønskede 
Lars, Alfred og Kristian at stille til samme 
ledige post i FDBs repræsentantskab, og de 
fastholdt alle deres kandidatur. Der var så 
ingen af dem, der blev valgt — og det har 
vi vel i familien taget som en gavnlig lære.

Vi søskende lærte noget om sammen
hold, og det fik vi glæde af på så mange 
måder. Men er det værd at skrive om?

— Ja, om 100 år vil det være meget 
interessant.

— Til den tid vil vi nok være glemte, og 
det gør så ikke noget, men hvis vi også til 
den tid kan minde om, at en familie skal 
stå sammen, vil vi da være glade til.
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KAJ SEKKELUND

Fjordfiskere

Kaj Sekkelund fortaller i denne artikel om fiskeriet i 
Thisted Bredning i tiden fra efter 1825 til ca. 1930.

Stormfloden i 1825, der fremkaldte det 
voldsomme brud på Aggertangen, fik på 
mange måder stor indflydelse på dagligda
gen i Thisted. Vilkårene for sejlads forand
redes, da fjorden nu var åben mod vest, og 
større skibe kunne begynde at besejle den 
vestlige Lim^ord. Det førte i tiden omkring 
1840 til, at Thisted Havn blev bygget, og 
dermed var den spæde begyndelse lagt til 
byens vækst og tilpasning til den industri
elle tidsalder.

Bruddet på Aggertangen forandrede 
også livsbetingelserne for de mennesker, 
der ernærede sig ved fiskeri i Limfjorden. 
På grund af det indtrængende saltvand 
forandredes fiskebestanden, og fiskeriet 
måtte lægges om, så det tilpassedes de nye 
forhold.

Fiskeri i lukket jjord
Før havet gennembrød Aggertangen i 
1825, var Thisted Bredning nærmest et 
brakvandsområde, men nu kom der et 
langt større saltindhold og en øget gen
nemstrømning. Derved ændredes sam
mensætningen af de tilgængelige fiskearter.

Fiskeriet i Thisted blev i 1802 beskrevet 
som meget tilbagestående og uden større 
betydning, selvom mulighederne fandtes. 

Knud Aagaard skrev om dette i 1802: 
»Mangfoldige af de fiskearter, som det 
salte, ferske og brakke vand frembringer, 
er her samlede. Så at, dersom her skulle 
klages over mangel på fisk, må det være, 
fordi de ikke fanges«1 Men til forskel fra 
havboernes fiskeri klagedes med grund 
over, at fiskeriet i Limfjorden forsømme
des, med undtagelse af Østerild og Sennels 
- hvor man fiskede helt og aborrer, søgte 
»næsten ingen sin næring ved fjordfiskeri
et«. Aagaard angav selv en mulig forkla
ring på dette, som også er kendt fra andre 
egne af landet på dette tidspunkt - »den 
frygt enhver har for udskrivning til orlogs 
for sig og sine børn, ifald han ejede en 
båd«. Det har gennem tiderne været 
almindeligt, at fiskere blev udskrevet til 
marinen, idet dejo var søvante, og det har 
tilsyneladende afholdt en del Thistedboere 
fra at drive fiskeri.

løvrigt var det vigtigste fiskeri ålefiskeri
et, men dette blev ikke drevet af Thisted
boerne. Det var for det meste Aggerboerne, 
som i sommermånederne drev omkring i 
jorden, hvor de lod sig indlogere og brugte 
pulsvod efter ål. Pulsvodfiskeriet havde 
efter kongelig forordning gennem tiderne 
enten været forbudt eller fastsat til først at 
måtte tage sin begyndelse ved Set. Hans- 
dagstide og derefter vedvare til Set. Bart- 
holomæi, hvilket vil sige fra sidste halvdel
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Martinus Rørbye’s tegning af »Fiskere i Thisted«, 1830. Fiskeren agner (madder) kroge, mens drengen ser til. 
Under Bjerget, senere Strandvejen, som ses på tegningen, havde med sin beliggenhed en tæt tilknytning til 
havnelivet, og det var den gade i Thisted, der beboedes af flest fiskere.

af juni til sidste halvdel af august. Årsagen 
hertil var, at pulsvodfiskeriet blev betragtet 
som hårdhændet og skadelig for krogfiske
riet, hvilket også gav anledning til sam
menstød mellem fiskerne fra Agger-Harbo- 
øre og Limfjordsfiskeme, f.eks. kendes et 
tilfælde fra Thissingvig på Sydmors fra 
1839, hvor fiskerne tørnede sammen i et 
søslag om fiskeretten2. Desuden kunne 
Østerildboeme forsyne omegnen med fer
ske og røgede helt. Det var kun fa 
rødspætter, man fangede, og det gode 
sildefiskeri i den østlige Limfjord med Nibe 
som centrum fandt ikke sit sidestykke i 
Thisted Bredning.

Aagaards beskrivelse fra 1802 giver et 
meget godt billede af fjordfiskeriet indtil

bruddet på Aggertangen. Fra 1736 kendes 
en indberetning, der opridsede samme 
hovedtræk. »Thisted By ligger tæt ved 
Limfjorden og 1-1V2 mil fra Vesterhav. Af 
Limfjorden falder på dette sted om som
meren en del ål, som fås ved pulsvåde og 
eller fanges på kroge, og sjældent at se 
nogen gråfisk (Fisk af forskellig art, flyn
der, ålekvabber o.s.v. som fanges i silde
garn og ålepulsvod) undtagen en kort tid i 
for- og efteråret, da der fanges nogle få helt 
ved et sted uden for byen kaldet Drags
bæk«3. Bruddet på Aggertangen i 1825 
gjorde denne form for fiskeri utidssvaren
de, og fjordens marine fauna ændredes 
langsomt. Aggerkanalen var en realitet, og 
allerede ved påbegyndelsen af Thisted 
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Havn i 1840’eme havde flere hundrede 
skibe passeret kanalen.

»Den Nord-Cimbriske Tilskuer, nr. 28« 
refererede »Fredag den 7. april. 1826« et 
eksempel på forandringerne i den marine 
fauna, som indstrømningen af saltvand 
havde medført: »(Meddelt). På fiskeriet i 
Limfjorden spores i disse dage en mægtig 
indvirkning af Vesterhavet, idet skallerne 
formodentlig flygtede for det salte vand, 
søge indvigene og fjordbredden i en her 
aldeles ukjendt mængde. Omkring Nykjø- 
bing fanges daglig flere læs, og dette skal 
ligeledes være tilfældet på flere steder af 
Morsøe og Salling. Ved at vade nogle 
skridt ud i fjorden, kan en karl i en timestid 
fange 40-50 01 skaller, uden andet redskab 
end et på en stang befæstet næt, hvorved 
de ligesom øses op af fjorden. Uagtet 
bønderne afhenter fiskene i læssevis, sælges 
de dog for 2 å 3 skilling olen«.

Det store brud
Da havet ved den voldsomme stormflod i 
1825 gennembrød Aggertangen, betød det 
et opsving for skibstrafikken. For fiskeriet 
derimod havde det til følge, at erhvervet, 
der før havde været svagt, nu næsten helt 
forsvandt. Fiskeriet efter helt svandt ind til 
det bare ingenting, og også sildefiskeriet 
tog stærkt af. I 1834 kostede 1 ol sild 24 ski. 
i Thisted mod blot 2 ski. en halv snes år 
tidligere4 for samme kvantum - en pris, der 
var så lav, at man endog anvendte silden 
som gødning på markerne5. Efterhånden 
bredte havets dyre- og planteverden sig ind 
i fjorden, og der blev igen gode betingelser 
for fiskeri. I folketællingen fra 1834 nævnes 
3 erhvervsfiskere i Thisted, og med havnen 
i 1840 blev der mulighed for at fiske med 

større fartøjer. Fiskeriet fik herefter et stort 
opsving. Takket være de havneudvidelser, 
der fandt sted gennem 1800-tallet og 
etablering af en særlig fiskerihavn i 1907- 
08, fik fiskerne bedre vilkår for udøvelsen af 
deres erhverv6.

Nedgangen i fiskeriet var kun en midler
tidig omstilling, og efter en stabilisering af 
de naturgeografiske forhold kom Lim
fjordsfiskeriet ind i en lang fremgangspe
riode. I en samlet vurdering blev fiskeriet 
bedre efter bruddet på Aggertangen. De 3 
erhvervsfiskere i Thisted i 1834 var blot 
begyndelsen på en befolkningsgruppe, der 
i løbet af århundredet voksede til mange

Agent Adolf Tachau blev den første formand for 
Fiskeriforeningen i Thisted fra 1892-1907. Han var 
ikke direkte indblandet i fiskeriet, men havde som 
købmand i Vestergade en interesse for ophjælpningen 
af byens erhverv.
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flere og satte deres eget præg på by- og 
havnelivet.

En opgørelse over Limfjordsfiskeriet fra 
1882-83, som dækkede fiskeriet i hele 
Limfjorden, giver et meget godt helheds
indtryk af tidens fiskeri. Det økonomiske 
udbytte af fiskeriet blev opgjort og siger 
dermed noget om fiskernes sociale vilkår i 
sammenligning med andre befolknings
grupper. Indtjeningen viste, at fiskerne 
ikke hørte til de mest velstillede, men 
derimod lå blandt de grupper, som tjente 
dårligst.

Opgørelse over Limfjordsfiskeriet fra 
1/4-1882 til 31/3-1883 foretaget af fiskeri
kontrollen ved Bertel Andersen, Thisted, 
viser at: Indtægten var for ål, flynder, sild, 
torsk og hummer på ialt 516.376,06 kr., 
som fordelte sig på: Ålefangst med 5 
pulsvod, 352 bøtvod, 1266 lystre på træsta
ge, 256 plumpes tang, 41 vadeglibc (som 
var kvindearbejde), 15400 kroge og 549 
ruser med 2468 mænd og fuld indtægt 
265.195,37 kr. Flynderfangst 321 snurre
vod, 3598 nedgarn, 3 landragningsvod 
med 1219 mænd og udbytte 152.853,54 kr. 
Sildefiskeri ved 387 mænd med 45 vod og 
187 bundgarn og et udbytte på 82.147,15 
kr. Torskefiskeri med 51.200 kroge ved 192 
mænd og et udbytte på 13.928 kr. Hum
merfangst af 40 mand med 640 garn og 
kranjer og et udbytte på 2.257 kr. Opgørel
sen gav også en beregning over udgifter til 
vedligeholdelse af redskaberne ved de 
forskellige fiskerier: Ålef. 12,12 pct., flyn
derf. 13,77 pct., sildef. 17,22 pct., torskef. 
18,71 pct., hummerf. 19,47 pct. Fortjene
sten for den enkelte mand ved de forskelli
ge fiskerier var sild 178 kr., flynder 108 kr., 
ål 94 kr., torsk 59 kr. og hummer 45 kr.

Fiskerbefolkningen ved Limfjorden bestod 
af 603 mænd, som ernærede sig fuldtids 
ved fiskeri samt 1408 mænd og 82 kvinder 
delvist7.

Süd
Limfjordsfiskeriets omfang og karakter kan 
aflæses af opgørelsen. Sildefiskeriet gav i 
kroner og ører den bedste indtjening i 
forhold til arbejdsindsatsen. Men sild var 
en udpræget stimefisk, og derfor et stærkt 
sæsonbetonet fiskeri, som ikke engang var 
stabilt eller tilbagevendende fra år til år. 
Derfor kunne sildefiskeriet ikke danne 
basis for en egentlig fiskerbefolkning ved 
Thisted Bredning; kun i Dragsbæk fandtes 
enkelte fiskerlag, der brugte landdrag
ningsvod efter sild.

Ål og flyndere
Det vigtigste grundlag for erhvervet var 
fiskeri efter ål og flyndere. Især var brugen 
af nedgarn vigtigt for flynderfiskeriet. Det 
udgjorde den stabile basis for egentlige 
erhvervsfiskere.

Ålefiskeri, derimod, var af en anden 
karakter. Det gav ganske vist en rimelig 
indtjening, men det såkaldte vadefiskeri 
med lystre, plumpejern og glibe blev ofte 
drevet af folk, som havde deres hovedind
tægt fra andre erhverv og kun deltog i 
fiskeriets højsæsoner. Endog kvinder tog 
del i dette vadefiskeri.

Dragsbækfiskeme
I Dragsbæk fandtes en gruppe af fiskere, 
der i mange år vedblev med at drive 
landdragnings  vod-fiskeri efter sild, hvilket 
var en af de mange særlige fiskeformer, 
som har eksisteret.
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Thisted Fiskefaktori, 1900-10, på hjørnet af Søndergade og Fjordstrade. »Fiskefaktori« står skrevet over 
porten. Huset er forlængst nedrevet og giver i dag plads for det nye rådhus.

Sildefiskeriet var meget ustadig - til tider 
var der intet at fange, og til andre tider 
kunne silden fanges i læssevis. Når så 
endelig fangsterne viste sig i stort tal - faldt 
priserne. En fiskeriberetning fra Dragsbæk 
i feb. 1885 rapporterer en sådan episode. 
»Straks isen var borte, kom silden i 
mængde, og et enkelt dræt gav endog et 
udbytte af 4 læs«. Silding og ansjos 
fangsterne solgte Dragsbækfiskeme som 
oftest til havfiskere, der brugte dem som 
agn. Men eftersom det var udenfor torske- 
og kullersæsonen, blev de istedet solgt til 
opkøberne til en meget lav pris af 8-9 kr. 
læsset. Afsætningsvanskelighedeme kunne 
afhjælpes med tilberedningsanstalter, men
te man, idet et dræt, som det nævnte, 

kunne indbringe flere hundrede kr. be
handlet som røget kielersprut. Det blev 
senere på året meddelt, at der var et rigt 
vodtrækningsfiskeri efter sildinger samme 
sted med særdeles godt udbytte. Ejerne af 
voddene fik det halve af fortjenesten8.

De fiskemuligheder, som forsvandt efter 
1825, blev til fulde opvejet af nye som 
flynder, torsk og hummer, og åle- og 
sildefiskeriet var stadigvæk betydeligt.

Fiskerikontrol
Bertel Andersen (1815-84) var den første 
kontrollør ved Limfjordsfiskeriet i Thisted. 
Han blev ansat i 1858. Ved at læse den 
nekrolog, der i 1884 blev skrevet over ham, 
får man indtryk af det hårde fiskerliv.
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Før Bertel Andersen kom til Thisted 
havde han været forbjerger i Skagen, hvor 
han havde deltaget i redningen af mange 
menneskeliv og modtaget 7 redningsme
daljer, senere blev han for sine fortjenester, 
ligesom mange andre fiskere, Dannebrogs
mand i 1846 og Ridder af Dannebrog i 
1865. Og Holger Drachmann hædrede 
Bertel Andersen med et digt ved jubilæet i 
1883. Kongen sagde om ham i 1864 - »Her 
er en mand, der har fortjent sine ordener«. 
Ligeledes blev det sagt, at han havde hjerte 
for den fattige fisker9

Thisted havde med Bertel Andersen 
ligesom andre fiskerbyer et eksempel på 
den brave, snarrådige og retsindige mand, 
der er blevet eftertidens typiske opfattelse 
af fiskerne.

Fiskeriforeningen for Thisted
og omegn
Fiskeriforeningen for Thisted og Omegn 
med formanden, agent Tachau, i spidsen 
blev dannet i 1892. Hovedformålet med 
foreningen var at igangsætte en udplant
ning af rødspætteyngel eller små rødspæt
ter i Limfjorden. Foreningen havde således 
fra starten et konkret formål, foruden 
naturligvis det mere generelle: at varetage 
fiskernes interesser. Der var stor tilslutning 
til den nye forening, og det første år fik den 
99 medlemmer. På denne måde blev 
fiskerne organiserede i et selvstændigt 
forsøg på at forbedre fiskeriets vilkår.

Den første bestyrelse
Den første bestyrelse bestående af agent 
Tachau, fiskeeksportør Th. Poulsen, sagfø
rer C. F. Bendixen, fisker Josef Steffensen 

fra Vildsund, fiskehandler Morten Peder
sen, fisker Jacob Brandt fra Flade, fisker 
Søren Madsen, fisker Chr. Brandi og 
købmand N. Poulsen skulle føre planerne 
ud i praksis.

Rødspætter
Udplantningen af rødspætteyngel eller 
små rødspætter skabte fremgang for fiskeri
et i Thisted og Visby Bredninger. I en lang 
årrække var det en indtægtsmulighed for 
mere end hundrede fiskere omkring Thi
sted Bredning, og rødspættefiskeriet blev 
den vigtigste indtægtskilde for byens fiske
re.

Indkøb af rødspætteyngel til udsættelse i 
Qorden finansieredes det første år ved 
forskellige tilskud. Der blev givet penge fra 
Thisted Byråd og sognene omkring bred
ningen; fra den lokale bank og sparekas
sen, men de fleste penge kom fra statskas
sen. Indenrigsministeriet gav i 1893 400 
kroner i tilskud. Fra foreningens medlem
mer indkom der kontingentpenge, som 
dengang var 1 kr. pr. medlem.

Selvom beløbets størrelse varierede fra 
år til år, blev dette hovedtrækkene i det 
økonomiske grundlag for fiskeriforeningen 
i mange år frem, og foreningen blev 
dermed den økonomiske igangsætter af 
rødspætteudplantningen, som hovedpar
ten af indtægterne gik til. 334- V2 ol 
rødspætteyngel kunne således udsættes i 
Thisted- og Visby Bredning i april-maj 
1893. Og den udsatte mængde var året 
efter i 1894 steget til 512-tø ol eller ca. 
40.000 kg.. De følgende år blev lignende 
mængder udplantet.
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Landdragningsvod-trækning efter sild ved Dragsbæk ca. 1919. Voddet roedes ud på ftorden, hvorefter 
fiskerlaget ved hjælp aflange reb drog voddet på land. Denne gamle fiskeform, der bl.a. også var bærende for 
Skagensfiskeriet, overlevede i mange år i Dragsbæk.

Arbejdet blev udloddet til de lokale 
fiske- og kvaseskippere, som sejlede til 
Thyborøn hvert forår som regel i april og 
indfangede yngelen. I et typisk år som 
1901 så fiskeriforeningens regnskab ved 
udplandningen således ud:

Rødspættefiskeriet gik frem fra år til år 
efter igangsættelsen i 1893 med stigende 
fangstmængder og bedre indtjening for 
fiskerne, hvilket kulminerede i årene 1914- 
18, kun et enkelt år - 1917 var udplantnin
gen indstillet p.gr.a. petroleumsmangel.

(1 ol rødspætter kostede 1,25).

13. april Rasmus Nielsen, kvasen »Frikvcm«................ 95 ol 118,75 kr.
13. april Peder Chr. Kjærgaard, kvasen »Emanuel« .... 87 ol 108,75 kr.
15. april Nicolai Eriksen, kvasen »Ncya«...................... 86 ol 107,50 kr.
15. april Peter Pedersen, kvasen »Daisy«...................... 100 ol 125,00 kr.
15. april Chr. Larsen, kvasen »Kirstine«....................... 100 ol 125,00 kr.
15. april Andreas Larsen, kvasen »Aurora«.................. 105 ol 131,25 kr.
15. april Rasmus Nielsen, kvasen »Frikvcm«................ 105 ol 131,25 kr.
17. april Peder Chr. Kjærgaard, kvasen »Emanuel« .... 11.000 stk. 137,50 kr.
17. april P. Pedersen, kvasen »Daisy«........................... 10.000 stk. 125,00 kr.
18. april Nie. Eriksen, kvasen »Neya«........................... 8.000 stk. 100,00 kr.
18. april Chr. Larsen, kvasen »Kirstine«....................... 9.600 stk. 120,00 kr.
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Fjordfiskeren Holger Larsen10 mindes en 
af disse ture: »Udplantningen havde været 
indstillet i 1917, men i 1918 skulle det ikke 
gå lige sådan. Vi satte hårdt mod hårdt og 
samlede alle de grejer, vi skulle bruge i 10 
sejlbåde og tre opkøberkvaser, lejede et 
fartøj med køjeplads til 20 mand, og så 
provianterede vi for Thisted Fiskerifor
enings regning, som om vi skulle til 
Nordpolen. Derefter lod vi autoriteterne 
vide, at nu var vi klar til at tage afsted, og 
så kom da også tilladelsen. »Havørnen« 
slæbte hele flotillen til Kobberø Strand. 
Det var en af de skønneste ture, jeg har 
været med til«.

Efter 1. verdenskrig
Efter afslutningen på første verdenskrig 
fortsatte successen i 1920’eme, dog uden at 
nå niveauet i 1914-18. Derimod blev 
1930’erne et vendepunkt. Der blev stadig
væk udsat nogenlunde samme mængde 
yngel som tidligere, men de indfangede 
rødspætter var i kg. ikke meget mere end 
den udsatte mængde, og der blev talt om 
krise i fiskeriet. Hvorvidt dette skyldtes 
overfiskning eller andre biologiske foran
dringer, er næppe til at afgøre i dag.

2. verdenskrig med de knappe brænd
selsrationer førte i 1942 til, at rødspætteud
plantningen ophørte. Den blev genoptaget 
i 1950’eme, men man nåede aldrig tidlige
re tiders succes11.

Fiskeriforeningen
Hvis man ser på medlemstallet i Fiskerifor
eningen for Thisted og Omegn, får man 
indtryk af en anseelig fiskerbefolkning i 
byen. Medlemstal: 1892: 99, 1893: 104, 
1894: 110, 1895: 144, 1896: 170, 1898: 212, 

1899: 166, 1901: 202, 1902: 164, 1903: 149, 
1904: 128, 1905: 123, 1906: 115, 1907: 102, 
1908: 126. Men fiskeriet var meget sæson
betonet, og blev af den enkelte fisker meget 
ofte kombineret med andre indtægtskilder. 
Derfor er det vanskeligt at afgøre, hvor 
mange egentlige fuldtidsfiskere - som fand
tes i byen. En tilfældig oplysning fortæller, 
at af 6800 mennesker i Thisted var 185 
beskæftiget ved fiskeri i 1911.1 sammenlig
ning med antallet af både og fartøjer, som 
deltog i fiskeriet, virker tallet meget sand
synlig.

Limjjordssjægten
Det mest almindelige fartej i fiskeriet på 
Thisted Bredning omkring århundredskif
tet var »Limfjordssjægten«. Det var en 
sejlbåd, der var velegnet til fjordsejlads.

Moderne motorbåde
I 1907 anskafledes de første motorbåde, og 
fiskerflåden blev efter nogle år af en mere 
blandet karakter. I årene 1921-22 opgives 
der at have været 70 både, som har 
deltaget i rødspættefiskeriet med garn og 
vod. I 1923 og 1924 opgives 140, og tallet 
var i 1925 faldet til ca. 100. De afrundede 
tal viser klart, at det var fiskeriforeningens 
skøn, nogen præcis opgørelse var ikke 
blevet lavet.

Derimod findes i fiskeriforeningens kopi
bog 1917-24 »Liste over motorbåde og 
kvaser indenfor Fiskeriforeningen for Thi
sted og Omegns virksomhedsområde 
(1918)«. Listen indeholder ialt 42 fartøjer 
alle med motorer på mellem 2-5 hk. 
Hjemstedet var angivet som flg. Thisted 9, 
Hou 9, Vildsund 3, Sundby Mors 7, 
Gudnæsstrand 1, Doverodde 1, Boddum 1, 
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Skyum 1, Næssund 5, Visby 2, Senncls 1, 
Sundby 2. De øvrige, som deltog i fiskeriet, 
har været hjemmehørende i andre dele af 
fjorden end Thisted og Visby Bredninger.

Rødspætteboom
Det gode rødspættefiskeri, der fandt sted i 
Thisted Bredning, lokkede fremmede fiske
re til. De kom fra andre dele af Limfjorden 
for at fa del i fangsterne, især i højsæsonen. 
En sådan forøgelse af fiskernes antal plejer 
at betyde nedgang i indtjeningen pr. 
mand: så når der var for mange samlet på 
en fiskeplads, begyndte nogle af bådene at 
søge til andre steder. Dette forhold i 
Thisted Bredning indtraf omkring 1923- 
24, og mange fiskere begyndte at søge til 
andre fangstområder.

Måned for måned
Hvis man læser en opgørelse over fangster
ne 1915, som er opgjort månedsvis, far 
man et tydeligt indtryk af fiskeriets stærke 
og svage sæsoner.

Oversigten angiver den del af fangsten, 
der blev solgt til fiskehandlerne:

Ialt 61.122 kg. indbragte fiskerne 36.673 
kr. 20 Øre12

Lovgivningen
Efter udplantningen, som fandt sted i april, 
var rødspætterne i realiteten fredet somme
ren over. Fiskeriet var ikke direkte ulovligt, 
men der var fastsat mindstemål pr. rød
spætte. Det var fiskerikontrollens opgave at 
påse, at bestemmelserne blev overholdt. 
Kontrolskibet »Havørnen« var fast statio
neret på fjorden. En undermålsrødspætte 
var under 8 tommer (1911), og for de 
øvrige fiskearter var bestemmelserne - 
pighvarre 10!/2 tm., slethvarre 9!/4 tm., 
tunge 8 tm., ål 12% tm., gedde 13 tm., laks 
og ørred 12!/2 tm., Diskussion om målbe
stemmelserne var et fast punkt på Fiskeri
foreningens generalforsamlinger, hvor de 
lokale fiskere ønskede at beskytte bestan
den med skrappe bestemmelser, i modsæt
ning til de udenbys — der ikke havde 
samme interesse.

Strid om redskaber
Brugen af redskaber i rødspættefiskeriet

Januar........................................... 8517 kg å 74 øre = 5110,2 kr. - 13,9%
Februar.......................................... 1475 kg å 90 øre = 885,0 kr. - 2,4%
Marts............................................ 534 kg å 90 øre = 320,4 kr. - 0,9 %
April.............................................. 791 kg å 90 øre = 474,6 kr. - 1,3%
Maj................................................ 877 kg å 90 øre = 526,2 kr. - 1,4%
Juni................................................ 4022 kg å 70 øre = 2413,2 kr. - 6,6%
Juli................................................. 2485 kg å 70 øre = 1491,0 kr. - 4,1 %
August........................................... 4616 kg å 64 øre = 2769,6 kr. - 7,6%
September..................................... 9752 kg å 50 øre = 5851,2 kr. - 16,0%
Oktober......................................... 12326 kg å 44 øre = 7395,6 kr. - 20,2%
November..................................... 15197 kg å 60 øre = 9118,6 kr. - 24,9%
December..................................... 530 kg å 80 øre = 318,0 kr. - 0,9%
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Thisted østre havn, 1900-10. Østre havn fingerede som fiskerihavn indtil bygningen af slagteriet i 1930. På 
fotoet ses bådebyggeriet med en gammel bark under ophugning samt hyttefade opstablet bagved på land. Til 
venstre ses ved kajen en sjægt og flere hyttefade. I baggrunden ses Strandvejen — sammenlign i øvrigt med M. 
Rørby’s tegning, der er fra omtrent samme sted.

var en stadig kilde til stridigheder mellem 
de lokale fiskere og de fremmede. Fiskerne 
omkring bredningen anvendte de stationæ
re nedgam og mente, at fiskerne fra andre 
egne omkring fjorden, som drev omkring 
med flyndervod, skadede nedgamsfiskeri- 
et. Foreningen vedtog i 1907 forbud mod 
flyndervod fra 15. marts til 1. nov. Den 
slags interessekonflikter mellem fiskerne 
har altid eksisteret, og det er et helt kapitel 
for sig11.

Østersjiskeriet
Fiskeriet efter østers foregik under ganske 

andre forhold end de øvrige fiskerier i 
Lim§orden. Midt i 1800-tallet opstod et 
såkaldt østerseventyr i Limfjorden. I 1851 
opdagede man østersbanker i Limfjorden 
for første gang. Østers var kongelig regale 
fra Frederik d. 2’s tid, og skulle derfor 
bortforpagtes ved auktion13, hvilket det 
efterfølgende blev for 3 år ad gangen fra 
1852.

Fra Thisted byfogedkontor annoncere
des auktionen med følgende ordlyd:

»Auktion. I henhold til Domainedirek- 
toratets ordre stilles bortforpagtningen af 
østersfiskeriet i LimQorden på 3 år, fra 1. 
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november d.å. at regne, til auktion, som 
afholdes på Thisted Rådstue mandag den 
22. oktober d.å. formiddag kl. 10.

Conditioncrne ligger til eftersyn her på 
kontoret.

Thisted Byfogedkontor, den 28. sept. 
1855. Schjellerup«14.

De følgende år gik østersfiskeriet frem
ad, og i 1859 hed det i avisen: »Limfjorden 
viser sig bestandig rigere på østers, end 
man i begyndelsen antog, idet disse jævnlig 
findes på steder, hvor man ikke før har 
mærket til dem, og endskønt der endnu 
ikke er fundet mange egendige Østersban
ker, antages det dog almindeligt, at østers 
haves så godt som overalt i Qorden i større 
eller mindre antal. Fomylig er der i 

farvandet mellem Løgstør og Aalborg 
fundet østers, ligeledes her ved Thisted. 
For de bedste østers anses de, der fiskes i 
nærheden af Fuur, da de i regelen er de 
fedeste. Især siden brugen af skrabere blev 
almindelig, er østersfangsten blevet større, 
og meget synes således at antyde, at dette 
fiskeri med tiden vil blive af vigtighed for 
hele egnen ved Limfjorden«15. Og året efter 
blev der fundet endnu en banke ved 
Gullerup med særdeles velsmagende og 
fede østers.

Østersforpagtere
Forpagtningen var i 1861 gået til Chr. 
Schibbye, J. Kløv borg og J. C. Jørgensen 
af Limfjordens 4de og 5 te afdeling (Thisted 

Akvarel fra Iff50 af ukendt kunstner. Thisted bj med havnen omtrent som det må have set udfra en fiskerbåd på 
fjorden. I forgrunden ses en forenklet udgave af en Limfjordssjagt.
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og Nissum Bredninger med de mellemlig
gende vande)16. Havnefoged Kløvborg var 
antaget til at have dagligt udsalg af østers 
til 13 Mk pr. 100 stk.17. Der var ingen 
afsætningsvanskeligheder for Lim^ords- 
østers, selvom der kun findes fa oplysnin
ger. Forpagterne afsendte jan. 1863 et 
fartøj med 30.000 østers til Gothenborg, 
hvor de fandt villig afsætning, som det 
siges18.

Det var i de første år af 1860’erne især 
østersfiskeriet i Thisted Bredning, der gik 
fremad, og i en kort periode var det 
sammenlignelig med Nykøbings, der tradi
tionelt (både før og efter) havde spillet den

Plumpejem eller plumpelyster. Ålestangning foregik 
ved hjælp af en lyster på en stage, hvormed man 
opsamlede ålene. Ved plumpej emsfiskeriet var lyste
ren istedet påsat en line. En fiskeform der blandt 
andre blev drevet i Thisted Bredning i 1880’eme. 
Lystre findes iøvrigt i mange variationer.
C. F. Drechsel, 1890.

største rolle. Forpagterne Hr. Schibbye og 
de to medinteressenter havde fra maj 1862 
- sept. 1863 haft en østersomsætning på ca. 
10.000 Rd. af en pris på 2 Rd. pr. 100 stk. - 
!/2 mill, østers, hvoraf en stor men ikke 
nærmere angivet mængde var udført til 
Sverige via skibstransport.16

»Misbrugt fiskeri«
Men østersfiskeriet i Thisted Bredning blev 
endnu et eksempel på det, som ofte skete 
med fiskeeventyr. Fremgangen fortsatte til 
et stykke ind i 1870’erne, hvorefter billedet 
vendte, og i dette tilfælde var der ikke 
meget tvivl om, at det skyltes overfiskning. 
Fiskeriet blev i sæsonen 1881-82 drevet af 
67 større såkaldte østersbåde og 7 mindre 
sjægter, der dels skrabede dels brilede 
østers, eftersom vejret tillod det. Fangsten 
var på ialt 2.075,990 stk. østers fanget 66 
forskellige steder i fjorden. Kvaliteten blev 
betegnet som »temmelig slet«, og 42.085 
undermålsøsters var atter blevet udlagt på 
østsiden af Venø.19

Efterretninger fra 1883 fortæller, at 
østersskrabningen var kørt helt i bund. 
Fiskeriet blev dette år påbegyndt omkring 
1. sept., og efter en uges fiskeri stod det 
klart, at fiskeriet næsten ikke kunne lønne 
sig. Hovedkontoret i Struer tilbød 3,50 øre 
for leveringen af stort hundrede (120 stk.). 
40 både fra Lemvig, Struer, Jegindø, 
Thisted og Nykøbing samledes i Nykøbing 
og strejkede for bedre betaling fra Hoved
kontoret. Fiskerne fordrede 1. kr. pr. snes 
for at genoptage deres gerning. En båd 
med 2-mands besætning kunne i heldigste 
tilfælde skrabe 100 å 200 østers pr. dag og 
det blev sagt, at for 10-11 år siden kunne 
en båd med lethed fiske tusinder som nu
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Åleglibe tilhørte sammen med ålestangning vadefiskerieme, som var almindeligt omkring Thisted Bredning. 
Denne fiskeform blev ofie drevet af folk med et andet hovederhverv, som derved tjente en ekstra skilling eller 
skaffede fisk til eget behov. C. F. Drechsel, 1890.

hundreder. Journalisten (Th.A.Avis) fandt 
fiskernes krav rimelige, idet det egentlige 
udbytte »nu går i lommen på udlændinge, 
medens Staten og navnlig Fiskerne kun 
erholder en ringe part deraf«. Bankerne 
var udfisket - efter nogle års stort fiskeri og 
en udførsel af østers på 1877: 1.300.000 
pund, 1878: ca 1.000.000 pund og 1879-80: 
ca. 600.000 pund. Fra Thisted udtaltes, at 
fiskeriet var »misbrugt«. Og den påfølgen
de diskussion handlede om ændrede stats
lige forpagtningsregler, fredningsbestem
melser og ophjælpning af yngel.20

Resultatet blev, at der fra 1886 indførtes 

fredning i sommermånederne, som er 
drægtighedsperioden for østers, og fiskeri i 
dele af fjorden blev forbudt for en årrække. 
Fiskerne tilsluttede sig i det store og hele 
bestemmelserne, selvom mange stod med 
redskaber for en del penge, og flere af 
østersbådene måtte lægges op, idet de var 
for store til fjordfiskeri iøvrigt og for små til 
fragtfart, vesterhavsbrug og stenfiskeri.21

Østersdykkere
Østersfiskeriet fortsatte herefter på et noget 
lavere niveau, dog uden helt at dø ud. Og
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Limfjordssjægt udenfor Thisted Havn, ca. 1901. Sjagten var den dominerende bådtype i fiskeriet på Thisted 
Bredning indtil efter 1900, hvor motorer i bådene stillede andre krav til sejldygtigheden. Det karakteristiske ved 
sjagten er den tilspidsede stavn både foran og agter.

Nykøbing blev fremover centrum for den
ne virksomhed. Om det skyldtes overfisk
ning, som besværliggjorde fiskeriet, eller 
der var andre årsager, ved jeg ikke, men i 
1891 deltog dykkere i østersfiskeriet. Thi
sted Amts Avis bragte i 1891 en kort 
melding om østersfiskeriets tilstand i Thi
sted Bredning, som blev drevet af flere 
både med 5-mands besætning, heraf fand
tes på hver båd 2 dykkere. Dykkerne fik 
som betaling 1 !4 øre pr. østers, mens 
resten af mandskabet var på dagløn. Og 
udbyttet var pr. dag pr. båd omtrent 800 
stk.. I samme forbindelse blev der klaget 
over at bankerne under Kirkegårdsbakker
ne var overfiskede, men man forventede et 

bedre udbytte ved Mallehage.22 Firmaet 
Tonning og Co., Nykøbing organiserede 
dykkerfiskeriet bl.a. ved leje af fartøjer og 
oplæring af »unge, sunde og raske mænd« 
til dykkere.23

Dykkerne kunne sammen med fred
ningsbestemmelserne tilsyneladende skabe 
et vist opsving i fiskeriet. Og de følgende år 
blev østers i Thisted Bredning næsten 
udelukkende fanget af dykkere. Af et 
samlet udbytte af østers i hele Limfjorden i 
Sæsonen 1902-03 på 1.024.844 stk. blev 
fisket ved dykkere i Thisted Bredning 
85.419 stk., Livø Bredning og Fuursund 
122.957 stk., Risgård Bredning 14.240 stk., 
Kås Bredning og Sallingsund 48.841 stk.,
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Jonas Collin rejste i efteråret 1870 rundt på Limfjorden for at undersøge østersbankerne, for derved at danne sig 
et indtryk af bankernes omfang og karakter, hvilket skete v.hj.a. vandkikkert. Undersøgelsen udkom i 2 
rapporter samt et kort25 - for hvert nummer på kortet medfølger en kort beskrivelse. De sorte klatter er egentlige 
østersbanker, og de striplede (grå) klatter er såkaldte strø-østers. Om banke nr.77 skrev han feks.: »77. 
Skærbæk-banken: s.v. for Skarrehage, den største Banke i Thisted Bredning. Den opdagedes i 1866, men gav 
da kun få og små Østers. I 1867 fiskedes der langt bedre, sædvanligvis med 3 både, af hvilke hver enkelt 
gennemsnitlig fik c. 3.000 stk. om dagen, når forholdene var gunstige for skrabning (vinden s.s.ø. eller øst). I 
vinteren 1869-70 blev fiskeriet på denne banke i almindelighed drevet med 4 både, men udbyttet for hvert enkelt 
båd formindskedes dog ikke. Østersene er gode. Stenbund og »bløde««.
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Venø Bugt 327.550 stk. og Nissum Bred
ning 109.316 stk. Der blev ikke drevet 
andre fangstformer efter østers i Thisted 
Bredning på dette tidspunkt24 Østersfiske
riet døde herefter helt ud ved Thisted . 
Derefter blev østers kun fanget ved tilfæl
digheder, oftest kom de med i muslingc- 
fangster. Dette fiskeri havde især vestkystfi
skere som aftagere: de brugte muslinger 
som madding ved krogfiskeriet.

Thybanen og fiskehandel
Med åbningen af jernbaneforbindelsen fra 
Thisted til Struer i 1882 fik fiskehandlerne i 
Thisted en ny afsætningskanal, der blev af 
betydning for fiskeriets fremgang, både for 
hav- og fjordfiskere.

Jernbanen gav mulighed for at udvide 
fiskeafsætningen, hvor fisk kunne transpor
teres over et større geografisk område. Det 
var især fiskemarkedet i Altona ved Ham- 
boig, hvor Dansk Fiskeexportørforcning 
havde en agent, der var vigtigt. Fiskecx- 
portøreme i Thisted - O. Hausgaard, 
(Klitmøller), A. Ottesen, Th. Poulsen, og 
M. Taabel & Søn var fra begyndelsen 
involveret i denne transport, der dog ikke 
var uden problemer.

Køreplaner
Afgangstiderne var uheldige m.h.t. fiske
transport de første år. Fiskene, der i reglen 
landedes om aftenen, kunne ikke renses og 
pakkes hurtigt nok til næste dags morgen
tog fra Thisted kl. 5.20 og dermed nå til 
Altona næste dags morgen. I stedet måtte 
fiskene vente til middagstoget, der nåede til 
Altona næste dags aften - hvilket betød 24 
timer senere på markedet. Et tog fra 

Thisted mellem kl. 8-9 med fisk som 
almindeligt fragtgods kunne løse proble
met, og fiskene fra Thy kunne være på 
Altona-markedet 24 timer senere.26 Det 
varede flere år inden dette blev ændret, 
alligevel bragte Thybanen bedre fortjene
ste og højere priser til fiskerne og især 
fiskeexportørerne. I marts 1885 meld tes 
det f.eks., at 150-200 snese fjordtorsk 
daglig var afgået til Tyskland.27 Derved 
blev Thybanen af væsentlig betydning for 
de følgende års fremgang i fiskerierhvervet.

Thisted Fiskefaktori
Et andet eksempel på den begyndende 
industrialisering af fiskerierhvervet var op
rettelsen af Thisted Fiskefaktori, der blev 
indviet i maj 1886, og formodentlig var den 
første fiskefabrik i Thy. Initiativtager og 
ejer var justitsråd Hansen, der på hjørnet 
af Søndergade og Fjordstræde indrettede 
ishus, rensningshus og røghus med 34 fod 
høje ovne i 2 etager, altsammen med 
formålet at bearbejde og konservere fisk. 
Desuden havde han planer om trankogeri 
og fabrikation af fiskeguano.28 Men allere
de året efter - april 1887 blev virksomhe
den overdraget fiskeexportør J. R. Otte
sen.29 Fiskekonservering og ikke mindst 
ispakkede fisk betød kvalitetsforbedringer 
for fisk, som skulle sendes til fjerne eksport
markeder. Det blev muligt at sælge frisk 
fisk over afstande; tidligere måtte man 
nøjes med tørret og saltet fisk. Endvidere 
solgte Fiskefaktoriet fisk til de lokale 
Thistedborgerc, som det fremgik af en 
avisannonce i 1888: »Levende hummer og 
ål samt pighvarre og slethvarre«.30

Opbevaring af ferske fødemidler var 
endnu et problem i slutningen af forrige 
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århundrede. Det var derfor et stort frem
skridt, da man fandt en måde, hvorpå også 
private husholdninger kunne anvende is til 
opbevaring i kokkenerne. J.R. Ottesen 
anskaffede en isvogn, der solgte is til byens 
husholdninger. I avisannoncens formule
ring lød det:

»Is vil foreløbig hver morgen kl. 7-9 
blive kjørt gjennem gaderne og solgt til 3 
øre pr. pund. Isvognens ankomst meldes 
ved en klokke. Det anbefales det ærede 
publikum at prøve isens store nytte og 
behagelighed i denne varme tid. Ærbø
digst J.R. Ottesen & Søn. Thisted Fiske- 
faktori«.31

ORDFORKLARINGER:
Brilc: Med cn kætser på en lang stang optages de 
østers en for en, som kan ses på bunden.
Faktori: Handelsetablissement.
Kielcrsprut: Røgede sild eller brislinger fra Nordtysk* 
land.
Kvase: Fartøj med dam til opbevaring af levende fisk, 
især fartøjer der transporterer fisk fra fiskepladserne 
til afsætningsstedet.
Ol: Antal af 80 stykker eller 4 snese.
Regale: Tilkommende rettighed.
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JENS OLE PETERSEN

Forstad eller baggade

Vest for det gamle Thisted stiger terrænet i 
en kuppel med langdyssen som højeste 
punkt. De to møller, Vester og Winthers, 
lå lidt lavere. Fra enden af den gamle del af 
Vestergade fører Møllevej direkte derop 
langs bakkens kam. Deraf følger, at terræ
net skråner nedad på begge sider af denne 
vej. Tingstrupvej såvel som Torpvej gør sig 
det noget lettere ved at gå udenom kuplen, 
men fra begge veje skråner det yderligere 

ned, henholdsvis til bækken og til fjorden.
Tingstrupvej, Møllevej og Torpvej fører 

ud i verden. Men som et kompromis 
mellem de to sidste fører det lille Ves ters
træde med garanti ingen steder hen. 
Bortset fra til en brønd og tre små huse, der 
lå der i 1761.

Denne historie handler om denne be
synderlige bebyggelse, der engang lå for sig 
selv udenfor byen.
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Udsnit af målebordsblad fra Videnskabernes Selskabs opmåling ca. 1780. Det er svart at se, om der er angivet 
to eller tre huse i vest. Møller og huse er kun symboler; deres beliggenhed angives ved centrum i en lille cirkel.

Matrikelkort over Thisted bys markjorder 1813 i en senere kopi. På dette kort ses udstykningerne langs 
Vestergade, der fandt sted omkring 1850, indtegnet. Derved ses, at de huller i husrækken, der senere skal blive til 
gader, egentlig er tilkørselsåbninger til markerne mod syd. Grænsen omkring »forstaden« er ikke toldgrænsen (se 
det senere udsnit fra Langelands kort 1823), men grænsen til hartkomsjorden. Her ses markjorderne 50 ac, 50 e 
og 53 c, der kommer til at omfatte de senere omtalte matrikler 374,368 og 369 — og den vestligste, der rummer 
Sofievej.
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Udsnit af toldinspektør Langelands kort 1823 over byens toldgrænser. Vester Bom er angivet med et 
»bomsymbol«, og betjenthuset er tegnet ind som eet af kvarterets huse, der alle ligger udenfor bommen. Der er 
ingen huse på Møllevej eller på Vestergades sydside.

Kortet i TRAP fra 1859. Husrækken er angivet som et ensartet bælte. Men haverne er med. Bebyggelsen langs 
Vestergade og Hovedlandevejen skrider frem.
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Ældste lister og kort
I brandtaksationen fra 1761 og igen ved 
folketællingen 1787 hedder bebyggelsen 
»vesten for byen« eller »på vester fælled«. 
Dengang der kun var tre huse.

I 1813 var de tre huse blevet til seks 
huse foruden et »betjenthus«.1

10 år senere har toldinspektør Lange
land optegnet ni huse og et »bomhus« på 
sit kort. Bebyggelsen lå stadig isoleret og vi 
skal langt ind mod byen for at finde 
Vestergade bebygget.

I 1829 var der bygget 13 huse.

Vesterstræde i mandtal
Ved et kig i folketællingslis terne, hvor 
indbyggerne blev registreret med jævne 
mellemrum, kan det undre, at selv meget 
små huse kan rumme to, ja, enkelte steder 
tre husholdninger. Uden at der var flere 
skorstene og ildsteder i de enkelte huse af 
den grund. Folketællingslisterne fortæller 
også om ægteskaber henover matrikkel- 
grænserne (men dog i kvarteret).

På lokalhistorisk arkiv i Thisted er der 
adgang til at benytte folketællingerne fra 

1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860, 1880, 
1890 og 1901.2

Antallet af familier pr. hus ændrer sig 
meget lidt. Bygningen af flere to-etagers 
huse på Vestergade er åbenbart modvirket 
af, at den stærke overbefolkning i de små 
huse er begrænset noget. Derimod stiger 
antallet af personer i hvert hushold noget. 
Det er nok en ny slags hushold, der 
blandes ind: dem med tyende eller hånd
værkere med lidt større værksteder og 
dermed lærlinge og svende, som boede hos 
mester.

Hvis vi skal forsøge at finde ud af, hvad 
kvarterets mennesker har beskæftiget sig 
med, må vi tage udgangspunkt i »hus
standsoverhovederne« plus de personer i 
husene, der må have haft en selvstændig 
indtægt. Altså: hustru, børn, tyende, sven
de og lærlinge er ikke medregnet, — det er 
derimod den logerende med selvstændigt 
erhverv, spindersken, den fattigunderstøt- 
tede, aftægtsmanden osv. Erhvervsbeteg
nelser skifter tilsyneladende fra tælling til 
tælling. Det er nok mere praksis, evt. en 
tilhørende vejledning, der har ændret sig - 
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Vesterstræde i folketællingslisterne
Tælling Huse Hushold Pers, 

i alt
Pers, 

pr. hus
Pers. pr. 

husholdning

1787 3 5 21 7 4
1801 3 5 21 7 4
1834 16 27 107 6,5 4
1845 21 36 164 8 4,6
1850 21 41 167 8 4
1860 40 71 318 8 4,1
1880 46 81 396 8,5 4,9



ikke nødvendigvis erhvervene. Specielt 
vrimler tællingen 1850 med »erhverv«, 
man bliver helt rørt over at finde en 
kurvemager og en glarmester, men de kan 
jo godt have været der før. De kategorier, 
der her skal forsøges optalt er følgende:

A. Daglejer, arbejdsmand.
B. Håndværker.
C. Handlende, (f.eks. købmand, høker, 

træhandler o.s.v.)
D. Værtshusholder.
E. Tjenesteydende.(f.eks. tolder, lærer, 

kontorist o.s.v.).
F. Samfundets fattige, (her er medtaget: 

De, der nyder almisse — de, der vasker for 
andre, — de, der lever af deres hænders 
arbejde,3 — de, der nyder aftægt). Denne 
gruppe er svært at afgrænse. F.eks. skulle 
der nok medregnes en del af de enker, der 
til stadighed lever i kvarteret. Men man 
kan vanskeligt afgøre om en enke f.eks. har 
indrettet sig godt og måske faet den afdøde 
mands værksted til at fungere - eller om 
hun er helt i bund økonomisk!

På grundlag af folketællingslisterne kan 
der gøres følgende iagttagelser, der dog 
ikke må forveksles med egentlig statistik.

Daglejere og arbejdsmænd vejer antal
mæssigt godt til i hele perioden - måske 
med undtagelse af tiden omkring 1834.

Håndværkere kommer med lidt senere 
og antallet kulminerer i 1834, hvor det ser 
ud til, at tællerne er meget omhyggelige 
med at bruge folks egne erhvervsbenævnel
ser.

Fra 1845 er tællerne igen mere tilbøjeli
ge til at anvende betegnelsen »arbejds
mand«.4

Har folk selv ønsket at blive betegnet 
som arbejdsmænd? - eller er det tællerne, 

der ved instruks eller måske på grund af 
dovenskab nøjes med denne glose, selvom 
folk til dagligt faktisk »var« noget andet?

Spørgsmålet er interessant. Moderne 
forskning i arbejderspørgsmål fremhæver, 
at netop arbejdernes selvforståelse i de 
mange forskellige job, de havde,var en 
hæmning for udviklingen af solidaritetsfø
lelsen!

Nogle eksempler
Anders Nielsen, der boede i matrikelnum
mer 380, er i 1834 slagter — i 1845 og 1850 
er han arbejdsmand, men hans enke kaldes 
slagterenke!

Anders Thomsen, der boede på matrik- 
kelnummer 373, er nævnt som bundtma
ger i alle tællinger. Traditionen siger, at 
hans fader også var bundtmager, men 
folketællingerne kalder denne for arbejds
mand. Manglen på stramt organiserede 
håndværkerlaug har nok gjort sit til, at 
mange kaldte sig efter, hvad »de nu gav sig 
af med«, og deraf fulgte også en del 
glidninger i erhverv. Bundtmager Anders 
Thomsen — den yngre, altså sønnen — var 
forøvrigt skrædderuddannet.

Anders Lundby, der boede på matrik- 
kclnummer 334, startede som skomager, 
men fik så meget jord, at han nok også 
kunne kaldes for avlsbruger. Som ældre 
overlader han håndværket til sine to 
sønner for selv at blive - værtshusholder!

Poul Wang på matrikelnummer 381/2 
var i mange år urmager - derefter mars
kandiser!

Peder Lund Jensen, ejer af matrikel
nummer 370 og 374, var kusk hos amt
mand og baron Rosenkrantz og medbragte 
måske derfra den flotte titel »økonom« -
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Bebyggelsens udvikling i fire situationer: 1761, 1813, 1829 og 1865.

senere kaldtes han ofte høker eller træ
handler.

To skræddere, Hancke og Godskesen, 
bliver toldbetjente - og det er da et spring!. 
Vejen opad i samfundet synes også klar 
hos indehaveren af matrikelnummer 375, 
Søren Kiil: arbejdsmand, vognmand, ve
jentreprenør, restauratør og bestyrer for et 
udtørringsprojekt på Mors. Men disse 
personer vender vi senere tilbage til.

Som i den øvrige del af byen var der 
ingen mangel på værtshusholdere. Nogen 

linie i hvem, der tog professionen op, ses 
ikke i materialet. Næringsbrev som køb
mand gav ret til udskænkning, men de 
fleste købmænd tog det ikke op. Om 
købmand A. N. Kjærgaard siges i 1890’er- 
nc, at hvis nogen bestilte en »skruppunch« 
(rom og rødvin) så fik de den serveret i 
kontoret, men det var ikke velset, hvis man 
forlangte een til.

Byens egentlige embedsmænd præger 
ikke kvarteret. En undtagelse er byfoged 
H. Th. Gad, der engang omkring 1860
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Da købstæderne skulle have nye matrikelnumre i 1863 blev der udarbejdet bykort, hvor de enkelte grunde blev 
indtegnet. Thisted-kortet er fremstillet af landmåler P. C. Pedersen. Numrene fra 1863 gælder stadigvæk, men 
skellene er visse steder lagt om.

holder til helt ude mod vest. Men man 
finder dog de mere jævne »tjenestemænd«, 
som toldere, lærere, en kontorist og en 
organist. Men de er fa.

Derimod er der mange fattiglemmer i 
kvarteret. Antallet tiltager stærkt og kulmi
nerer i 1834. Det kunne se ud som om 
fattigvæsenet lejede lejligheder i visse huse 
til at samle de fattige i, men efter 1834 
forsvinder de helt! Ikke på grund af bedre 
tider, men snarere fordi der blev bygget en 
fattiggård på Munkevej i 1833, hvor man 
fik samling på fattiglemmerne.

Men fattigdommen er udbredt i kvarte- 
rert også efter 1833, for antallet afvaskeko
ner, spindersker, aftægtsfolk og enker, der 
bare klarer sig skidt er stadig stort.

Som i alle gamle byer var rig og fattig 
blandet godt sammen: hus ved hus, forhus 
overfor baghus, stue overfor kælder eller 
loft. Overklassen er købmændene, som der 
bliver stadig flere af i de hundrede år. 
Sammenblandingen af rig og fattig kan 
illustreres gennem eet af de tre helt gamle 
huse, der er i kvarteret.

I 1787 boede her en enke på 64 år, der 
fik almisse. Hos hende boede en datter på 
16, og en datter på 26, der var »ganske 
vanvittig«. I den anden ende af huset 
levede en helt almindelig familie. I 1801 
boede der i det samme hus et murerægte
par på 68 og 62. Folketællingen nævner, at 
han var »yderlig fattig«. Ved siden af 
boede en tømrerfamilie. Den familie bor 
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der stadig i 1834 - igen som nabo til et 
fattigunderstøttet par i den anden ende af 
huset.

Folk og matrikler
Det var stort set jævne folk, der ikke 
nævnes ved navn i aviser eller erindringer. 
Kun en slægtsforskers stædige vilje kan 
måske fa en afrundet skildring vredet ud af 
kilder som f.eks. skifter og retssager.

Selv om arbejdsmændene vejer tungest 
til blandt beboerne, så er det følgende et 
afsnit om håndværkere, købmænd — og et 
par betjente. En forvrængning — men nu 
er man advaret.

Matriklerne 370,371,372 og 373 
var oprindelig een stor grund, hvorpå eet 
af de omtalte tre huse fra 1761 lå. Den 
første ejer var Jens Matsen Østergård. Den 
anden ejer, som vi kender, er en kaagmand 
Christen Alstrup. Huset, der oprindeligt 
var på 10 fag, udvidede han til 15 fag, som 
i 1787 husede 10 personer i samme 
hushold.

I 1813 er huset og matriklen delt. Den 
vestligste ende ejes af Anders Madsen5 — 
og den østligste del af en Ane Cathrine 
Frost. Muligvis er det eet langt hus, således 
at gyden fra Vesterstræde til Vestergade 
endnu ikke eksisterede — sådan ser det i 
hvert fald ud på Langelands kort fra 1823.

I 1829 bliver huset opmålt. Anders 
Madsens del er 26 x 6 alen, Ane Cathrine 
Frosts 231/2 x 71/2 alen. 1834 bor der i den 
vestlige del 5 personer — i den østlige del 3 
familier: Ane Cathrine hedder her Torp og 
er en 59-årig ugift spindekone, der har en 
79-årig enke og fattiglem hos sig, dertil en 
ugift daglejerske og endelig en fattigunder

støttet murerfamilie med et fattiglem loge
rende. I alt 10 personer i dette lidt triste 
hus.

Matr. 373 bliver i 1843 overtaget af 
Anders Madsens svigersøn, Anders Thom
sen den ældre. Der var også tre familier i 
hans hus. Men af hans grund kunne 
udskilles matr. 370, 371, 372 og 373 A og 
B. Anders Thomsen (d.æ.) blev boende 
oppe i det gamle hus ved Vesterstræde, 
men han byggede to huse ved Vestergade 
(nr. 70 og nr. 68) til sin søn Anders 
Thomsen (d.y.) og sin datter Ane, gift med 
Peder Lund Jensen — om ham senere!

Da den ældre Anders Thomsen dør i 
1862 lover hans enke, at der skal vedblive 
at være en 2 alen bred sti øst om huset. Det 
er første gang at gyden fra Vestergade 
omtales.

Det gamle, lange hus med de tre 
lejligheder på matrikelnummer 373 B skif
tede ejere, men husede altid tre familier: I 
1880 en skomagerfamilie, en røgterfamilie 
og mod vest en smedefamilie, hvor den 
unge søn, Harald E. Christensen, senere 
blev kendt under navnet »pansersmeden«, 
efter sigende fordi han havde haft noget at 
gøre med Estrups fæstningsværker.

Til sidst købte købmand A. N. Kjær- 
gaard det gamle hus, rev det ned, og 
byggede sit pakhus.6

De fire huse nede ved Vestergade (matr. 
nr. 370, 373, 371 og 372) står der den dag i 
dag.

Matrikelnummer 374
finder vi for enden af Vesterstræde. Her lå 
det andet af de tre oprindelige huse fra 
1761. Huset var på 8 fag og ejedes af 
Frantz Christensen Møller. 20 år senere
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62

Gyden mellem Vestergade og Ves ters træde. Øverst set 
fra Vestergade — husene findes nemt på matrikelkor
tet. Til venstre set fra Strædet: Det store hus i højre 
side er A. N. Kjærgaards pakhus fra 1899.

var ejeren tømrer Therkild Fran tzen — 
måske en søn af den forrige ejer. Huset er 
nu i 1781 på 10 fag. Folketællingen i 1787 
afslører, at der bor to familier i huset, den 
ene fattigforsørget. Nu forlænges huset til 
11 fag. I 1801 hedder ejeren tømrer Anders 
Madsen. Der bor stadig to familier.

Anders Madsen (1760-1842) var en 
driftig mand, dels kom han — som tidligere 
nævnt — i besiddelse af matrikelnummer 
373, dels udvider han sit hus til 17 x 7l/2 
alen i 1818 og forsyner det med et sidehus. 
Da Anders Madsen dør arves matrikel
nummer 374 af den ene svigersøn, mur-



Vesterstrade 14 hvor Jens Have Christensen boede i en årrakke. Drengen på billedet er søn af redaktionssekretar 
Beckf Socialdemokraten. Udateret.

svend Hans Larsen (»Lassen«) Nielsen, 
den anden svigersøn arver matrikelnum
mer 373.

Hans Larsen Nielsen7 byggede huset 
helt om i 1844, så det kunne rumme tre 
familier8, men bygherren selv ser ud til at 
have forladt byen, idet huset i 1857 sælges 
til arbejdsmand Jens Christensen Førby. 
Af brandtaksationen kan det ses, at huset 
— på 22 fag — består af en blanding af 
grundmur og bindingsværk.

Kort efter Førbys død kommer det i den 
før omtalte træhandler Peder Lunds eje, 
hvorefter det bliver en ren udlejningsejen
dom — og ikke beregnet på de mest 
velhavende. I 1880 bor der f.eks. 17 

mennesker — og om familieoverhovedeme 
står der »ikke bestemt til arbejde«, »fattig
unders tøttet enke« og »kludekræmmer«. 
Peder Lund spekulerede i den store grund 
mod nord, der blev udstykket i købet af de 
næste årtier. Men den lange ejendom blev 
forsømt for endelig at blive nedrevet ved 
århundredeskiftet. I stedet blev bygget 
Vestergade nr. 16.9

Matrikelnummer 375,376og 377 
Tilsammen udgør disse parceller den 
grund, hvorpå var opført det 3die af de 
små 1761-huse, et 8-fags materialhus. Få 
år senere er det beboet og udbygget til 10 
fag. Det ejedes af en Peder Knakkergaard,
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Vesterstrædes nordside omkring 1920. Nr. 12 er yderst til venstre.

der som senere omtalt kunne være en af 
byens toldbetjente. I 1801 boede her i 
hvert fald en portbetjent, nemlig den 
57-årige Jens Andersen. 1813 ejes det af 
Jens Andersens enke og er da stadig et lille 
hus, men 1818 bliver det ombygget og 
måler nu 14 gange 7 V2 alen, og det er det 

hus, der stadig må være det inderste af det 
nuværende hus, Vesterstræde nr. 14.

Men hvem byggede det om? Der næv
nes to navne: Brandkaptajn Rørbye10 og en 
forhenværende amtsforvalter Søren Søren
sen. Hvilke planer kunne disse to herrer 
have haft med huset? I 1825 ejes det

64



nemlig af en tømrer Niels Poulsen, der 
bygger til, og i 1834 bor her igen en anden 
tømrer Niels Pedersen Fischer, som igen 
sælger til den 22-årige arbejdsmand Søren 
Nielsen Kiil i 1848.“ Snart kaldes Søren 
Kiil vognmand snart vej entreprenør. Alle
rede i 1857 byggede han syd for Vesterga

de på matrikelnummer 335 et hus med 
både vognremise og stald. Det er sikkert 
også dernede, at han startede sin værtshus
virksomhed nogle få år før, han begyndte 
den mere kendte i Bercks købmandsgård 
på Store Torv: »Kiilsgård«.

Søren Nielsen Kiil må have boet i

65



Ves ter stræde nr. 8 og nr. 6 med. Foto omkring 1915.

Vesterstræde næsten til det sidste, og det er 
i hans tid, at vi har en brandtaksation, der 
fortæller os, at det nu grundmurede hus er 
forsynet med to almindelige ildsteder og en 
kampestenskælder på to fag. Han solgte 
huset i 1877, og 1878 tog han til Mors for 
at lede et udtørringsarbejde på Gloms- 
bjerg. Søren Nielsen Kiil døde omkring 
1883.

Ejeren af »nr. 14« var fra 1877 Jens 
Have Christensen (1838-1925), der boede 
her resten af sit liv. Have havde tjent hos 
amtmand Rosenkrantz, været med i krigen 
og blev ansat som kusk hos tobaksfabri
kant Bendixsen.

Der hørte en have til parcellen, der lå 

midt for Vesterstræde (se kortet), og som 
må have behersket strædet med sin frodig
hed. For at gøre det fuldkomment lå den 
22 meter dybe brønd, som man havde 
fælles med naboerne, ganske tæt ved. 
Haven blev solgt i 1907 og nedlagt — og 
byens vandværk fra 1906 har vel fa år efter 
faet vandet frem, så brønden kunne tilka
stes.

Matrikelnummer 380 er den yderste 
spids i trekanten mellem Møllevej og 
Ves terstræde. Denne parcel har — ligesom 
de forrige — Møllevej som »baggade«. 
Slagter Anders Nielsen byggede her i 1822 
og hans slægt beholdt grunden i mindst 50 
år.
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Matrikelnummer 389

I forlængelse af disse huse, men på den 
anden side af Møllevej, på den såkaldte 
»Vejager«, byggede murmester Anders 
Pedersen Gulev i 1818 et hus, som han i 
løbet af sit liv fra 1791-1857 fik betydeligt 
udvidet, så det også kunne rumme andre 
håndværkere. Her finder vi f.eks. i 1845 
den unge smed Rasmus Loldrup. Anders 
Gulevs søn førte murerforretningen videre 
efter sin far.12

Da vi før sluttede nede ved Vestergade 
med de fire huse (matrikelnummer 370- 
373), var vi nået hen til gyden fra 
Ves ters træde til Vestergade — den gyde, 

der antagelig først opstod omkring 1850’er- 
nc. Vi skal nu passere den og bevæge os 
østover.

Matrikelnummer 381
som vi møder først, har som så mange 
grundstykker i dette kvarter dele, der har 
deres egen historie. Der er f.eks. hvad 
urmager Poul Wang købte i 1837, vist af 
toldbetjent Hanekes enke og mere af 
samme 1851. Også mod Vesterstræde 
købte han af »landmand Erich Grøntoft«, 
der selv havde fået Ane Cathrine Frosts 
lange hus op til Vesterstræde.

Men fik Poul Wang noget ud af urmage- 

Vestergade. Fra venstre ses matrikelnummer 381 med ligtøjsforretningen (markisen) og den lave en-etages 
bygning, der husede Cafi Billigheden, der senere blev ombygget til to-etagers beboelsesejendom. Derefter 
kommer på matrikelnummer 382 A. N. Kjærgaards tidligere købmandsgård. Bemærk også rendestenen midt på 
Vestergade.
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riet? I folketællingen 1860 kaldes han for 
marskandiser, og 1864 sælger han sin 
nordlige del til købmand J. J. Wagner, der 
er i færd med at bygge sin købmandsgård 
op (matr. 382). Ved sin død 1871 må 
Wang have boet i sit hus på hjørnet af 
Gyden og Vesterstræde (nr. 64).

Matrikelnummer 381 B blev i 1871 
overtaget af den særprægede sadelmager 
Anders Ramsgaard Madsen (1832-1910). 
Vi har to beskrivelser af ham: Lærlingen 
hos A. N. Kjærgaard, hvis beretning er 
bragt andetsteds, fortæller ganske kort om 
Ramsgaard, at han var en gammel dygtig 
håndværker med et frisprog overfor kun
derne — han kunne f.eks. prikke en kunde 
på maven og sige: »Nå, tag så til pungen, 
din bonde«. Erindringen stammer fra 
omkring 1895. En anden, nogle år senere, 
er fra Iver Have Christensen, der som barn 
fra Ves ters træde 14, kom i huset hos det 
gamle par, Anders og Marianne: »... når 
man kom ind i gangen, var der pæn stue og 
sovekammer til venstre og butik og sove
kammer til højre, det var den rene middel
alder altsammen, hønsene gik ud og ind i 
gård og værksted og havde navne; og på 
bordet stod en petroleumslampe, hvorover 
hang kaffekanden på en krog i loftet. I en 
krog ved kakkelovnen stod flasken med 
liflig vestindisk rom... begge de gamle 
syede. Marianne var uformelig tyk, og 
værktøjet bestod af en stor tang af træ, som 
lå skråt ned fra venstre lår til gulvet. Det 
højre ben lagde de over og holdt på den 
måde materialet de syede på urokkeligt 
fast.

Med fa minutters mellemrum sagde 
Anders: »Ryk, Majanne, ryk«, og Marian
ne svarede hver gang: »Æ råkker al hva æ 

ka...«. Han mente jo, at hun skulle 
stramme den begede sytråd godt. De syede 
så længe, at man fandt dem begge syge og 
hjælpeløse i sengen og fik bud efter sønnen, 
han havde sadelmagerforretning i Hurup. 
Han kom til Thisted og lejede en godsvogn 
hos DSB, og fik dem kørt i sengene til 
Hurup...13

I 1909 blev huset købt af købmand 
Kjærgaard og revet ned. I stedet opførte 
han det nuværende to-etages stuehus.

Parcellen med matrikelnummeret 382 
bliver først samlet kort før de nye matrikel
numre bliver indført i 1865.

I 1843 ejedes en næsten ligeså stor 
grund af »landmand« Erich Grøntoft, der 
måske havde giftet sig til en del heraf. Et 
kort over ejendommen fra 1851 viser, at 
det var næsten ubebygget, men han begyn
der at sælge fra — og forsvinder derefter fra 
stedet. Den næste ejer af store dele af 
arealet var urmager Poul Wang, som vi 
mødte før. Men den, der endeligt samlede 
matriklerne og havde en plan med dem, 
var købmand J. J. Wagner (1829-97). Han 
var født i Stenbjerg, som søn af en 
strandkontrollør. I 1850’erne nedsatte han 
sig i Thisted som »kolonial- og produkt
handler«. Den grund han købte var til at 
drive denne virksomhed på. I 1864 udvide
de han grunden ved at købe hele den 
nordvestlige del op mod strædet af Poul 
Wang. Det er dette, der tilsammen udgør 
matrikelnumer 382.

På samme tidspunkt overtog Wagner i 
kompagniskab med dem målbevidste køb
mand N. P. Hilligsøe et pakhus nede ved 
havnen 14. Pakhusets vigtigste funktion 
var, at kunne bruges til korntørring. Da 
provst Sonne i 1865/66 forelagde offentlig-
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Vestergade omkring 1900. Nord er til højre. Kjærgaards Købmandshandel ses helt til højre og selve butikken 
afslører de to støbejemsvinduer lige til venstre for trappen. Kørende kunder kom selvfølgelig op ad Vestergade og 
derfra ind i selve gården.

heden sine planer om dannelsen af en 
arbejderforening, skete det netop i Hillig- 
søe og Wagners pakhus ved havnen.

Hjemme i vestbyen må vi igen ty til 
brandtaksation fra 1867 for at få et overblik 
over Wagners byggeri: Ane Cathrines 
gamle tværhus er nu forsvundet. Til gen
gæld finder vi Wagners forhus til gaden: 16 
fag med både kælder, butik og en kvist til 
gaden på 10 fag. Hans bagbygning til 
strædet er et sidehus på 9 fag (stald) og 15 
fag (pakhus), der blev sammenbygget i en 
vinkel.

Men det er næppe kommet i gang, før 
noget tilsyneladende går galt. Allerede 
1874 sælger han sin andel i pakhuset ved 

havnen og også sin nye købmandsgård i 
Vestergade må han forlade. Ved hans død 
nævnes det, at han i nogle år opholdt sig i 
udlandet og derefter var repræsentant for 
nogle firmaer, men uden at drive selvstæn
dig købmandshandel.

En tid var gården ejet af en kommissio
nær.

Først 1883 får stedet en stabil ejer i den 
da 28-årige Anders Nielsen Kjærgaard 
(1855-1925), der måske blev den sidste, for 
hvem det lykkedes at stable en levedygtig 
købmandsgård på benene i Thisted. »Ko
lonial- og produkthandler« kaldte også han 
sig selv — men tiden var ved at løbe fra 
disse totale handelspladser. Specialiserin
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gen af byens handel tog til, og efterhånden 
forsvandt også næringslovens beskyttelse af 
byhandelen helt.

Kjærgaard var født i Thorsted, men 
havde i nogle år været førstemand hos sin 
navnefælle, købmand N. C. Kjærgaard i 
Østergade. Han lagde stort ud: Butik, 
kontor, pakhus, stald, kældre og lofter — 
alt skulle være rede til at drive engros- og 
detailhandel med det brede spektrum af 
artikler, som hørte sig til: Kom, jern, 
isenkram, kaffe, kandis, sirup, petroleum 
osv. At Kjærgaard også gav sig af med 
både at eksportere og importere forstår sig. 
Men betjening af kunder fra by og i stor 
udstrækning også fra land var det vigtigste. 
Det krævede plads, en stor gård og stalden 
optog bøndernes vogne og heste — man 
måtte jo passe dem, mens ejerne var i 
byen, og forretningen kunne ikke lukkes før 
de sidste vogne og varer var hentet — 
måske skulle man også køre en beruset 
bonde hjem! Ved markeder måtte halvde
len af Ves terstræde inddrages til parkering!

En lærling, der i 90’erne boede 5 år hos 
Kjærgaard skildrede livet i købmandsgår
den i butik og kælder og privat i fem 
velskrevne artikler i Thisted Amts Avis fra 
1944. Desværre anonymt. Her skal ikke 
udnyttes den detaljerigdom, der er i artik
lerne — kun bør nævnes, at vi også 
kommer tæt ind på livet at dette unge 
livsglade købmandsægteskab, deres ven
ner, fester, udflugter, crocketspil i haven, 
hvortil butikspersonalet af og til blev 
hentet og det i arbejdstiden! Naturlig 
venlighed blev mødt med stor tillid. Derfor 
gled Kjærgaard naturligt ind i samfunds
støttemes kreds: Menighedsråd, velgøren
hed, handelsforening og byråd. I 1915 

solgte han forretningen, og da han døde 10 
år senere havde han titel af »Sparekassedi
rektør«.

Det var altså i 1883, at Kjærgaard 
overtog en næsten færdig købmandsgård, 
men han fik selv bygget en del til i de 
følgende år. Han købte det gamle hus på 
matrikelnummer 373 b og byggede der i 
stedet et ekstra pakhus, som i restaureret 
stand står endnu. Og som tidligere nævnt 
fjernede han Ramsgaard Madsens lave 
sadelmagerværksted og byggede et fler-eta- 
gers hus i stedet.

Kommer man i dag ind i gården fra 
Vestergade, ligger alle bygningerne fra 
Kjærgaards tid omkring een — selv stenbe
lægningen far forestillinger om gammelt 
købmandsliv til at vælde frem. Kjærgaards 
hovedbygning til gaden har derimod faet 
en etage mere i mellekrigstiden.

Matrikelnummer 383-386
bærer den sidste bebyggelse i kilen mod 
øst. Den vender front til Vestergade, 
enkelte huse til Vesterstræde. Husene, der 
ligger i dag er stort set fra slutningen af det 
19. århundrede, men har de kældre kan de 
udmærket tænkes at være fra den oprinde
lige og meget tidlige bebyggelse. De har 
rummet mange slags håndværkere: Hatte
mager, snedker, bager, skomager, tøj pres
ser. I et af husene fødtes den senere jurist 
og landstingsmand C. L. Lom borg, der 
ved sin død fik den omtale af højreavisen, 
at folk nærede stor tillid til ham, skønt han 
var noget svær at omgåes på grund af en 
stærk påståelighed. I øvrigt var han ven
stremand!

Matrikelnummer 383 (nr. 56) ejedes i 
begyndelsen af århundredet af sandflugts-
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Vestergade og Møllevej løb indtil 1967 sammen i dette spidse hjørne. Her står skarpt to sammenbyggede huse, 
der kom til at ligge på bomhusets plads. For at forstå dette, må vi se i en matrikel fra 1851. Bomhusets grund 
viser hus og have, men er s treget over. 1861 er det blevet til to matrikler, 28 A og B, hvoraf den første er 
bebygget. Kort efter kommer de endelige matrikelnumre 387 og 388, den sidste er i godt 100 år bødkerbolig.

kommissær Peder Emmanuel Thagaard og 
var måske bygget af deres fader, amtmand 
Fayes dygtige vej inspektør Lauritz Thaga
ard. Den nuværende bygning er fra 
1870’erne. Det var på en parcel her 
bagved, at der i hvert fald fra midten af 
århundredet var bygget et bageri.

Portkomsumtionen
Afgiften til bytolden15 blev opkrævet ved 
bommene på byens udfaldsveje — her ved 
enden af den gamle Vestergade, således at 

Møllevej og forlængelsen af Vestergade var 
udenfor toldgrænsen. Konsumtionen blev 
omorganiseret i 1797, og det er uklart for 
mig, om der var knyttet betjenthuse til 
bommene på dette tidspunkt.

Første gang jeg har fundet et betjenthus 
omtalt er et notat i brandforsikringsproto
kollen, dateret 6. november 1811 — her 
står: »afbenyttes som bolig for den vagtha
vende portbetjent«. Hvis der var tale om 
en gammel selvfølgelighed, ville sætningen 
nok ikke være indført. I 1829 far vi gennem

71



Matrikelnummer 387 og 388. Tegninger efler 
landinspektør Buchhaves opmåling af Thisted køb
stad 1851 og 1861. På det første kort ses betjenthuset 
(a). På det andet kort har Lars Balle bygget på 
matrikelnummer 28 A (387), men C. V. Nielsen 
endnu ikke på 28 B (388).

samme protokol oplyst husets dimensio
ner: 11V2 gange IOV2 alen, altså ca. 52 
kvadratmeter. Det lille bomhus skal oven- 
ikøbet i nogle år have fungeret som 
toldkammer — det er jo først i 1841, at der 
bliver bygget et egentligt toldkammer ved 
havnen.

I 1771 bliver Peder Knakkergaard ud
nævnt til toldbetjent, og en Peder Knak
kergaard ejer 1761 netop eet af de tre 
oprindelige huse. I 1801 bor der samme 

sted en toldbetjent ved navn Jens Ander
sen, som dør fa år senere.16

Mere viden har vi om Johan Philip 
Hancke (1776-1834), der var betjent i 
perioden 1806-1830. Af profession var han 
antagelig skrædder. Hancke fik pension og 
havde en lottcrikollektion ved sin død. Han 
boede ved Vestergade i den østlige del af 
matrikelnummer 381. Her levede hans 
enke Inger Thomasdatter efter ham — 
»skrædderske« blev hun kaldt. Det var nok 
nødvendigt med en stærk hånd til at holde 
sammen på familien. Fra mandens første 
ægteskab var der efterladt hende nogle 
børn, hvoraf en søn, Carl, allerede var 
blevet etableret som skomagermester i 
nabohuset, en anden var snedkersvend og 
boede hos stedmoderen. Men hun havde 
også selv børn med toldbetjenten, f.eks. 
Frans Dusenius Hancke, der blev født 
1821. Navnet siger nok noget om børne
flokkens størrelse! Han blev senere manu
fakturhandler i Thisted og gift med jernstø
ber Ballins ene datter. Efter at han var 
udvandret til Hjørring i 1852 blev han en 
endnu større forretningsmand, konsul, 
bankdirektør m.m. Samme år solgte den 
74-årige moder sit hus til naboen, Poul 
Wang — man kan gætte på, at hun rejste 
med sønnen til Hjørring.

Huset i Vestergade (svarende til nr. 62) 
blev i øvrigt det, der senere en hel 
menneskeraldcr husede sadelmager Rams- 
gaard og hans kone, Marianne.

Ved folketællingen 1834 var betjenthu
set »beboet« af betjenten, der hed Niels P. 
Møller — 1845 af den oprindelige skædder, 
Niels Godskcsen. Men folketællingen op
tegner hans familie på matrikelnummer 
332, Vestergade 49, hvor man da også
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Fra højre ses de to to-etagers bygninger ud mod Vestergade på matrikelnummer 369 og 368. Midt i billedet efter 
de to træer på fortovet skimtes hjørnet af Sofievej. Foto 1907.

finder ham, når han ikke havde vagt og 
efter at han ved konsumtionens ophævelse 
1851 boede som toldassistent.

Bommen er selvfølgelig omgående for
svundet, men bomhuset kan godt have 
stået nogle år — indtil man fik to matrikler 
og to huse, som vist på billedet og kortet 
side 60.

Mod vest begynder byggeriet i 1850’er- 
ne på nordsiden af Vestergade, hvor der lå 
nogle store parceller af byens hartkorn 
strækkende sig helt op til Møllevej. På 
denne jord der fik matrikelnumrene 368 og 
369, opførte købmandsbrødrene Griishau- 
ge 1852 og 1853 deres for sin tid fornemme 
2-etagers huse (Vestergade 74 og 72).

Jens L. Griishaugc (født o. 1814) havde 
allerede et stort anlæg igen ved Fredcrik- 
storv, men nu blev han her støttet af sin eet 
år yngre broder, Peter.

Meget tyder på, at de fra begyndelsen af 
har stilet mod et moderne hotel ved den 
vestiige indkørsel til byen. På et håndteg
net kort af landevejsgaden gennem Thisted 
fra 1855 kaldes de to bygninger for »Hotel 
Europa«. Solide blev de da også. I dag kan 
man i kældrene se det kolossale tømmer 
som gulvene hviler på. Der var ikke meget 
af det fattigmandspræg, som ellers kende
tegner meget ældre byggeri i Thisted.

1853 bliver J. L. Griishauge udnævnt til 
oldenborgsk vicekonsul, men fa måneder 
senere må han opgive alt ved »opbudsbo« 
(nærmest konkurs) og flyttede til Skjold
borg for at leve resten af sit liv som 
husmand — han kaldte sit hus »Fald«. En 
ny hotelvært kaldte foretagnet »Lille Euro
pa«, men heller ikke dette kunne holde.

Også broderen gik fallit nogle år senere. 
Først da købmændene N. P. Hilligsøe 
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og F. W. Yde i 1869 og 1875 købte 
henholdsvis nr. 74 og nr. 72, kom disse 
herskabelige huse på solide hænder. Der 
blev drevet købmandshandel i begge ender 
i menneskealdre og Hilligsøerne specialise
rede sig i tømmerhandel på det store areal 
bagved. Udvidet til Hedegaard & Hillig- 
søe flyttede de 1924 kontoret til nr. 72, 
hvorimod traditionen med almindelig køb
mandsbutik blev fortsat til for nogle år 
siden.

Vestergades skyggeside
blev udstykket i 1850’eme. Mellemmand 
mellem markjorden og de nye ejere var 
C. A. H. Hansen (senere kaldet »Justits
råd Hansen«) — en af de store igangsætte
re i byen. Kun en større grund kom ud 
deraf (matrikelnummer 339 og 340), hvor 
en ung købmand, Marcus Larsen, søgte at 
bygge noget større op. Selv døde han i 
1880’erne, men hans firma levede til ind i 
vort århundrede — og huskes dog kun ved 
det folkelige navn på en P-plads! Ellers skal 
ingen huse eller mennesker trækkes frem. 
De fleste huse var en-etages grundmurede, 
men små, så de har ofte måttet udvides ved 
at fa sat en etage på. Det ses bedst på et 
stykke gavl her og der eller deres bagsider 
ud mod »Vægtergangen«, alt i alt ved sin 
variation en hyggelig bebyggelse. Og ejer
ne: Håndværkere.

Møllevej
Medens Vesterstræde og det yderste af 
Vestergade nærmest er fuldt udbygget i 
1860’erne, så sker det ret sent med Mølle
vej. De ret små grunde ved Vesterstrædes 
nordside kløves i 1880’erne og giver jord til 
Møllevejs sydside. Nordsiden af Møllevej 

må vente til lige efter 1900, hvor en række 
ensartede huse med kælderlej ligheder op
føres (nr. 6 til 20).

I slutningen af 1890’erne var det så, at 
»økonom« Peder Lund Jensen solgte ud af 
sin store matrikelnummer 374. Det blev til 
to ret store grunde på Møllevej og derefter 
jord til den Apostolske Kirke og dennes 
præstebolig. Det var i 1898.

Derimod blev det aldrig til andet end 
løse planer om at føre Vesterstræde videre 
mod vest. Der var lukket mod tømmer
pladsen og Sofievej.

Og det var på denne tid, at man 
begyndte at omtale Ves ters træde-kvarteret 
som en af de sidste rester af »det gamle 
Thisted«.
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NOTER:
1 Der er tale om et hus til toldbetjenten, der 

opkræver afgiften for at indføre varer til købstaden. 
Dette »betjenthus« er sikkert blevet oprettet i 1797, 
hvor denne portkomsumtion blev reorganiseret.

2 Tællingerne til og med 1860 er behæftet med cn del 
unøjagtighed med hensyn til navne- og aldersangi- 
vclser. Værre er det dog, at visse lister er så sjusket 
ført, at der kan være en fare for at ikke alle navne 
kommer med. Tællingerne fra 1890 og 1901 er ikke 
udnyttet, da det på dette tidspunkt må skønnes, at 
kvarteret er fuldt udbygget.

3 Udtrykket dækker over spindersker.
4 Derimod ikke udtrykket »arbejder«, undtagen når 

det bruges som et verbum. Om Jens Have 
Christensen på matr. 375 står der »arbejder på en 
tobaksfabrik« — i virkeligheden var han kusk for 
tobaksfabrikkens ejer.

3 Anders Madsen var også ejer af matrikelnummer 
374 i 1801.

6 Om Kjærgaard, se senere.
7 Født 1804 i Skinnerup.
8 I 1853 anføres der tre skorstene.
9 Om selve udstykningen, se senere.

10 En svoger til amtmand Gerhard Faye.
11 Se tidligere side 59.
12 I C. Brunsgaards bog: »Thisted gennem tiderne«, 

1970, er der på side 28 gengivet et par billeder af 
bygningen og af Anthon Larsen i smedien ud mod 
Rosenkrantzgade. Huset blev nedrevet i 1933.

13 Oplyst i 1980 til forfatteren.
14 Matrikelnummer 250 i gården bag nr. 20.
13 I Historisk Arbog fra 1966 har Robert Svalgaard 

skrevet om denne »indførselsafgift« ved købstæder- 
nes indkørselsvej.

16 Se videre under matrikelnummer 375.

KILDER:
Benyttet materiale i Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune:
Brandtaksationer 1761,1772,1781,1791. Undersøgel
sesprotokol 1804-1828 (her samlede lister, f.eks. 1813 
og 1828).
Bygningsopmåling 1829. Grund takst 1843 og 1845 (til 
beregning af grundskatter). Skorstensfejerskat 1845- 
1853.
Landinspektør Buchhaves matrikelkort 1851 IT. Liste 
over grunde og ejere 1853.
Realregister for Thisted (dvs. udskrifter fra tingbogen 
om alle ejerskifter og hæftelser) o. 1855-0. 1910.
Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860, 
1880.
Udskrift af Protokol for Bygningskommissionen 1838- 
77. P. Svalgaards protokoller med udskrifter. R. 
Svalgaards kartoteker, diverse.
Lokalhistorisk Arkivs kort og billedsamling.
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HANNE MATHIESEN

Bordet
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Der stod et bord på museet i Thisted. Det 
havde stået der i mange år, men det var 
ikke kønt at se på. Dets bordplade af 
manganfarvede fliser var knust i alle 
tænkelige faconer, og bordets underdel var 
malet over i de modefarver, der havde 
hersket til forskellige tider. Resultatet var, 
at der nu stod et gammelt, flødefarvet bord 
med mange flisestumper, lilla på grå bund. 
Det var vistnok et rokokobord — efter 
stilen at dømme.

Det gamle bord var kommet til museet i 
1945 som gave fra P. Holst Stenbryggen, 
Australiasminde. Familietraditionen vil vi
de, at bordet har tilhørt købmand Sten
bryggen, der i 1830’eme boede og drev 
købmandshandel i Nørregade. Det har 
ikke været muligt at komme bordets 
historie nærmere gennem arkivalske studi
er. Det vil være en tilfældighed, der afgør, 
om vi nogensinde far løst bordets gåde.

Bordet kom til konservering på Natio
nalmuseet i Brede, og så begyndte det store 
forvandlingseventyr.

Det var et rokokobord, med de nydelig
ste udskæringer og spor af oprindelig 
bemaling. Sågar en datering fandt man 
under sargen. 1773 var bordets tilblivelses
år. Fliserne blev meget omhyggeligt renset 
og samlet, og det istandsatte bord kan nu 
ses i al sin skønhed i »skatkammeret« på 
museet i Thisted.

Detailfoto af træskærer arbejde på rokokobordets ben.
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ESPER LØNBORG

Kommunalreformen i Thisted Amt

Hanstholm og ikke Snedsted blev centrum for en af de 
nye storkommuner, der blev dannet ved kommunalre
formen i 1970. Artiklen tegner baggrunden for den 
reform, der nu har 20 år på bagen.

Den 1. april 1990 er det netop 20 år siden 
den største omlægning af den lokale admi
nistration her i Danmark fandt sted, idet 
landets daværende 22 amter udenfor Kø
benhavn reduceredes til 13, medens antal
let af købstads- og sognekommuner ved 
samme lejlighed blev reduceret fra 1360 til 
277 primærkommuner.

Begrundelsen for denne omfattende 
sammenlægning af de små sognekommu
ner må søges i flere forhold.

Omkring købstæderne havde selve byen 
ofte bredt sig ud i de tilgrænsede sogne
kommuner, her var behovet for en sam
menlægning oplagt, således at byen for det 
første udgjorde en kommune samtidig 
med, at der skabtes udvidelsesmuligheder.

Derudover var der med tiden lagt så 
mange administrative opgaver ud til de 
enkelte kommuner, at det for små kommu
ner efterhånden blev meget vanskeligt at 
løse disse. Dertil kom, at man på længere 
sigt ønskede at lade de enkelte kommuner 
selv træffe de fleste afgørelser på lokalt plan 
for herved at styrke det kommunale selv
styre. Det ville derfor være nødvendigt at 
skabe større enheder end dem, man hidtil 
havde opereret med, både geografisk og 

økonomisk, for at de kunne løse de opgaver 
inden for skolevæsen, social- og sundheds
væsen og vejvæsen, som man kunne for
vente af en moderne kommune, men dette 
krævede, at en kommune havde et større 
økonomisk underlag, end mange små 
landkommuner havde. Dertil kom, at man 
også forventede en økonomisk besparelse 
ved at undgå fejlinvesteringer ved en mere 
rationel udnyttelse af de forskellige facilite
ter.

Det første lokale selvstyre 
Oprindelsen til den kommuneinddeling, vi 
havde frem til 1970, skal søges i Fattigkom
missionens betænkning af 1803. I denne 
meget omfattende betænkning fandt der en 
meget nøje afvejning sted, om det skulle 
være pastoratet eller godset, der skulle 
udgøre det område, inden for hvilket den 
kommende fattigadministration skulle 
praktiseres.

Begrundelsen for at foreslå det enkelte 
gods var nærliggende, idet det normalt var 
godsejeren, der forestod inddrivelse af de 
økonomiske midler, når det drejede sig om 
offentlige opgaver, som f.eks. i forbindelsen 
med skoleforordningen af 1739. Ulempen 
bestod derimod i, at godset var et mere 
diffust begreb, fordi dets arealer ofte var 
spredt ud over et større område og tit rakte
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langt ud over herredets eller amtets græn
ser.

Derimod var det enkelte pastorat et 
langt mere overskueligt og veldefineret 
begreb. Det blev derfor også pastoratet, 
der kom til at udgøre den administrative 
enhed for den nye fattigforsørgelse, herved 
havde man faktisk lagt grunden til de 
senere sognekommuner. Dette blev yderli
gere understreget, da almenskoleloven af 
1814 skulle gennemføres, og endelig defini
tivt fastslået, da man i 1842 indførte 
sogneforstanderskaberne. I indledningen 
til forordningen desangående hedder det: 
»...at en fri og velordnet kommunalforfat

ning vil give borgerne en forøget betryggel
se for en pålidelig og hensigtsmæssig 
bestyrelse af de anliggender, der vedkom
mer det samfund, de nærmest tilhører, og 
dermed øge deres sans og iver for det 
almindelige vel.«

I disse synspunkter kommer for første 
gang ønsket om et, i hvert fald begrænset 
lokalt selvstyre, til udtryk.

Den tidligere enevældes lokaladmini
stration bar i langt højere grad præg af at 
være centraladministrationens forlængede 
arm, man kan i denne forbindelse blot 
erindre sig titlen som: Kgl. Majestæts 
herredsfoged eller amtmand.
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Medens man fra gammel tid havde 
givet købstæderne en vis indflydelse på det 
lokale styre, var dette langt fra tilfældet i 
landdistrikterne. Her trådte først en vis 
form for lokalt selvstyre i kraft i Enevæl
dens allersidste år, idet man fra 1842 
oprettede de såkaldte sognefors tanderska
ber samt amtsrådene.

Tidligere havde landsbysamfundenc 
kun haft bystævneme, hvor man kunne 
træffe afgørelser om landsbyens mest ele
mentære problemer, især om jordens dyrk
ning, hvilket var en nødvendighed under 
landsbyfællesskabet, men efterhånden som 
udskiftningen skred frem, svandt behovet 
for disse bystævner gradvist bort, idet de 
slet ikke havde nogen politisk betydning.

Til sognefors tanderskaberne var for
uden sognepræsten også de godsejere, der 
ejede over 32 tønder hartkorn, fødte med
lemmer, såfremt de boede i sognet. Derud
over skulle der vælges fra 4 til 9 lokale 
beboere som medlemmer.

Sognerådene
Grundlovens indførelse i 1849 fik med 
tiden også betydning for det kommunale 
selvstyre. Det skete dog først, da den nye 
landkommunallov blev vedtaget og trådte i 
kraft den 1. januar 1868.

Ved dens ikrafttræden ændrede man 
navnet fra sogneforstanderskaber til sogne
råd. Dette skulle selv vælge sin formand og 
næstformand. Formanden skulle indkalde 
og lede møderne samt sørge for at føre 
forhandlingsprotokollen, hvori samtlige 
beslutninger skulle indføres. Derudover 
skulle han sørge for, at de trufne beslutnin
ger blev ført ud i praksis, samt føre 
sognerådets korrespondance.

Denne inddeling af landdistikteme var i 
lang tid ganske fortræffelig, idet sognet 
stort set rummede alt, hvad beboerne til 
dagligt havde brug for. Men som følge af 
den tekniske udvikling ændrede landet sig 
gradvist bl.a. på grund af udbygningen af 
jernbaner og veje og ikke mindst som følge 
af stadig større industrialisering. Yder
ligere blev der fra lovgivningsmagtens side 
lagt flere og flere afgørelser ud til de enkelte 
kommuner.

Helt frem til 1933 havde det i de fleste 
tilfælde været muligt for den enkelte sogne
rådsformand selv at klare det administrati
ve arbejde. Men med styrelsesloven af 
1933 blev det efterhånden nødvendigt at 
aflaste ham, idet flere og flere sager skulle 
forelægges sognerådet. Denne aflastning 
skete ofte ved, at man nedsatte en række 
fagudvalg til forvaltning af bestemte områ
der. Med undtagelse af kasse- og regn
skabsudvalget var ingen af disse udvalg 
påbudt i styrelsesloven.

Som følge herafkom det med tiden til at 
knibe for de små og mindre sognekommu
ner at yde den service af økonomisk og 
teknisk art, som man kunne forvente af et 
moderne samfund, og som et bysamfund i 
højere grad var i stand til at yde sine 
borgere, samtidig med at kravet til de 
enkelte kommuners administration blev 
større og større.

Alt dette medførte, at behovet for en 
omfattende revision af den kommunale 
inddeling føltes større og større, med det 
resultat, at Folketinget i 1958 nedsatte en 
kommunallovskommission, hvis opgave 
skulle være at udarbejde lovgrundlaget for 
en ændret kommuneinddeling af landet.
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Blandt resultaterne af kommissionens 
arbejde kan fremhæves:

1. Lov af 3/6 1967 om revision af 
kommuneinddeling.

2. Den kommunale Styrelseslov af 31/5 
1968.

3. Nedsættelse af kommunalreformkom
missionen (KRK).

Forslag til nye kommuner 
Sidstnævnte havde til opgave at afgive 
indstilling til indenrigsministeren om en ny 
inddeling af landet i nye amts- og primær
kommuner.

I Thisted Amt blev der i marts 1964 
nedsat et udvalg, der var sammensat af 
medlemmer fra amtsrådet, byrådene og 
sognerådene. Dette udvalg havde til opga
ve at udarbejde et udkast til kommune
sammenlægninger i Thisted Amt. Dette 
udkast forelå i løbet af 1965 og skulle 
danne grundlaget for forhandlingerne i de 
enkelte råd og disse imellem.

I dette forslag foreslog man, på grund
lag af de erfaringer, man allerede havde 
gjort med kommunesammenlægninger fle
re steder i landet, at en kommunestørrelse 
på omkring 5000 indbyggere sikkert ville 
være passende og danne det fornødne 
grundlag for en moderne landkommune 
med fornøden teknisk assistance.

Skitsen opstillede følgende mulige for- 
slag:

1. Sydthy Storkommune, omfattende 11 
kommuner beliggende syd for Nørhå sogn 
og Ove Sø, men med en mulighed for at 
dele området i 2 dele, idet man tænkte sig 
muligheden af at lade Hvidbjerg-Lyngs, 
Søndbjerg-Odby og Jegindø gå sammen 
og danne en selvstændig kommune.

Det første forslag ville resultere i en 
kommune med ca. 16.000 indbyggere. Det 
andet forslag i to kommuner med hen
holdsvis 11.700 og 4.300 indbyggere.

2. Nordthy Storkommune omfattende 
Vang-Tvorup, Sjørring-Thorsted, Hund- 
borg-Jannerup, Skjoldborg-Kallerup, Nør
hå, Sønderhå-Hørsted, Snedsted, Harring- 
Stagstrup samt Skyum-Hørdum med ialt 
11.700 indbyggere.

Også her opererede man med et alterna
tivt forslag, idet man enten kunne tænke 
sig de tre første kommuner lagt sammen til 
en selvstændig kommune, eller at de blev 
lagt sammen med Thisted området. Ende
lig nævnes også en fjerde mulighed, nemlig 
at disse 3 kommuner blev lagt sammen 
med Skyum-Hørdum, Harring-Stags trup 
og Skjoldborg-Kallerup til en Midtthy 
Kommune.

3. Thisted Storkommune primært bestå
ende af Thisted, Thingstrup og Tilsted 
med tilsammen 10.400 indbyggere.

4. Hanstholm Storkommune sammen
sat af Hanstholm, Nors-Tved samt noget 
af Øster og Vester Vandet.

5. Østerild Storkommune bestående af 
Hunstrup, Østerild, Hjardemål, Tømmer- 
by-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup med 4.700 ind
byggere.

Heraf enedes de tre førstnævnte kom
muner allerede i november 1965 om at 
slutte sig sammen til én kommune, hvilket 
blev godkendt af Thisted Amtsråd den 
17/12 1965.

I samme skitse findes imidlertid også 
optrykt en plan, der var udarbejdet af 
professor Peter BredsdorfT, der var ansat 
som konsulent for Regionalplanudvalgct 
for Nordjylland, men som på opfordring af 
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amtmand Martensen-Larsen havde udar
bejdet en plan for en mulig kommunal 
inddeling af Thisted Amt. Heri påpeger 
han, at det næppe vil være muligt at 
kompensere for afvandringen fra landbru
get ved en tilsvarende vækst i byerhverve
ne, især da disse i udstrakt grad har været 
baseret på at betjene landbruget. Da det 
yderligere må forventes, at der i fremtiden 
vil blive henlagt endnu flere opgaver til 
kommunerne, vil det efter Bredsdorfls 
mening være påkrævet med et langt større 
befolkningsunderlag for de kommende 
kommuner i Thisted Amt. BredsdorfT 
foreslår derfor, at en kommune med 
mindst 10.000 indbyggere vil være mere 
realistisk, og peger i lighed med kommu
nalreformkommissionen på, at det vil være 
ønskeligt, om der i hver kommune findes et 
livskraftigt bycenter.

Ud fra disse overvejelser når han frem 
til, at det kun vil være rimeligt at operere 
med storkommuner omkring 4 bycentrer, 
nemlig Fjerritslev, Thisted-Hanstholm 
samt Nykøbing og Hurup.

1. Nordthy Storkommune omkring Thi
sted-Hanstholm aksen, hvor Thisted vil 
kunne udføre en række cgnsservicefunktio- 
ner som hidtil, mens Hanstholm vil kunne 
blive et fiskeri- og trafikccntrum (Planen cr 
fremsat i 1964, tre år før Hanstholm Havn 
blev indviet). Denne kommune ville fa et 
indbyggerantal på 25.000.

2. Sydthy Storkommune centreret om
kring Hurup. Inden for dette område 
regner BredsdorfT med en befolkning på 
15.000 indbyggere samtidig med, at han 
regner med, at udviklingen i Thisted på 
grund af afstanden næppe vil påvirke 
udviklingen synderligt i denne kommune.

3. Mors Storkommune. På grund af at 
øen udgør en enhed og kun én har en større 
bymæssig bebyggelse, anses det for givet, 
at der her kun kan blive tale om én 
storkommune.

4. Vester Han Herred Storkommune 
grupperet omkring Fjerritslev og med en 
udpræget landbefolkning på ca. 15.000 
indbyggere. Denne kommune må anses for 
at stå noget svagere på grund af afvandrin
gen fra landet uden en tilsvarende vækst i 
byerhvervene og kan derfor komme til at 
opleve en befolkningstilbagegang, med en 
mulig senere kommunesammenlægning 
med f.eks. Brovst til følge. Der var med 
disse to sæt skitser til kommunesammen
lægninger og de deri opstillede alternativer 
lagt op til indgående og langvarige drøftel
ser i både amtsråd og de enkelte kommu
nalbestyrelser.

Fra sognerådsforeningernes side blev 
der straks ved forhandlingernes start i 1965 
rettet henvendelse til Folketinget om, at 
der kun burde finde kommunesammen
lægninger sted på frivillig basis.

Hanstholm vil selv
En af de planer, der blev diskuteret meget i 
begyndelsen af forhandlingerne, var en 
storkommune omfattende Thisted og 
Hanstholm kommuner. Denne plan fik 
straks stor tilslutning både fra Thisted 
Byråd og Thisted Amtsråd. Blandt de 
argumenter, der blev fremført for en sådan 
kommune var, at man nødigt her i Thy så 
en gentagelse af forholdene omkring Var- 
de-Esbjerg, hvor Varde fra gammel tid 
havde været egnens købstad, men nu var 
den blevet fuldstændig distanceret af Es
bjerg, da Esbjerg Havn blev anlagt. Man 
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kunne nu frygte, at Hanstholm kunne 
overtage Esbjergs rolle.

Planen vandt også genklang hos en del 
medlemmer af det daværende Hanstholm 
Sogneråd, men til et møde i Thisted den 
30/9 1968, var også indbudt repræsentan
ter for andre af Thisteds omegnskommu
ner, hvorved et område på omkring 30.000 
indbyggere var repræsenteret. Herved blev 
det klart, at i en kommune af denne 
størrelse ville Hanstholms muligheder for 
at gøre sig gældende være mærkbart 
reducerede. Dertil kom en række områder, 
hvor man fra Hanstholms side følte, at 
Thisted ikke i tilstrækkelig grad havde 
tilgodeset Hanstholms interesser. Det 
gjaldt bl.a., at Thisted byudviklingsudvalg 
var gået imod DSB’s planer om en 
videreførelse af jernbanen til Hanstholm. 
Disse forhold taget i betragtning medførte, 
at Hanstholm Sogneråd på sit første møde 
i oktober 1968 vedtog at undersøge mulig
hederne for at fortsætte som hidtil, og otte 
dage senere forelå der tilsagn fra Kommu
nalreformkommissionen om, at Hanst
holm ikke ville blive tvunget ind i nogen 
form for sammenlægning.

Samtidig hermed forhandlede en række 
kommuner sig frem til det resultat, at deres 
interesser var bedst tjent ved en sammen
slutning med Thisted.

Herved begyndte konturerne af den 
nuværende Thisted Kommune at tegne 
sig, således kunne Thisted Amts Tidende 
den 11. oktober 1968 meddele, at 13 
omegnskommuner, nemlig Vang-Tvorup, 
Vandet, Skinnerup, Tilsted, Thisted 
Landsogn, Skjoldborg-Kallerup, Harring- 
Stagstrup, Hørsted, Hillerslev-Kåstrup, 
Hundborg-Jannerup samt Hunstrup, 

Østerild og Sennels er enige om at ville 
søge sammenslutning med Thisted, og kort 
tid derefter slutter Sjørring-Thorsted sig til. 
På den måde havde 15 kommuner for
handlet sig til enighed om den fremtidige 
struktur. Kun 2 steder i området herskede 
der endnu tvivl om det fremtidige tilhørs
forhold, nemlig i området øst for Hanst
holm, her forhandledes der stadig om en 
kommune omfattende Hanstholm, Tøm- 
merby-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup samt 
Nors-T ved.

Planen syntes at have gode muligheder 
for at blive til realiteter, da en vejledende 
folkeafstemning i forbindelse med et bebo
ermøde i Tømmcrby-Lild viste klart flertal 
for tilslutning til Hanstholm. Men i decem
ber besluttede sognerådet i Nors-Tved at 
søge om optagelse i Thisted Storkommune, 
herved faldt grundlaget for Øsløs-Vesløs- 
Arups deltagelse i den påtænkte storkom
mune til jorden, og i januar 1969 meddelte 
sognerådet her, at man havde vedtaget at 
søge om optagelse i Thisted kommune, 
således at der i begyndelsen af 1969 var 17 
kommuner, der gik ind for en sammenslut
ning med Thisted. Den 24. februar 1969 
kunne borgmester Aksel Mikkelsen og de 
16 sognerådsformænd underskrive over
enskomsten om oprettelsen af Thisted 
Storkommune. Herved var der dannet en 
kommune på ikke mindre end 503 kva
dratkilometer og med et indbyggerantal på 
26.500.

»Midtthy Storkommune«
Tilbage stod der at afklare forholdene i den 
sydvestlige del af området. På et ret tidligt 
tidspunkt var der fra KRK fremsat et 
forslag om at danne en Midtthy Storkom
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mune mellem Thisted og Sydthy kommu
ner. I amtsskitsen var der peget på 
Sncdsted som centrum for denne med den 
begrundelse, at der var et udbygget skole
væsen, sognet havde som et af de fa sogne i 
amtet en befolkningstilvækst på over 5 %, 
og for det tredie havde sognerådet erhver
vet nogle grunde til udbygning af en 
kommende industri. Men allerede så tid
ligt som i 1966 blev det klart, at de 
kommuner, der skulle gå sammen med 
Sncdsted og danne denne kommune, alle 
som en pegede på Thisted som samar
bejdspartner, fordi man tvivlede på, at det 
befolkningsmæssige og økonomiske under
lag var tilstrækkeligt til at kunne danne 
grundlag for en storkommune.

Tilbage stod de to kommuner Snedsted 
og Nørhå. Begge sogneråd gav udtryk for 
modvilje mod en sammenslutning med 
Thisted. Imidlertid opstod der den situ
ation, at stillingen som kommunekasserer i 
Nørhå pludselig blev ledig på grund af 
sygdom. Man stod da over for valget 
imellem at ansætte en ny kasserer eller 
finde en anden løsning. Man valgte den 
sidste udvej og søgte i oktober 1968 om 
tilladelse til sammenlægning med Snedsted 
kommune med virkning fra 1. april 1969. 
Herved opstod der en kommune med 2700 
(2100 + 600) indbyggere. Det ny sogneråd 
skulle bestå af 9 medlemmer med 7 fra 
Snedsted og 2 fra Nørhå. Amtsrådet 
anbefalede sammenlægningen ud fra den 
betragtning, at den ikke ville lægge hin
dringer i vejen for andre løsninger af 
kommunestrukturen i Thy, men man 
tilføjede, at man kun kunne anbefale det 
som en midlertidig løsning. Sammenlæg

ningen blev da også godkendt af indenrigs
ministeren den 27. marts 1969.

I modsætning til amtsrådet, der fore
slog, at den nye kommune blev sammen
lagt med Thisted Storkommune fra 1. april 
1970, så anbefalede Thisted Amts Sogne
rådsforening i en skrivelse dateret den 9. 
april 1969, at såvel Snedsted-Nørhå som 
Vestervig-Agger kommuner, der begge 
havde givet udtryk for ønsket om at 
fortsætte alene, fik lov til dette ud fra den 
betragtning, at de begge besad et tilstræk
keligt udbygget administrationsapparat, 
samtidig med, at man herigennem ville fa 
bekræftet eller afkræftet, om en kommune 
af en sådan størrelse rent faktisk kunne stå 
alene.

På samme tid som Snedsted-Nørhå 
kommune dannedes, meddelte KRK den 
13. marts 1969, at af de 17 kommuner 
udenom Thisted, der havde forhandlet sig 
til enighed om en sammenlægning, ville 
kommissionen kun indstille til indenrigs
ministeren, at de ti blev sammenlagt med 
Thisted, hvorimod man ikke kunne anbe
fale, at de sidste 7 kommuner indgik i 
Thisted Storkommune, det drejede sig om:

1. Nors-Tved, Hunstrup, Østerild, Øs- 
løs-Vesløs-Arup, nord for Thisted.

2. Skjoldborg-Kallerup, Harring-Stag- 
strup og Sønderhå-Hørsted syd for Thi
sted.

Begrundelsen for denne stillingtagen 
var, at man var noget betænkelig ved en 
kommune af den størrelse, som Thisted 
Storkommune tegnede til at blive, samtidig 
med, at man ønskede at holde døren åben 
for andre konstellationer bl.a. muligheden 
for en Midtthy Kommune.

Denne indstilling affødte omgående pro- 
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testskrivelscr til KRK, ikke blot en fælles
protest fra samtlige 17 kommuner, men 
også særlige skrivelser fra Harring-Stag- 
strup, Skjoldborg-Kallerup og Sønderhå- 
Hørsted, hvori man pointerede, at såfremt 
ideen blev gennemført, ville man fa en 
kommune med så ringe økonomisk bære
evne, at det ville føre til et meget fattigt 
samfund. En anden grund til at imødegå 
ansøgningerne fra de 17 kommuner kan 
være den, som amtsrådsforeningens for
mand Viggo Hauch gav udtryk for ved at 
fremhæve, at det var let nok at sammen
lægge kommuner, men det var faktisk 
umuligt at dele en stor kommune i mindre 
enheder.

Imidlertid opretholdt KRK kun denne 
indstilling i ganske kort tid, idet man i et 
forslag fra den 5. august 1969 til kommen
de ordning i Thisted Amt bl.a. anbefaler 
den storkommune, som de 17 sogneråd 
havde forhandlet sig til rette om samtidig 
med, at man anbefaler Snedsted-Nørhå 
kommune sammenlagt hermed. Derud
over anbefaler man, at Vestervig-Agger 
sammenlægges med Sydthy Kommune. 
Hermed var forhandlinger om kommune
strukturen i Thisted Amt ført til ende, 
samtidig med, at man havde vedtaget en 
ny amtsinddeling, hvorved det gamle Thi
sted amt skulle nedlægges fra 1. april 1970.

I syd var Hvidbjerg-Lyngs, Søndbjcrg- 
Odby og Jegindø forenet til Thy holm 
kommune med ca. 4000 indb. og lagt ind 
under Ringkøbing amt.

I resten af det gamle Thisted Amt var 
der oprettet: Sydthy Kommune, der kom 
til at bestå af sognene: Bedsted-Grurup, 
Boddum-Ydby, Hassing-Villcrslev, Hellig- 
sø-Gettrup, Hurup, Hvidbjerg-Vesten Å- 

Ørum-Lod bjerg, Vestervig-Agger samt 
Visby-Heltborg. Kommunen har et befolk
ningstal på ca. 12.600.

Thisted Kommune
Hanstholm Kommune opstod altså ved 
sammenlægning af Hanstholm Samlings
kommune med Tømmerby-Liid samt en 
del af Nors-Tved. Men Hanstholm Sam
lingskommune var opstået i 1964 ved 
sammenlægning af Hansted-Ræhr og Vig
sø sogne. Hertil kom i 1966 Hjardemål og 
1968 Vester og Øster Vandet, men de to 
sidstnævnte kommuner blev så i 1970 
overflyttet til Thisted. Kommunen har et 
indbyggertal på 5400.

Endelig dannedes der i den nordlige del 
af amtet Fjerritslev Kommune ved en 
sammenlægning af Fjerritslev, Haverslev- 
Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, 
Skræm, Thorup-Klim, Vust, med 8200 
indb. Denne kommune blev indlemmet i 
Nordjyllands Amt.

Som det vil ses, endte man med et 
resultat, der i store træk stemte overens 
med professor Bredsdorffs forslag.

KILDER:
1. Thisted Amt - Skitse til kommunesammenlæg

ning.
2. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Dan

mark.
3. Erik Nørr: Præst og administrator.
4. Thisted Amts Tidende 1968-1970.
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HANNE MATHIESEN

En tilsidesat konge

Foto i Museet for Thy og Vester Hanherred 2599X1.

Den 28. september 1990 er det 80 år siden, 
broncestatucn af Kong Chr. IX blev 
opstillet på Store Torv.

Den højtidelige afsløring af statuen blev 
overværet af Kong Frederik VIII og 
Dronning Louise. De ses med følge på 
tribunen til venstre i billedet. Helt til højre 
står den nye statue, som kunstneren Hans 
Gyde Petersen (1862-1942) var mester for. 
På talerstolen ses provst Madelung, Sjør- 
ring.

Blandt de mange prominente borgere, 
der var mødt på pladsen foran Brink
manns gård på Store Torv, ses i forgrun
den til venstre (med hvidt hår) dr. Tolder
lund. På tribunen midt i billedet fru 
Tolderlund, amtmand Carl Otto Bache og 
frue, dommer Bang og frue, Fjerri tslev, 
ovcrklitfoged Jespersen og frue, Søholt 
samt borgmester Emil Blach, Thisted.

I mange år stod kongestatuen frit på 
Store Torv.
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ANNE-LOUISE HAACK OLSEN

En thylandsk høvdings 
sidste hvilested

For 3.000 år siden, i midten af bronzealde
ren, lå der ved Egshvile mellem Nors Sø og 
Vandet Sø i den nordlige del af Thy, to 
gravhøje. De lå på en bakketop, så tæt op 
ad hinanden, at deres højfod stødte sam
men, men alligevel gik den nordligste af 
højene lidt ned ad siden på den nordvendte 
skråning.

Højene lå ikke alene - næsten lige meget 
i hvilken retning man så, men især mod 
syd og sydvest, lå andre høje enkeltvis eller 
i grupper, der synede vidt i det åbne 
landskab. Ingen kunne være i tvivl om, at 
her fandtes et rigt og blomstrende sam
fund, hvor man brugte mange ressourcer 
på at skabe mindesmærker over udvalgte 
afdøde og samtidig gøre opmærksom på, 
hvad man selv kunne præstere.

Senere stødte flyvesandet, der kom fra 
vest, en tunge ind mellem de to søer og 
dækkede flere gravheje og megen frugtbar 
landbrugsjord, men nåede dog ikke helt 
ind til vore to høje. De blev liggende, mens 
det samfund, de tilhørte, udvikledes og 
ændredes, og de lå der stadig længe efter, 
at ethvert minde om de gravlagte var 
forsvundet. Istcdct blev gravhøje nu be
tragtet som hjemsted for trolde, nisser og 
skatte - det sidste ikke helt uden bund i 
virkeligheden, som vi senere skal se.

I forbindelse med den store omlægning 
af landbruget, der begyndte i slutningen af 

1700-tallet, måtte mange fortidsminder 
bukke under for kravet om mere land
brugsjord, og en dag kom turen til den 
nordligste af de to høje. Den blev indlem
met i marken, mens den sydligste høj fik 
lov at blive liggende. Måske var den med 
sine 18 m i diameter og 4 m i højden lidt for 
stor en mundfuld.

Den nordligste høj var dog ikke helt 
udslettet — den kunne stadig ses som en 
bule i marken, og ingen havde endnu 
forstyrret gravfreden.

Imidlertid arbejdede ploven sig støt og 
roligt nedad, trukket af stadig større og 
kraftigere traktorer, og en dag skete det: 
Plovskæret stødte mod en sten. Den var så 
stor, at den måtte graves op, og det viste 
sig da, at der var tre store og flere mindre 
sten. De blev efterladt til senere afhent
ning, og arbejdet gik videre. Lidt senere, 
en af de første dage i 1989, så en 
forbipasserende det klassiske syn: En sam
ling store, flade sten på toppen af en 
overpløjet gravhøj, (fig. 1).

Han kontaktede straks museet i Thisted, 
og en arkæolog kom ud og tog stenene i 
øjesyn. Det var helt klart, at der var tale 
om dæksten, der havde ligget over en kiste 
fra oldtiden, og alt tydede på, at indholdet 
måtte være intakt.

Det var derfor med en vis spænding, vi 
gik i gang med udgravningen en smuk
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Fig. 1: Fer udgravningen - en samling store, flade sten på marken. (Jens-H. Bech foto).

martsdag et par måneder senere.1 Efter 
nogle timers ihærdig indsats med skovl og 
graveske lå der en stor, flot stenkiste, helt 
uberørt bortset fra de manglende dæksten 
(fig. 2). Kisten målte indvendig 1,4 x 0,5 
m, d.v.s. under normal mandslængde. 
Siderne var sat af store sten og alle 
mellemrum omhyggeligt tætnede med gult 
ler og mindre paksten. Takket være denne 
omhu havde kisten været næsten jordfri — 
kun et fa cm tykt sandlag dækkede 
bunden, og i midten manglede det helt. Nu 

var kisterummet fyldt med indstyrtet jord 
fra marken, som måtte renses ud, før vi 
kunne se, om der var tale om en nitte eller 
den store gevinst.

Det blev det sidste. En lille, grøn prik 
kom til syne — så var der altså bronze i 
graven. Snart var det meste af en velbeva
ret bøjlenål afdækket, den havde i sin tid 
holdt den afdødes dragt sammen. Nu kom 
der minsandten også træ - et langt stykke, 
uden tvivl en sværdskede.

Et par bronzepletter ud for hver ende 
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viste, hvor henholdsvis fæstet og dopskoen 
befandt sig, og minesøgerens langtrukne 
tone afslørede sværdbladets forløb inden i 
skeden. Dette her var mere, end vi kunne 
klare på forsvarlig vis midt på den åbne 
mark. Sværdet, bøjlenålen og den omgi
vende fyld blev støbt ind i paraffin og som 
en stor blok løftet op og bragt til Viborg 
Amts Konserveringsværksted i Skive.

Vi kunne se, at gravens bund oprindelig 

havde været belagt med ca. 4 cm ral. Her 
oven på var der lagt en dynge brændte 
knogler - de eneste rester af den afdøde. 
Undersøgelsen på konserveringsværkste
det viste senere, at knoglerne havde været 
pakket ind i et stykke skind eller lignende. 
Oven på knoglerne havde man derefter 
lagt den dødes sværd og det øvrige grav
gods.

Nu kunne vi kun gå og vente spændt på, 

Fig. 2: På udgravningens anden dag - en stor, flot stenkiste. Inden i kisten kan man ane traskeden.
(Jens-H. Bech foto).
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hvad der ville komme for dagen, når 
paraflinklumpen blev taget under behand
ling. Heldigvis kunne der meget hurtigt 
tages et røntgenbillede af hele klumpen, 
der viste sig at rumme et af de rigeste 
mandsudstyr fra Thylands bronzealder.

Omstående tegning er tegnet efter rønt
genbilledet, hvor kun metalgenstande er 
synlige, (fig. 3). Træskeden og andre ting 
af organisk materiale kan derfor ikke ses. 
Derimod ses selve sværdet - et 61 cm langt, 
såkaldt grebtungesværd af bronze. Fæstet 
er beklædt med træ, som holdes fast af 
bronzenagler. At dopskoen, som har siddet 
nederst på skeden, ligger så langt fra 
sværdspidsen, skyldes, at skeden er forlæn
get, nærmest som en lille stang, så sværdet 
kommer til at se længere ud. Det ses også 
ved de andre sværdskeder fra denne tid.

Liggende lidt ind over sværdet ligger 
bøjlenålen. Den har en fint riflet bøjle og 
spiraloprullede ender, og konstruktionen 
har været som en moderne sikkerhedsnål, 
men uden fjederkraft. Parallelt med bøjle
nålen ses en lille bronzekniv, og imellem 
dem en 10 cm lang spiral af guld tråd, vægt 
ca. 10 g. Guldspiralen trækker hele udsty
ret op i særklasse. At den vidner om 
velstand og høj status, er sikkert, men 
hvilken funktion, den har haft, er ikke let at 
sige. Måske har den været trukket på en 
rem eller en snor.

Der var imidlertid mere guld i graven. 
På den modsatte side af sværdet ses 15 små 
guldspiraler, ca. 1,4 cm lange. De ligger 
systematisk ordnet 3 og 3, og man kan 
tænke sig, at de har været syet på et 
underlag. Dette kunne også spores - sam
men med spiralerne fandt konservatoren 
rester af organisk materiale, antagelig en 

læderstrimmel. Sammen med den dobbelt
knap, der ses i forlængelse af guldspiraler
ne, giver det hele pludselig mening. Dob
beltknapper, af form nærmest som en 
moderne manchetknap, blev brugt til at 
holde to læderremme sammen - det, vi har 
her, må være et guldprydet bælte, måske 
sværdbæltet.

På den anden side af sværdet ses endnu 
en dobbeltknap, men hvor den første har ct 
fint stjememønster, er denne uden ud
smykning. Der fandtes også 6 små spiraler, 
men denne gang af bronze. Her er måske 
den mere beskedne ende af bæltet, hvor 
der ikke har været brug for - eller råd til - 
den helt dyre udsmykning. Man mindes 
fra sin barndoms læsning Porthos, der kun 
havde råd til at fa guldbroderi på forsiden 
af sit sværdgehæng og derfor måtte gå 
rundt med en stor kappe og lade som om 
han var forkølet. Ligesom den brave 
musketér har vores bronzealdermand 
utvivlsomt også været glad for ydre pragt, 
men hans guldprydede bælte har sikkert 
også været et værdighedstegn, der viste, at 
her var en mand, der indtog en høj position 
i samfundet. På denne tid er samfundsud
viklingen på et niveau, hvor vi kan tale om 
egentlige høvdinge, og det er sikkert en af 
dem, hvis sidste hvilested, vi her har 
fundet.

Der kendes mange veludstyrede bronze
aldergrave fra Thy, og sværd og bøjlenåle 
m.m. er ikke ualmindelige. Faktisk er 
kombinationen af sværd, en eller to dob
beltknapper og en nål så typisk, at man 
næsten kan tale om et standard krigerud
styr. Guld derimod findes kun i et mindre 
antal grave fra denne tid, og der er næppe 
tvivl om, at vi her har at gøre med
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Fig, 3: Tegning af genstandene i den optagne 
paraffinklump, efter røntgenfoto. 1. Sværd, 61 cm 
langt. 2. Dopsko. 3. Bøjlenål. 4. Kniv. 5. Stor 
guldspiral. 6. 15 små guldspiraler. 7. Ornamenteret 
dobbeltknap. 8. Uomamenteret dobbeltknap. 9. 6 
små bronzespiraler. (Tegning: Ove Madsen).

Fig. 4. Paraffinklumpen med indhold.
(Ove Madsen foto)
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samfundets øverste lag. Fra de berømte 
egekistefund kender vi eksempler på grav
gaver af en speciel og usædvanlig karakter, 
som må formodes at kendetegne særlig 
betydningsfulde personer - klapstole af træ 
med odderskindssæde f.eks. Til denne 
gruppe kan man vist roligt regne et 
guldprydet sværdbæltc, specielt når det 
findes sammen med et så rigt udstyr som 
her.

Lader man fantasien spille, kan man 
næsten ikke undgå at tænke på senere 
tiders guldtressede uniformer, men Egshvi
lemandens bælte er indtil nu ret eneståen
de blandt danske bronzealderfund,2 og 
længere end til at konstatere, at vi her har 
at gøre med en stormand, er det næppe 
forsvarligt at gå.

Det der begyndte som en samling sten 
på marken blev således til Egshvile-høv- 
dingens sidste hvilested. Dermed er histori
en imidlertid ikke slut. Stenkisten er 
nemlig ikke den eneste grav i højen, ikke 
engang den første. Af jordlagene i udgrav
ningsfeltets vægge kunne vi se, at stenki
sten var nedsat i den nordøstlige side af 
lille gravhøj. Denne høj var ca. 10 m i 
diameter og antagelig 1-2 m hej. Efter at 
stenkisten var lukket og tætnet med ler, 
blev der over det hele lagt et 1 m tykt lag af 
græstørv, så hele højen nu blev 13 m i 
diameter. På denne måde er næsten alle de 
store gravhøje fra oldtiden opbygget, og 
nogle kan rumme både 5 og 6 grave med 
hver sin tilhørende udvidelse af højen. 
Vores høj ser dog ud til kun at have haft 2 
faser, men i det mindste én grav må der 
endnu være tilbage - den grav, der var 
anledning til, at den første høj blev rejst. 
Det kunne være meget spændende at se, 

hvem der her er bisat - er det endnu en 
høvding, måske vor høvdings far eller 
bedstefar, en af slægtens kvinder eller 
måske et barn? Vi håber at fa svar på det 
til efteråret, hvor der efter alt at dømme 
skulle blive mulighed for endnu et kig ned i 
højen. Måske kan der blive mere at læse 
om Egshvile-højen i et kommende num
mer af årbogen.

NOTER:
1 Udgravningen fandt sted på en mark tilhørende 

gdr. Åge Nielsen, Spangbergsvej, Thisted. Åge 
Nielsen og hans familie takkes for stor imødekom
menhed under udgravningsarbejdet.

2 Kun et enkelt sted i landet kendes et nogenlunde 
tilsvarende fund. Det er et gammelt fund fra 
Nystrup sogn, Haderslev Amt, hvor der i en grav fra 
samme tid og med et udstyr, der ligner Egshvile
gravens meget, fandtes 37 små guldspiraler, 0,6 cm 
lange, liggende på en sten. Man har ment, at de har 
været snoet om frynser af skind eller tøj, men måske 
har de i virkeligheden været syet på ligesom i vores 
fund. I de andre tilfælde, hvor der er fundet små 
guldspiraler af samme type, er der kun tale om en 
enkelt eller ganske lå stykker.

LITTERATUR:
Aner og Kersten: Ältere Bronzezeit bd.7, nr.3487. 

H. C. Broholm: Danmarks Bronzealder bd. 2, nr. 169.
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SVEND SØRENSEN

Det åndens vejr
Om Martin Jensen - en digter Jra Thy

»Bogen hedder »Vestenvind«; den skulle snarere 
hedde »Østenvind« efter det åndens vejr, der blæser i 
den.«

Så negativt indledes anmeldelsen af 
Martin Jensens bog »Vestenvind« i Jyl
lands Posten den 23. oktober 1942. Anmel
delsen syder af negativitet, og i slutningen 
hedder det, at bogen er skrevet »uden 
begreb om komposition og ganske overfla
disk, uden virkelige sans for mennesker.«

Da bogen i 1945 blev udsendt i ny 
udgave, skrev den samme avis under 
overskriften »En stilfærdig Idealist« den 4. 
oktober:

»En rigdom af menneskeskildringer og 
mennesketyper fylder hans bøger. Han har 
menneskekærlighed, sans for gengivelse af 
oplevelser, og han har tillige både lune og 
ironi.« Og til sidst fastslås: »Kritikken har 
anerkendt hans talent som ærligt og rede
ligt-«

Så forskellige udsagn, men dog samme 
avis og samme bog. Alligevel illustrerer de 
to anmeldelser meget godt den mildt sagt 
blandede modtagelse, Martin Jensens bø
ger fik. Anmeldelserne viser også, at 
anerkendelsen kom til sidst. Men som det 
så ofte sker: Mange gemte de anerkenden
de ord til efter Martin Jensens død i januar 
1945.

Selv om Jyllands Posten læses mere end 
Martin Jensen, kan vi i dag konstatere, at 

avisen har haft større problemer med 
vindretningen end forfatteren. Hans bøger 
er ikke i tvivl om, hvilken vej vinden 
blæser. Som sande naturkræfter gør de op 
med hykleri og umenneskelighed.

Barndommen
Men hvem var så mennesket og forfatteren 
Martin Jensen? Ja, han blev født den 5. 
april 1908 på en lille ejendom i Sundby 
som søn af Marie og Karl Jensen. Mode
ren stammede fra Hassing, og faderen 
voksede op på asylet i Elsted.

Som nummer fire af en børneflok på ni 
var Martin den drivende kraft i børnenes 
fantasifulde lege, der ofte hentede næring i 
bøgernes verden: Robin Hood og Inge- 
mann’s romaner ikke at forglemme — de 
blev genlæst flere gange.

Det var ikke kun under leg, fantasien 
udfoldede sig. En bror erindrer, hvordan 
Martin over en periode fortalte en fortsat 
roman, både når der blev sorteret kartofler 
og om aftenen i sengen. Enten det nu var 
fri fantasi eller hentet fra en bog, så 
prægede storebroderen flere af sine søsken
de for livet.

Barndomshjemmet var indremissionsk. 
Men selv om det var en selvfølge at gå i 
søndagsskole hveranden søndag i missions
huset i Sundby, så var der ikke tale om en 
strengt dømmende kristendom. Senere i 
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livet gik Martin Jensen i rette med hykleri
et i religiøse kredse. Som socialist vendte 
han sig mod den form for religion, som 
tilslørede og svækkede en mere retfærdig 
fordeling i samfundet. Om han var guds
fornægter, er svært for os at svare på i dag 
og var det måske også for Martin Jensen, 
da han levede. Men troens styrke tog han 
med sig fra hjemmet, selv om han brugte 
denne kraft på social retfærdighed frem for 
sin sjæls frelse.

Da Martin Jensen var ti år gammel, 
mistede han sin far. Moderen stod nu alene 
med ni børn, hvoraf den yngste kun var et 
år gammel. Hun blev en selvstændig 
kvinde. Og styrken havde hun, såvel i 
hverdagen som i troen. Engang kneb det 
med penge til terminen, og hun bad et par 
dage i træk til Gud om hjælp. Senere kom 
et familiemedlem uden at være spurgt med 
de nødvendige penge, og hendes eneste

Faderen, Karl Jensen.

kommentar var: »Nå, det var dig, der 
skulle komme med dem!« Det var denne 
mor, der leverede stof til én af de smukke
ste og mest ærlige personskildringer i 
Martin Jensens forfatterskab.

Familien værner endnu om et digt fra 
1944, der viser, at han havde den største 
respekt for sin mors tro. I sidste strofe 
skriver sønnen til sin mor:

Som på ørnevinger 
endnu din storke tro 
fra jordens trange dale 
mod evighed slår bro.

Efter fire års enkestand blev moderen gift 
med Anders Vestergaard. Christensen. 
Martins forhold til ham blev aldrig det 
bedste. Forståeligt nok var det svært for 
den halvvoksne dreng at acceptere en ny 
far.

Uddannelse
Martin Jensen gik i Sundby Skole hos 
lærer Christiansen og blev konfirmeret i 
Stagstrup kirke. Derefter tjente han hos 
Chr. Vestergaard i Sundby, men den 
videbegærlige tjenestekarl havde alt andet 
i hovedet end praktisk landbrug. Da 
Martin var 17 år gammel, blev han 
optaget på den nærmeste kostskole, nemlig 
Hvidbjerg private Realskole på Thyholm. 
De nødvendige skolemæssige forudsætnin
ger havde han faet ved at læse sprog hos 
pastor Krarup i Stagstrup. Det var ikke 
usædvanligt på den tid at springe ind i et 
skoleforløb efter at have modtaget privat 
undervisning. Moderen måtte ud at låne 
penge til sønnens skoleophold, så det har i 
sidste instans været hendes afgørelse, at 
han kunne læse videre.

94



Familien i Sundby. Siddende fra højre: Moderen Marie, Johannes, Henry og Anders Vestergaard. Stående fra 
højre: Albert, Stinne, Jens, Johanne, Martin, Ellen og Emil.

Efter to år på skolen i Hvidbjerg, fik 
Martin præliminæreksamen, en eksamen 
mellem realeksamen og studentereksamen. 
Han startede i 3. real i en klasse med 21 
elever, heraf fire piger. Standpunktskarak
tererne i oktober 1925 er på det jævne: gx i 
skrifdig og mundtlig dansk, men mgx i 
engelsk, tysk, historie og geografi.

Karakterprotokollen tyder på, at Mar
tin Jensen har været en flittig elev. I april 
1927 er årskaraktereme i 4. realklasse 
udelukkende topkarakterer: ug? og mgx 
over hele linjen (undtagen en bundskraber 
i orden). Han opnåede det næsthøjeste 
points tal i klassen.

Blandt klassekammeraterne var Aksel 
Hole, som Martin Jensen bevarede kon
takten med livet igennem. Det var i hans 

hjem i Ferritslev på Fyn, at Martin 
tilbragte sin sidste jul i 1944.

Fra Hvidbjerg gik turen videre til 
Birkerød Statsskole, hvor Martin Jensen 
tog studentereksamen i 1930. Han beslut
tede sig for at læse jura på Københavns 
Universitet og gennemførte også 1. del til 
embedseksamen i 1933. Men så begyndte 
det for alvor med skriveriet, og jurastudiet 
blev aldrig fuldført.

Med kors over døren
Martin Jensen debuterede som digter i 
tidsskriftet »Vild Hvede«, og i 1933 udkom 
digtsamlignen »Hjertets Uro« og romanen 
»Med Kors over Døren«. Digtsamlingen 
består af 24 små digte og er med Harald 
Herdals ord »en ung sjæls undren over sig

95



Martin, omkring 9 år gammel.

selv og sine omgivelser«. Tonen slås an i 
linjerne: »Voldsom er livets larm — kun 
den der lytter, hører gråden«. Digtsamlin
gen slutter med ordene: »Gud hvor er du? 
Uroligt er vort hjerte«. Her er det vel ikke 
en gudsfornægter, der taler, men en ung 
mand, der stiller spørgsmål.

Romanen »Med Kors over Døren« er 
tydeligt en skildring af Martin Jensens 
egen barndom, tilegnet hans mor og 
mindet om den afdøde far. I bogen møder 
vi drengen Karl fra hedehuset i Kalleby 
sogn; vi møder hans undren over livet og 
hans dragen mod bøgernes verden. Men vi 
præsenteres også for en række landlige 
typer. Og baggrunden er ofte striden 
mellem missionsfolkene og de øvrige, mel
lem Guds og verdens børn, mellem rig og 
fattig. Der er både nænsomhed og ironi i 
skildringen. Derimod er det stadig svært at 
fa øje på en konsekvent ateistisk holdning; 
hør bare disse linjer i epilogen på bogens 
sidste side:

»Men bag livet og døden aner vi 
kraften, der driver kloderne og os. Et 
væsen, vi søger og altid længes mod. Et 
væsen, vi kalder Gud.«

Da romanen blev genudgivet, skrev 
P. G. Lindhardt den 14. januar 1958 i 
Jyllands Posten:

»Den er sikker i skildringen og vaklende 
i sin standpunkttagen, fordi han virkelig 
sanser, at vækkelsen var et både-og. Det er 
en ren perle af en bog.«

Andre har udtalt sig mere kritisk om 
bogen og betegner den som en »kladde« til 
romanen »Vestenvind«. Debutromanen 
vakte ikke det røre, som blev efterfølgeren 
til del. Alligevel er der så mange fællestræk, 
at det kan være passende at klargøre 
Martin Jensens syn på indre mission, som 
det kom til udtryk i Socialdemokraten den 
30. august 1942. I interviewet med under
overskriften »Jeg er ikke profet« hedder 
det:

»Indremissionen var vel nok til at 
begynde med udtryk for en samfundsgrup
pes forsøg på at danne sig sit eget kulturliv 
— i starten måske også af positiv og social 
karakter — men efterhånden opstod der 
reaktionære tendenser, som blev stærkere 
og stærkere og bragte udviklingen til at gå i 
stå.«

Året efter udkom en ny digtsamling med 
titlen »Attende april 1934«. Ikke længere 
hjertets uro, men en ren politisk digtsam
ling i satirisk form. Som titlen antyder er 
det aktuelle digte, der i dag har mistet 
noget af deres slagkraft. Men tilslutningen 
til arbejderbevægelsen er åbenbar.

I 1935 fulgte digtsamlingen »Der bræn
der en Ild«, der består af to længere 
prosadigte: »En sang om to« og »I hage- 
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korsets skygge«. Det første er et kærlig
hedsdigt og det andet et politisk digt, der 
advarer mod nazismens trussel på et 
tidspunkt, hvor koncentrationslejrenes gru 
endnu er fremtidsmusik for de fleste dan
skere. De to digte viser med al tydelighed 
to uadskillige sider i Martin Jensens 
forfatterskab, nemlig den indre verden, 
menneskeligheden og kærligheden, der 
ikke kan udskilles fra den ydre verden, de 
sociale og politiske forhold.

Vandrebogen
Den bedste kilde til forståelse af Martin 
Jensens liv i 30’erne er vandrebogen 
»Guddau igen«, der cirkulerede mellem 
Martin og hans søskende. Vandrebogen 
startede i september 1934 og sluttede i 
april 1940, da den tyske besættelse satte en 
stopper for den åbenhjertige meningsud
veksling, som præger vandrebogens seks 
bind. Næsten tyve indlæg er der fra Martin 
Jensen, der ofte er den, der provokerer til 
diskussion.

I vandrebogen fortæller Martin Jensen 
ikke meget om sit personlige liv. Han 

bruger energien på at argumentere for sin 
politiske livsholdning. Dog far vi i 1935 at 
vide, at han har en stilling på »Dansk 
Familie Blad« — et tilhørsforhold der 
bekræftes året efter. Vi far også oplyst, at 
han redigerer et månedsblad for Birkerød 
Elevforening — et bijob han havde i flere 
år.

Martin Jensen træder i 1935 ind i 
redaktionen af det kommunistiske blad 
»Unge Garde«, hvor han skal redigere en 
rubrik for landboungdommen. For thybo
en Martin Jensen var det magtpåliggende 
at slå bro mellem land og by. Nogle aftener 
er han ude at læse op; og så far vi i øvrigt 
også at vide, at han har en skrivemaskine 
— en fornuftig anordning håndskriften 
taget i betragtning!

I 1939 omtaler Martin Jensen sit »sæd
vanlige« arbejde på »Aftenbladet«, hvor 
han arbejder som korrekturlæser. Hans 
arbejdsbetingelser udtrykkes nok mest 
koncentreret den 10. januar 1937: »Man 
slider sig op i kapitalismens tjeneste og den 
smule fritid man har anvender man til 
forsøg på at undergrave den. Der skal 

Martins håndskrift i vandrebogen.
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sommetider en stærk tro til at holde modet 
oppe.»

Indholdet i vandrebogsartikleme drejer 
sig ofte om kirken og dens institutioner. 
Martin Jensen går skarpt i rette med 
vanekristendommen, som han opfatter 
som reaktionær. Men han argumenterer 
aldrig for, at al religion bør afskaffes. I 
1937 hedder det således kort og godt: »Jesu 
tale er liv — teologi er død — teologi keder 
en sund ungdom.«

Rent politisk er Martin Jensen ikke 
forstokket i sine synspunkter. Efter allian
cen mellem Hitler og Stalin skriver han 
den 2. august 1939: »Sovjetunionens rolle i 
dette spil er et kapitel for sig, men det vil 
jeg hellere drøfte under fire øjne med Stalin 
— hvorefter han sikkert giver mig en 
fribillet til Sibirien.«

Vandrebogens sidste indlæg er dateret 
den 12. april 1940. Her skriver Martin 
Jensen bl.a.: »Nu taler realiteterne deres 
eget stærke sprog. Nu gælder det for 
enhver af os at vise hvad styrke vor tro og 
vore idealer har. Hjertet varmt og hovedet 
koldt — det må være parolen i den 
kommende tid.« Det var ord, som kom til 
at præge søskendeflokken i besættelsesåre
ne.

Selvom Martin Jensen levede yderst 
spartansk, måtte han selvfølgelig have et 
sted at bo. Ifølge vandrebogen flytter han 
sammen med en kammerat til november 
1934 ind i en toværelses lejlighed på 2. sal i 
Elbagade 21 på Amager. I 1935 er adres
sen 4. sal i Store Kongensgade 101, og i 
1936 er teltpælene flyttet til pension »Got
ha«, Gothersgade 129, hvor han har et rart 
lille værelse med en herlig udsigt over 
Botanisk Have og Kongens Have. Her 

træffer han sin kone, Manja, og i 1937 
flytter de ind i Rømersgade 7. I vandrebo
gen hedder det lakonisk: »Efter et par 
måneders sygdom har jeg installeret mig 
som ægtemænd.«

Det var ikke noget helt almindeligt 
ægteskab, Martin Jensen indgik. Manja 
Kupfer Jensen var næsten ti år ældre end 
han. Hun var af jødisk afstamning og født i 
den lille litauiske by Plunge. Som ung kom 
hun til Berlin, hvor hun levede sammen 
med forfatteren Theodor Plivier, der blev 
verdensberømt for romanen »Stalingrad«. 
Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 
emigrerede han til Sovjet. Manja blev i 
Berlin efter bruddet med Plivier og måtte 
ernære sig ved at sy damehatte. Efter et 
fængselsophold, mistænkt for at være kom
munistisk sympatisør, flygtede hun i 1936 
til København. Med i bagagen havde hun 
manuskriptet til erindringsbogen »Lithau- 
en Berlin«, der udkom på Gyldensdals 
Forlag i 1982.

Manjas eneste mulighed for at blive i 
Danmark var at gifte sig, og Martin tilbød 
hende ægteskab. Som det er set både før og 
senere med fornuftsægteskaber, udvikledes 
forholdet sig til et varmt venskab, der 
imidlertid sluttede brat i 1943 med tysker
nes aktion mod de danske jøder. Før 
aktionen blev Manja varskoet af en tysk 
soldat, hun havde kendt i Berlin. Trods en 
dramatisk overfart nåede hun velbeholdent 
til Sverige.

Efter krigen vendte Manja hjem til en 
tom lejlighed i Rømersgade, hvor hun blev 
boende, indtil hun kom på plejehjem et par 
år før sin død i 1988. Hun gjorde meget for 
at bevare mindet om sin afdøde mand, 
bl.a. ved at oprette »Martin Jensen og 
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hustru Manja Jensens Legat«, som skifte
vis skal uddeles til en jysk og en jødisk 
forfatter.

Martin Jensens hengivenhed for sin 
kone kan læses i et digt, der er dateret 12. 
februar 1944. Første strofe lyder således:

Fremmede jugl, som kom til min rede 
ude fra stormnattens hærgende gru 
du blev min fælle, fordi jeg var ensom 
fattig og hjælpeløs ligesom du.

Et af denne periodes revolutionære digte er 
blevet stående. Det er et digt, der i 1937 
blev trykt i tidsskriftet »Fremad« som 
støtte til dem, der kæmpede for demokrati
et i det borgerkrigsramte Spanien. Afdøde 
minister, socialdemokraten Per Hækkerup 
ønskede sangen sunget ved sin båre. Første 
vers er indhugget i en mindesten, der i 
50-året efter krigens start blev rejst for de 
danskere, der faldt i Spanien. Stenen er 
placeret ved Frihedsmuseet i København, 
og verset lyder således:

En hilsen til jer, kammerater, 
til dig min ven og min bror, 
der kæmper i Spaniens bjerge 
for frihed og lykke på jord.

Vestenvind
I en række år hørte offentligheden ikke så 
meget til Martin Jensen. Selv sagde han, at 
han savnede ro. Den begy ndende sygdom 
har vel også tæret på kræfterne. Men 
brændt ud var han ikke. I sine tre sidste 
leveår udsendte han tre romaner. Den 
første, »Vestenvind«, udkom i 1942, og 
med den kom anerkendelsen... og kritik
ken.

Romanen »Vestenvind« er en kollektiv

Martin Jensen 1942.

roman fra 30’ernes urolige tid med et 
mylder af mennesker. Der er altså ingen 
egentlig hovedperson, selv om man hører 
mest om Hans Peter, som vi møder første 
gang som 14-årig. Der må være mange 
selvbiografiske træk i skildringen af Hans 
Peter og de andre unge; de har forfatterens 
sympati, og romanen er da også blevet 
betegnet som bogen om 30’ernes land
boungdom.

I »Vestenvind« beskriver Martin Jensen 
det sogn i Thy, hvis mennesker han kender 
så godt. Bogen fortæller bredt om de 
handlende, bønderne og husmændene, om 
deres hverdagsliv og søndagsliv i stort og 
småt. Sognekongerne beskrives med stil
færdig sarkasme, hvorimod husmænd og 
daglejere beskrives med dyb forståelse. 
Her er klassekampen ført ud på landet, i 
kirken, i forsamlingshuset og sognets dagli- 
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ge liv. Hans Kirk fandt, at der gik en klar 
linje fra Akjær og Skjoldborg til romanen 
»Vestenvind«.

Set med lokale øjne mente mange nok, 
at Martin Jensen gik for tæt på virkelighe
den. Mange blev »genkendt«, måske end
da flere end der var belæg for; et kendetegn 
for sandfærdige romanfigurer er vel netop, 
at de findes i virkeligheden. Men det er 
selvfølgelig ikke klogt, at der kan sættes 
navn og adresse på.

Som nævnt indledningsvis fik romanen 
en blandet modtagelse. Berlingske Aften 
skrev den 18. september 1942: »Forfatteren 
går løs på alt, hvad der har med kirke og 
kristendom at gøre, med knyttede hænder. 
Hensigten er måske god, men resultaterne 
ringe.«

I Social-Demokraten er tonen ikke bed
re den 5. oktober: »Martin Jensen hamrer 
løs på den religiøse livsform, heftigt agita
torisk.« Og så er anmeldelsen i øvrigt sur 
over, at fagforeningerne fremhæves på 
bekostning af Socialdemokratiet.

Børsen derimod er langt mere positiv 
den 12. oktober: »Skildringen er gjort med 
både vid og forstand, og det bliver ikke 
sinker, der skal sætte forfatteren til vægs... 
Martin Jensens talent er uomtvisteligt. 
Han er nok social, men han er samtidig 
hyggelig.«

Thisted Amts Tidende er ret afdæmpet 
den 19. oktober i sin kritik af bogen, der 
betegnes som læseværdig, men ikke det 
store sus. Anmelderen anerkender, at for
fatteren kender de skildrede forhold til 
bunds — i dag er det en kvalitet, man som 
historisk interesseret kan værdsætte efter 
fortjeneste. Efter »Vestenvind« kom så det 
skulderklap, som Martin Jensen sikkert 

har sat størst pris på, nemlig forfatterkolle
gernes anerkendelse. Det nystartede forfat
terforbund tildelte som den første Martin 
Jensen »Kollegernes Ærespris« for roma
nen »Vestenvind«. Indstillingen kom fra et 
udvalg bestående af forfatterforbundets 
formand Cai M. Voil, Mogens Klitgaard 
og Soya.

Prisoverrækkelsen på 1.000 kr. fandt 
sted den 30. januar 1943 i Nationalmuseets 
restaurant. Ved prisoverrækkelsen sagde 
forfatterforbundets formand bl.a.: »Bogen 
har sin egen tone, sit særegne thylandske 
mæle. Skildringerne overbeviser ved deres 
ægthed, og det er således en stor og en god 
bog, dansk litteratur har faet.«

Frihed  for Loke
I 1943 og 1944 udsendte Martin Jensen to 
historiske romaner om væveren Hans 
Hansen fra Mern på Sydsjælland. Han 
blev af bondevennerne opstillet som kandi
dat i 1848 til den grundlovgivende forsam
ling og slog den nationalliberalc professor 
H. N. Clausen i Præstø-kredsen. Det vakte 
forfærdelse i de borgerlige, liberale kredse, 
at den ulærde, fattige bomuldsvæver vandt 
over den fornemme professor. Efter en 
smædekampagne blev væveren tvunget til 
at nedlægge sit mandat. Det er med andre 
ord så som så med friheden, og titlen 
»Frihed for Loke« er da også ironisk ment 
fra forfatterens side.

Den anden roman om væveren fra Mern 
har titlen »Hvad udad Tabes« og er 
knyttet til året 1864. Også her er titlen en 
spydighed. Hvor Dalgas taler om hedejor
de, skriver Martin Jensen om demokrati
ske rettigheder. Overklassen i Danmark 
hævner tabet til tyskerne ved indadtil at 
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angribe frihedsrettighederne i juni-grund
loven fra 1849.

Sygdom satte en stopper for Martin 
Jensens oprindelige planer om et tredje 
bind om Hans Hansen. Man kan kun 
beklage, at forfatterskabet blev bragt til 
standsning midt i en blomstrende udvik
ling. I de to væver-bind har han udviklet 
sig kunstnerisk og fortæller sit stof i 
dramatiske episoder. Han er mere stram 
og præcis i sin komposition.

Martin Jensen skrev ikke historiske 
romaner for at fjerne sig fra nutiden. Han 
skrev for at gøre fortiden aktuel. Han har 
været tro mod de historiske kilder, men 
formålet var at bruge frihedskampen i 
forrige århundrede som våben i besættel
sestidens frihedskamp. For Martin Jensen 
var demokrati og frihed ikke tomme ord. 
Han svingede pisken over den grundt
vigske præst, der i 1800-tallet kun havde de 
store frihedsord i munden. Dermed ram
mer piskesnerten også de kulturelle og 
politiske magthavere, der bøjede sig for 
nazivældet.

Bøgerne blev godt modtaget de fleste 
steder. Politikken skrev den 3. december 
1943 om »Frihed for Lokc«: »I kraft af sit 
uudtømmelige emne og sin personlige 
karakter vil den vække stor diskussion. 
Nogle vil hæve den til skyerne, andre vil 
brænde den, men vurderingsmanden, hvis 
pligt er besindighed, siger: Sjældent bliver 
vort lands historie så begavet, så personligt 
og så ubarmhjertigt levendegjort.«

Thisted Amtsavis dypper den 21. de
cember nogle syrlige dråber i bægeret med 
de fine anmeldelser. Avisen benytter lejlig
heden til at fremhæve, at romanen »Ve
stenvind« tegnede et falsk billede af forhol

dene og efterlod læseren med en tom, flov 
smag. Efter avisens mening er det i endnu 
højere grad tilfældet med »Frihed for 
Loke«.

Sidste kapitel
Martin Jensen havde ikke noget stærkt 
helbred. Allerede i barndommen var det 
galt med »bentøjet«. Flere gange havde 
moderen ham med på Rigshospitalet, hvor 
han igen i foråret 1944 var indlagt og 
opereret for en nyrelidelse. Efter operatio
nen var han et par måneder hos vennen 
Aksel Hole og rejste derefter hjem til 
Sundby. Her fik han et tilbagefald og lå en 
månedstid på Thisted sygehus, hvor han 
fik blodoverførsel fra én af sine brødre.

Fra Thisted blev Martin Jensen i ambu
lance overført til vennen i Ferritslev, men 
det blev nødvendigt at indlægge ham på 
sygehuset i Ringe. Julen 44 tilbragte han 
hos Aksel Hole, men kort efter måtte han 
igen indlægges på sygehuset i Ringe. Nu 
led han også af mellemørebetændelse, og 
den 19. januar 1945 måtte han give op, 
kun 36 år gammel.

I nekrologerne betegnes Martin Jensen 
som »lovende« og »talentfuld«. Han blev 
begravet den 24. januar på Stagstrup 
kirkegård under stor deltagelse. Pastor 
Frederiksen betonede ved begravelsen den 
religiøse undertone, som han fandt var til 
stede i de senere bøger. Han har kendt 
bøgerne og besøgte Martin Jensen på 
sygehuset i Thisted.

Ved mindesammenkomsten i forsam
lingshuset læste broderen Albert Jensen 
digtet »Menneskesønnen«, som Martin 
Jensen skrev på sit sidste sygeleje.

I forfatterforbundets blad skrev Cai M. 
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Voel i april 1945, at Martin Jensen var et 
fint og stilfærdigt menneske, der med sine 
melankolske drag mindede ham om den 
unge Jacobsen.

Kort før sin død nåede Martin Jensen at 
lave det første manuskriptudkast til en stor 
film om husmandsbevægelsen. Desværre 
måtte Dansk Kulturfilm opgive projektet 
ved Martin Jensens død.

Efterskrift
Ved Martin Jensens barndomshjem ligger 
gravhøjen »Skelhøj« ved sogneskellet mel
lem Stagstrup, Skjoldborg og Snedsted. I 
Martins barndom hed hjemmet »Ludvigs
borg«, man da broderen, Johannes, over
tog ejendommen i 1946, blev navnet 
forandret til »Skelhøjgård«. På grund af 
dårligt helbred måtte broderen afhænde 
hjemmet i 1966.

Martin og hans søskende legede på 
»Skelhøj«, og i bogen »Vestenvind« optræ
der højen i første og sidste kapitel, hvor den 
for Hans Peter bliver et symbol for det, der 
rækker ud over hverdagen og sogneskellet. 
Det er derfor forståeligt, at det var her på 
højen, man valgte at rejse en mindesten for 
Martin Jensen.

Mindestenen blev afsløret den 14. juli 
1947 af forfatteren Hans Kirk. Han beto
nede ved den lejlighed Martin Jensens 
store arbejdsevne og hans næsten legenda
riske beskedenhed. Læge Carl Theilmann, 
København, mindedes sin afdøde ven og 
fremhævede, at han var én af dem, man 
kunne stole på. Desuden var der taler af 
redaktør Brunsgaard, Thisted, biavler P. 
Westergaard, Sundby, forfatteren Evald 
Longfors, København, og Martins søster, 
Ellen.

Ved højtideligheden læste skuespillerin
den Frida Budtz-Müller op af Martin
Jensens digte for de omkring 200 fremmød
te. Hun var enke efter forfatteren Bertel
Budtz-Müller, der stammede fra Thisted 
og døde i 1946.

I september 1980 tog skoleleder Chr. 
Goul-Jensen, Vester Vandet, og han søn, 
Arne, initiativ til at stabilisere mindeste
nen. Der var mindesammenkomst på 
»Skelhøj« og på Hotel Vildsund Strand, 
hvor bl.a. Orla Lundbo talte.

Nu har »Skelhøj« bestået i flere tusinde 
år. Lad os håbe, at også mindestenen i 
mange år fremover må fa lov til at minde 
om Martin Jensens indsats for menneske
lighed og social retfærdighed. Uden »Skel
høj« og Thy — ingen Martin Jensen og 
ingen »Vestenvind«. Lad os glemme Jan
teloven og være taknemmelige for, at 
Martin Jensen tog thyboerne alvorligt — 
på godt og ondt — sådan er livet jo for 
thyboer og alle andre verdensborgere.

KILDER:
Radioforedrag af Albert Jensen trykt i Jul i Thy 1963. 
Stagstrup Kirkebog.
Skoleprotokoller fra Hvidbjerg Centralskole. 
Familievandrebøger deponeret på Thisted Museum. 
Radiointerview med Johannes Jensen, Radio Thy 8. 
maj 1988.
Familien Jensens familiedigtsamling.
Ud over de i artiklen nævnte avisartikler er følgende 
anvendt:
Kronik af Orla Lundbo i Holstebro Avis 5. oktober
1945.
Kronik af Harald Herdal i Land og Folk 19. januar
1946.
Kronik af Hans Kirk i Land og Folk 13. maj 1949. 
Thisted Amts Tidende 19. januar 1945 og 14. juli
1947.
Thisted Amts Avis 15. juli 1947.
Radio Midt- og Vestjylland 11. september 1980.
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ORLA POULSEN

Året er 1874

Vi er på en udflugtstur i plantagen Christiansgave. Mødre eller barnepiger med barnevogne og småbørn flerdes 
på stien foran den buste af Frederik den 7., der blev opstillet i 1866. Påklædningen krinoline. Lige bag 
plantagen snor Plantagevej sig og udenfor billedet t.v. må Realskolen (Plantagehuset) ligge. Bag busten kan 
man se den store gavl fra pakhuset på matrikelnr. 60 a, Plantagevej 6. Pakhuset, der nu er nyrestaureret, har 
gavl op mod bækken, der løber åben gennem byen, som det også fremgår af billedet fra havnen. Husene til 
venstre må være de første huse i Nørregade, og den store tagflade midt på billedet til højre kan være 
købmandsgården ved indkørslen til Nørregade. I det feme står Mellem Mølle og knejser i det nøgne terræn 
bagved sygehuset.
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Turisterru står ikke og kigger på Jens Peter Jacobsens grav, og der skimtes heller ingen berusere på kirkegården. 
Det hører en senere tid til. Her er Jens Peter stadig i live — det er nemlig kun Jå måneder siden, at Georg 
Brandes sammen med en enig københavns presse, har skamrost Thisted-drengens naturalistiske gennembruds
værk »Mogens«. Menighedsrådet kan glæde sig over det kønne syn af den netop nyrestaurerede — og nykalkede 
— kirke på en stort set træfri kirkegård. Uret mod syd mangler! Ved korets nærmeste stræbepille udgår et hegn 
mod øst. På ældre kort synes kirkegården at gå helt ud mod Vestergade. Måske er hegnet resultatet af en 
regulering af anlægget skabt ved rådhusbyggeriet?

De fotografier, der bringes på de følgende 
sider, er blandt de allerældste fotografiske 
gengivelser af Thisted by.

Der var mange fotografer i Thisted frem 
mod århundredeskiftet, men antallet af 
bevarede fotografier med motiver hentet

fra gaden og livet i almindelighed er lille. 
De allerfleste fotografer gav sig af med 
portrætfotografering.

Før midten af 1880’erne hører fotos af 
gade-/arbejdsmiljøer fra Thy til sjældenhe
derne. Derfor er det ikke hver dag, at der
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Et smukt billede af arkitekt Bindesbøls oprindelige udgave af rådhuset: Vinduernes størrelse er herfra kalder og 
opefter afpasset til proportionerne, og taget er af teglsten. I kælderen arresten, i stuen herredsfogedkontor, på 1. 
sal bor byens råd: Den udøvende, dømmende og lovgivende magt (i al beskedenhed!). I fotografiets venstre kant 
en snip af manufakturhandler Brinkmanns gård — og til højre på hjørnet af Vestergade og Kirkestræde møder 
man den høje indgangsdør til den nyetablerede manufakturhandler A. Tachau. Bortset fra Rådhuset er den 
arkitektoniske stil fra Storegade også gennemført her.

dukker ukendte fotografier frem af gem
merne.

Men det sker.
Hos en københavnsk marskandiser 

fandt en forhenværende morsingbo et rødt 
album med »Fotos fra Thisted« graveret 

på forsiden. Andre oplysninger var der 
ikke. Hun købte albummet og bragte det 
med nordpå.

Af de ti fotografiske prospekter var der 
blot eet, som i forvejen var indgået i 
samlingerne på museet og lokalhistorisk
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Den gamle Realskole på Plantagevej, der er opført 1856. Her står den som den var oprindelig og inden 
etagepåbygningen i 1897. Ejendommen benyttes nu som medborgerhuset »Plantagehuset«.

arkiv. De ni øvrige billeder, som var i det 
røde album, var »ukendte«.

Hvem fotografen er kan ikke fastslås 
med sikkerhed. Det kan være en omrejsen
de fotograf, der er ophavsmanden; mere 
sandsynligt er det dog, at det har været een 

af de herboende fotografer, der har ladet 
albummet fremstille med videresalg for 
øje.

I så fald må oprindelsen søges enten hos 
fotograf Johan Frederik Braae, der var 
fotografi Thisted fra 1868 til 1875 — eller
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Storegade uden vimpler, monumentbænke, gågadebelægning, skilteskov og indianerlook. Bare Storegade — 
byens ældste gade — dengang byens befolkning vidste, at skomager N. C. Redsted boede til venstre i nr. 14 og 
skomager J. C. Johansen i nr. 12, at Borgerskolen var i den store hvide bygning på hjørnet af Havnestræde. Og 
skulle man en vinterdag alligevel være i tvivl, er der opsat en tranlampe til at orientere sig efter. I nr. 8 boede 
guldsmed Brinch og øverst — i nr. 6 — lå en gammel købmandsgård, hvor bl.a. amtmand G. Faye havde boet 
— og som kort herefter skulle blive til gæstgivergården »Thy«. Til højre ligger købmand F. F. Bahners gård. I 
gadespejlene kan man rigtig følge med i, hvem der færdes i gaden.

fotograf Andreas Nikolaj Høeg, der var 
fotografi Thisted fra 1873 til 1886. Netop 
Høeg annoncerer med salg af prospekter.

Grunden til, at det må være een af disse 
to, er, at billederne sandsynligvis har været 
taget lige omkring 1874. Dermed er de

blandt de allerældste af slagsen fra Thi
sted.

Billederne giver umiddelbart indtryk af 
et bymiljø, hvor stilen er »ren«, og hvor 
den individuelle trang til at markere sig 
gennem nye arkitekt toniske udtryk og
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Hjuldamperen Ørnen, der sejlede på rute til Thisted, ligger på sin plads ved pakhuset vest i havnen. En mangde 
varer i kasser, tønder og sakke er ved at blive losset fra kajens plankedakke. En herre med høj hat er på vej 
derhen. Måske er han et øjeblik standset op på den lille trabro, der fører over åens udløb til havnebassinet. Åen 
er ikke synligt på billedet, men den snor sig ud langs med det gamle havnekontor fra 1855. Det lille firkantede 
hus bag ved vandringsmanden er kogehuset, hvor sømandene dels kunne tilberede mad, dels smelte beg. Brug af 
åben ild var forbudt. I forgrunden kigger fotografen hen over taget på farverhuset og ned mod den gamle 
skibsbygger plads med slabested og sliske. Der ligger tømmer og under svedekassen på ben vokser ukrudtet. I 
baggrunden ligger præstegården med sine takkede gavle og den gamle toldbod, der blev nedrevet 1884. Bagest til 
venstre er købmand C. Jacobsens gård — og naboen: Jernstøberiet. De store poppeltraer til højre står i en have 
foran Hotel Aalborg. Poplerne blev faldet i maj 1874.

facadeudsmykninger endnu ikke er slået 
igennem. Det er Thisted i de store køb
mandsgårdes tid: Før stuk og detailhandel 
kom til at dominere billedet.
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Vejen er Strandgade og billedet er en umiddelbar fortsættelse affotografiet fra havnen. I midten træder en smuk 
gavl frem. Det er østenden af det gamle magasinhus — eller tiendeladen. Vejen går hen til »Korsgade-krydset«. 
Østergade drejer fra umiddelbart efter det 2-etagers hus i forgrunden.
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Kapellet på Søndre Kirkegård, der blev bygget 1870. Kirkegårdsjorden var før 1857 et tilliggende til konsul 
J. L. Griishauges gård på Frederiksgade (Hotel Thisted). Da jernbanen kom i 1882 blev en del afgrunden 
ekspropieret til brug for statsbanerne.
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JYTTE NIELSEN

Guld, kvinder og runesten

Indtil midten af 1800-tallet lå Sjørring Sø 
stor og mægtig, og strakte sig fra Sjørring i 
øst til Snejstrup i vest (fig. 1).

I søens vestlige del lå en ø, hvorpå 
tilflugtsborgen Fersborg eller Færgeborg 
var placeret (fig. 2). Undersøgelser ved 
borgen, og fund af våben, viser at borgen 
må være opført i slutningen af jernalderen, 
og det er således sandsynligt at den har 
eksisteret i vikingetiden.1

Stedet, hvor tilflugtsborgen lå, ligger i 
dag omgivet af store træer og midt i grønne 
marker. De marker, der blev dyrkbare, da 
søen udtørredes og vandet ledet bort i store 
gravede kanaler.2 Idag er der ikke meget 
som viser at her engang lå en sø, men når 
markerne er efterårspløjede, anes den 
gamle søbred, som en lysere stribe i 
markerne.

Vikingebopladsen
Kører man ad vejen fra Jannerup til 
Tvorup passerer man et næs, før man kører 
ud på den gamle søbund og lidt efter 
krydser kanalen. På dette næs udgravede 
Museet for Thy og Vester Hanherred i 
efteråret 1988 dele af en vikingelandsby? 
Der blev fundet spor efter store beboelses
huse og små nedgravede værkstedshuse, 
såkaldte grubehuse. I disse fandtes spor 
efter smedning, idet slagger og jernstum
per lå spredt, og tillige fandtes en del skår 

fra klæberstens kar. På skårene sad der 
rester af jernkramper. Klæbesten er en 
fedtstensart, som er så blød, at der af 
stenen kunne skæres gryder og kar. I 
vikingetiden florerede handelen, og fra 
Sydnorge udskibedes klæberstenskar til 
salg i bl.a. Danmark. Måske har man i 
vikingelandsbyen på kanten af Sjørring Sø 
påsat karrene en eller anden form for 
ophængning - måske har man bare klinket 
de ituslåede kar.

Klæberstenskarrene har ikke kunnet 
opfylde alle behov, så derfor har man også 
fremstillet lerkar, og under udgravningen 
blev der da også fundet en del lerkarskår.

Af ler har man også fremstillet vægtlod
der til håndtenene, så man kunne spinde 
en fin og tynd uldtråd. En tråd, som så 
senere kunne bruges til at væve tøj af. Man 
kendte ikke til lynlåse i vikingetiden, så for 
at holde tøjet sammen brugte man spæn
der af forskellig slags. Spændeme kunne 
være udformet på forskellig vis, alt efter 
ejerens position, men selvfølgelig også efter 
funktionen.

Guldbrochen
Under udgravningen fandt vi flere tenvæg
te og væve vægte fra vævene. Tøj fandt vi 
ikke, hvilket er ganske naturligt, da de 
mange år i muldet har opløst de tynde 
fibre. Vi gjorde os ingen forhåbninger om 

111



at skulle finde spænder fra tøjet. Det er 
nemlig sjældent at man finder sådanne på 
bopladser, for vikingetidens mennesker 
blev begravet i deres bedste tøj og med 
smykker og våben. Skal man finde dragt
spænder skal man derfor lede på gravplad
serne.

Hvad vi ikke kunne finde under udgrav
ningen, kunne ejerens hustru derimod.

Hun fandt nemlig en broche fra vikinge
tiden (fig. 3) i en jorddynge, da hun var 
ved at opsætte et stendige. Jorddyngen 
stammede fra udgravningen, idet ejeren 
havde faet lov til at hente lidt af det 
opgravede oveijord fra udgravningen. Vi 

ved altså med sikkerhed, at brochen 
stammer fra vikingetidsbopladsen.

Brochen er rund, 3,6 cm i diameter og 
har hvælvet overside.4 Materialet er bron- 
ce, men oversiden er forgyldt, og der er 
endvidere lavet et mønster i forgyldningen. 
Mønsteret viser et stiliseret dyr, som griber 
fat i sig selv. Felterne mellem dyrets dele er 
udfyldt med ganske små cirkulære stemp
ler, og kigger man nøje efter, kan man se, 
at håndværkeren har glemt at udfylde et 
felt. I det hele taget er ornamentikken 
udført lidt sjusket, hvilket vidner om at det 
måske ikke er en professionel guldsmed, 
som har fremstillet smykket. Nej, det er

Fig. 1. Den vestlige del af Sjørring Sø under udtørringen. Fotograferet af A. N. Høeg, Thisted. Fotografiet 
findes på museet under museumsnr. THY B.815.

112



Figur 2. Udsnit af forarbejde til Videnskabernes Selskabs kort fra 1790’eme. Vikingetidsbopladsen er 
beliggende på ruesset nord for Jandrup by og sydvest for Fersborg eller Færgegaards Borg.

nærmere en lokal efterligning af et andet, 
måske støbt smykke. Men det gør absolut 
ikke smykket dårligere, tværtimod giver 
det et praj om, at der måske her i Thy har 
været en lokal guldsmed.

Smykket kan ikke dateres nøjagtigt, idet 
håndværkeren ikke har efterladt sig noget 
logo og ej heller et årstal. Ud fra ornamen
tikken, sammenlignet med andre fund, 
placeres smykket i den sene del af vikinge
tiden, dvs. omkring 900-1000 efter kristi 
fødsel.

Det er altid spændende, når en udgrav

ning giver at uventet resultat, og i dette 
tilfælde et særdeles godt resultat.

Vi fandt ten- og vævevægtene, som 
viser, at der på bopladsen er fremstillet 
klæder, men spændet til at fastholde 
klæderne blev også fundet. Så står kun et 
spørgsmål tilbage, nemlig: »Hvem bar 
spændet«, og her er det virkelig vanskeligt, 
at fa sin nysgerrighed stillet.

Runestenenes mennesker
Vi ved ikke meget om fortidens mennesker,
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Figur 3. Det forgyldte bronchespande, fundet af fru Inger Jensen, Tvorup.

når det drejer sig om tankegang, udseende 
og væremåde, men når vi arbejder med 
vikingetiden, ved vi alligevel mere, end om 
de andre forhistoriske perioder. Dette 
skyldes de mange skriftlige kilder, som 
vikingetidens mennesker har efterladt sig, i 
form af runesten.

Indenfor en radius af 5 km fra vikinge

tidsbopladsen i Jannerup findes, eller rette
re sagt fandtes to runesten. Det drejer sig 
om Tvorup og Sjørringstenen?

Tvorupstenen (fig. 4) stod indtil 1638 i 
Tvorup Kirke. Hvad der derefter hændte 
stenen vides ikke, men i dag er den sporløst 
forsvundet. I 1627 findes den første indbe
retning om stenen, og samtidig er der 
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udfærdiget en tegning af stenen med 
inskriptionen.

Denne tegning er så udførligt lavet, at 
det er muligt at læse inskriptionen, som 
lyder således:

Åse satte denne sten efter T....er, sin 
gode fader, som blev vejet (dræbt) på 
Ove(?) hede og var saka iutis hirdmand.

Til tolkningen knytter sig visse usikker
heder, bl.a.omkring faderens navn, lokali
teten Ove hede og hirdmandens navn. 
Disse usikkerheder skyldes at afskriften af 
runerne nok ikke er helt korrekt (i 1627).Et 
sagn fortæller, at Tvorup stenen oprindelig 
stod på en gravhøj øst for kirken, og er 
derfra flyttet til kirken. Sj ørrings tenen er 
idag opstillet i våbenhuset i Vang kirke. 
Stenen omtales første gang i 1741, men 
forsvinder så og genfindes i 1841 i et 
stendige i Sjørring. Præsten i Vang køber 
stenen og lader den opstille i Vang kirke. 
Dette har sandsynligvis reddet stenen fra 
ødelæggelse. Stenen, som er Danmarks 
mindste runesten fra den egentlige rune
stensperiode, måler kun godt en halv meter 
i højden, og ville derfor let kunne være 
anvendt i et fundament.

Dette skete heldigvis ikke.

Inskriptionen på stenen lyder således:
Åse satte denne sten efter sin mand 

(ægtefællen) Åmunde, som var Finulvs 
hirdmand. Sammenholder man teksterne 
på de to sten, hvis sprog og indskriftsmæs
sige opbygning er meget ens, er det 
påfaldende at kvindenavnet Åse findes på 
begge sten. Det er nærliggende at tro, at 
det er den samme kvinde der har sat en 
runesten over både sin fader og sin mand. 
At en kvinde rejser flere runesten, kendes 

fra andre steder i Danmark, bl.a. Glavend- 
rup stenen og Tryggevælde stenen.

Sjørring området i vikingetid
Sjørring stenens placering kan ikke undre. 
I 1986 foretog museet en mindre udgrav
ning i en baghave på Bakkevej i Sjørring6, 
og det viste sig, at der her har ligget en 
bebyggelse, som har efterladt sig et tykt

Figur 4. Tvorup stenen tegnet af Skonvig ca. 1627.
Stenen var en grå kampesten og målte 2V2 alen i 
højden og 1 alen i bredden.
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kulturlag med mange oldsager fra vikinge
tiden.

Sjørring Volde kan også føres tilbage til 
vikingetiden,7 så det er meget muligt, at 
der i vikingetiden har ligget en kongsgård 
eller lignende i Sjørring. Åses mand og 
fader var begge hirdmænd. At være hird
mand betyder at man er tilknyttet stor
manden eller kongens militære enhed.

Langsomt begynder brikkerne i pusle
spillet at falde på plads.

Åse er måske født på bopladsen i 
Jannerup. Overfor bopladsen lå tilflugts
borgen Færgeborg, hvortil man flygtede i 
ufredstider. Åse har måske ovenikøbet 
kendt den kvinde, som bar det smykke, der 
en efterårsdag i 1988 fandtes i en jorddyn
ge.

Åses fader blev dræbt, og måske begra
vet på den anden side af søen ved Tvorup. 
Åse har giftet sig, og er flyttet med sin 
mand til forlægningen i Sjørring, hvor hun 
efter hans død har sat en runesten over 
ham.

Måske er historien ikke forløbet således, 
men ét er sikkert; området omkring Sjør
ring Sø har i vikingetiden været vigtigt. 
Placeringen af Sjørring volde i øst, en 
bebyggelse i umiddelbart nærhed ved et 
vigtigt trafikknudepunkt og med en stor 
boplads i søens vestlige del ved Jannerup, 
samt placeringen af Færgeborg, får en til at 
tænke på magt og position. Vi må i den 
sammenhæng ikke glemme de to runesten 
- en i hver ende af søen.

Når man idag kører over Sjørring Sø, 
kan det være svært at forestille sig søen som 
forbindelsesled mellem et stort landområ
de, der i vest strakte sig fra havet og i øst 
forløb til Limfjorden. Kontrollerede man 

søen, kontrollerede man samtidig al færd
sel fra den sydlige til den nordlige del af 
Thy.

Tilbage er kun at håbe, at der en dag 
bliver råd til at udgrave mere på Jannerup- 
bopladsen, så teorierne om en handels
plads kan af- eller bekræftes.

NOTER:
1 En beskrivelse af borganlægget og fundene findes i 

værket Danske Voldstedcr, Thisted Amt, ved Vilh. 
La Cour og Hans Stiesdal. 1957.

2 Om Sjørring Sø’s udtørring, se: Sjørring Sø 1857- 
1918 ved Fritz Tandrup i: Knakken no 1, 1986. 
Udgivet ved Lokalhistorisk Arkiv, Thisted.

3 Lokaliteten er registreret under Journal nr. Thy 
2092.

4 Brochen har museumsnr. THY 2092 X 457.
5 Runestenene er beskrevet flere steder. Den mest 

udførlige beskrivelse findes i: Danmarks Runeind
skrifter ved Lis Jacobsen og Erik Moltke. 1942.

6 Udgravningen er omtalt i Historisk Årbog for Thy, 
Mors og Vester Han Herred 1986 s.l 14.

7 Om Sjørring Volde, Jvf. note 1.
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STEEN BUSCK

Landsbyfællesskabet 
i Nordvestjylland
/ artiklen tegner forfatteren et nyt og anderledes 
billede af landsbyfællesskabet i Thy og på Mors. Et 
billede, der står i modsætning til de teorier, som lærer 
Torsten Balle, fremsatte i en artikel her i Historisk 
Årbog i 1975.

Det almindelige billede af det danske 
landsbyfællesskab, som vi kender det fra 
skolebøgerne og mange andre bøger, ser 
nogenlunde således ud: Landsbyens jorder 
bestod af agerjord, enge og overdrev. 
Agerjorden bestod af tre vange adskildt af 
kraftige gærder. Hver vang var inddelt i et 
antal åse, der atter var inddelt i et antal 
lange smalle agre. Den enkelte gård havde 
en ager i hver ås. Dens jord var således 
spredt i strimler over hele bymarken. 
Agrene lå i hver ås i samme rækkefølge, 
som gårdene lå i i landsbyen. Første ager 
tilhørte den østligste gård, den næste den 
sydøstlige og således videre med solen 
rundt. Solskifte kalder man det. Jorden 
dyrkedes i fællesskab efter et bestemt 
system. En vang blev besået med byg 
(vårsæd), en anden med rug (vintersæd), 
og den tredie lå brak; fælleden kaldte man 
den. Her gik i sommermånederne byens 
kvæg på græs i samlet flok, indtil det efter 
høsten blev sluppet løs over hele bymar
ken. Næste år blev fælleden taget ind til 
byg, bygvangen blev besået med rug og 
rugvangen lagt ud til fælled; og således 
videre.

En række regler for den fælles drift: 
Vedligeholdelsen af vangegærderne m.v., 
var nedfældet i den såkaldte byvedtægt, og 
de løbende beslutninger vedrørende driften 
blev truffet af bønderne i fællesskab på 
bystævnet. Lederen af bystævnet kaldtes 
oldermanden, som i tiden mellem møderne 
repræsenterede fællesskabet over for den 
enkelte bonde. Hvervet gik på omgang 
mellem gårdmændene og skiftede en gang 
om året. Fællesskabet havde derudover en 
bysmed, en byhyrde og eventuelt flere faste 
embedsmænd. Systemet indebar en kollek
tiv tvang, som i høj grad hindrede det 
private initiativ; fællesskabet lå, indtil det 
blev ophævet ved 1700-årenes slutning, 
som et snærende bånd omkring dansk 
landbrug.

Dette billede passer imidlertid meget 
dårligt på forholdene i Jylland. Trevangs
bruget var et østdansk fænomen, begræn
set til øerne og dele af Østjylland. I en 
artikel i Historisk Årbog for Thy og Mors, 
1975, kunne lokalhistorikeren Torsten Bal
le konstatere følgende om landbruget i 
Nordvestjylland: Jorden var nok opdelt i 
mange åse eller fald, som det hed i Jylland, 
og hvert fald var atter inddelt i agre, som 
ofte tilhørte forskellige gårde. Men agrene 
lå ikke i nogen bestemt rækkefølge efter 
solskiftet eller noget andet system, og 
bymarken var ikke inddelt i vange med 
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gærder omkring. Den var inddelt på en 
helt anden måde.

Gærder var ikke nødvendige, byhyrden 
ikke heller, for man tøjrede kvæget. Der 
var intet dyrkningsfællesskab; hver bonde 
såede i sine agre, hvad der passede ham. 
Fælles overdrev af betydning fandtes ikke, 
og de fleste byer havde hverken byvedtægt, 
bystævne eller oldermand. Torsten Balle 
drog ikke nogen samlet konklusion af disse 
iagttagelser, men hans opfattelse var øjen
synlig, at der ikke fandtes noget egentlig 
landsbyfællesskab i Thy og på Mors.1

Jeg skal i det følgende tegne et noget 
anderledes billede af forholdene i det 
nordvestjyske. Det grunder sig dels på 
indgående studier af en enkelt landsby, 
Sundby på Mors, med udblik til andre 
nordvestjyske landsbyer, dels på den nyere 
forskning af det danske landsby fællesskabs 
historie.

Hvad er landsbyfællesskabet?
Til indledning skal jeg gøre klart, hvad jeg 
forstår ved landsbyfællesskabet: Det var for 
det første med 1700-årenes egen betegnelse 
et »jordfællesskab«. Landsbyens tilliggen
de opfattedes som et fælles ressourceområ
de, som hver husholdning havde sin 
bestemte part i. En del af tilliggendet var 
direkte fællesarealer, dvs. gadejord, over
drev, kær, moser og eventuel skov. Resten 
udgjordes af tofterne og agerjorden, som 
var målt ud i jordlodder og fordelt på de 
enkelte husholdninger. Den måde, agrene 
var fordelt på i det enkelte fald, kaldes for 
landskiftet.

For det andet var det et dyrkningsfælles
skab eller bedre: Et driftsfællesskab. Man 
drev agerbrug, kvægavl og anden håndte

ring efter fælles retningslinier og aftaler og 
undertiden i direkte kollektive arbejdspro
cesser. De fælles retningslinier for agerbru
get, som også i høj grad berørte kvægavlen, 
benævnes dyrkningssystemet. Man må 
således skelne mellem jordfællesskabet, 
herunder landskiftet, på den ene side og 
driftsfællesskabet, herunder dyrkningsyste
met, på den anden. Skønt disse to sider af 
fællesskabet oftest var snævert forbundne, 
kan man ikke altid slutte fra en bestemt 
jordinddeling til et bestemt dyrkningssy
stem og omvendt.

Landsbyfællcsskabet er i litteraturen 
ofte blevet sat lig med fællesskabet på 
landbrugets, specielt agerbrugets område, 
men det var meget mere end det. Landby- 
fællesskabet omfattede relationer mellem 
byens husholdninger på alle livets områ
der. Landsbyen var et i mange måder 
selvregulerende samfund både økonomisk, 
socialt, retsligt, styrrelsesmæssigt, religiøst 
og kulturelt. Økonomisk var byen i høj 
grad uafhængig af omverdenen, eftersom 
den forsynede sig selv af den omgivende 
natur og kun behøvede fa ting tilført 
udefra. Disse ting blev i århundrederne før 
fællesskabets ophævelse ganske vist flere og 
flere, foruden salt og jern også tømmer, 
tobak, sukker, diverse tekstiler m.v. Men 
selvforsyningen var stadig hovedsagen.

Den voksende afhængighed hidrørte 
især fra de krav, som udenforstående 
instanser gjorde på overskuddet af bønder
nes produktion: Landgilde og hoveri til 
godsejeren, tiende til præsten og skatter til 
staten. Navnlig staten og dens lokale 
repræsentanter, amtmanden, herredsfoge
den, præsten og godsejeren, greb dybere og 
dybere ind i byens anliggender, men stadig 
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var øvrigheden uudviklet sammenlignet 
med nutidens.

Retssystemet med love og lokale myn
digheder voksede, især efter 1660, men 
lovgivningen var trods alt begrænset, og 
man kunne ikke bare »ringe til politiet«. Et 
sådant fandtes endnu knapt nok. Til daglig 
regulerede byen sig selv med de regler og 
normer, de sanktioner og den styrelse, som 
var overleveret ved sædvanen og som regel 
aldrig skrevet ned. Den nærmeste øvrig
hedsperson, præsten, varetog den religiøse, 
moralske og på flere og flere områder også 
den administrative ledelse inden for sog
nets grænser. Men selv hvad det religiøse 
angik, er der i overleveringen om bl.a. 
oldermandsgilderne spor af en vis selvfor
valtning inden for landsbyfællesskabet.

Kilderne til fællesskabets historie 
Kilderne til landsbyfællcsskabets historie 
er forskelligartede. De stammer for det 
meste fra udenforstående myndigheder, 
idet bønderne selv jo sjældent efterlod sig 
skriftlige spor. Af hensyn til den læser, som 
måtte ønske at undersøge sin egen landsby, 
skal jeg gennemgå de vigtigste:

Ældst er godsejernes, herunder kronens 
og kirkens jordebøger og adkomstdoku
menter, f.cks. gavebreve som dem, der 
findes trykt i Dueholm Klosters Diploma
tarium, udgivet af O. Nielsen, Køben
havn, 1872. Her findes spredte og kortfat
tede oplysninger om markinddelingen.

Næsten lige så gammelt, undertiden 
ældre, er rctsmaterialet; for det første 
lovgivningen, især Jyske Lov fra 1241, som 
indeholder en række bestemmelser, der 
kaster lys over det middelalderlige jyske 
fællesskab generelt; for det andet tingbø

gerne og andre dokumenter fra landsting 
og herredsting, som indeholder tingsvidner 
og domme i enkeltsager. Dette materiale er 
meget svært at finde rundt i, men regi
stranter som den, der er udarbejdet for 
Hillerslev og Hundborg herreder kan un
dertiden lette arbejdet.

En art lovgivning er også de bevarede 
byvedtægter, dvs. det enkelte landsbyfæl
lesskabs egne nedskrevne love, hvoraf de 
ældste stammer fra senmiddelalderen, så
ledes Nykøbings fra 1460; langt de fleste er 
dog fra 1600- og 1700-tallet. De findes for 
en stor del trykt i »Danske Vider og 
Vedtægter«, bd. I-IV, København 1904- 
38, men der dukker stadig nye op, især fra 
tingbøgeme.

Fra det gamle Thisted Amt er bevaret 
og trykt vedtægter fra følgende byer: 
Nykøbing (1460), Tingstrup (1642), Sønd- 
bjerg (1675), Sejerslev (1690) og Silstrup 
(1699). Desuden foreligger der vedtægter 
fra Øsløs, Fjerritslev, Kollerup og Kettrup 
i Vester Hanherred.2

Flere ligger måske gemt i tingbøgerne, 
men næppe mange. Morsø Herreders 
justitsprotokoller er f.eks. gennemset uden 
resultat. I sammenligning med resten af 
landet er dette meget fa. Heraf kan 
imidlertid ikke sluttes, at de nordvestjyske 
landsbyer ingen vedtægter havde. Kun, at 
disse sjældent blev skrevet ned og endnu 
sjældnere kom til myndighedernes kund
skab. Den mulighed foreligger, at hver 
eneste landsby havde sine vedtægter, som 
overleveredes mundtligt fra generation til 
generation. Det fremgår af mange vedtæg
ter fra det øvrige land, at de er skrevet ned 
på præsters og godsejeres foranledning, 
men i Nordvestjylland stod både præsten 
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og godsejeren i reglen svagere over for 
bønderne. Heri kan ligge en forklaring på, 
at så fa vedtægter er bevaret fra dette 
område.

Byvedtægterne og det nævnte retsmate- 
riale er underkastet en grundig undersøgel
se i retshistorikeren Poul Meyers disputats, 
»Danske bylag«, København 1949. Des
uden har lokal- og kulturhistorikeren Au
gust F. Schmidt, som var medudgiver af 
»Danske Vider og Vedtægter«, og som i 
»Frøslev sogns historie« og andre skrifter 
har behandlet forholdene på Mors, beskæf
tiget sig indgående med byvedtægterne, 
mest systematisk i bogen »Oldermand og 
bystævne«, Århus 1945.

Langt det fyldigste og mest dækkende 
materiale til jordfællesskabets og dyrk
ningsfællesskabets historie i næsten hver 
eneste af Danmarks landsbyer er imidler
tid skattevæsenets papirer. Det drejer sig 
først og fremmest om forarbejderne til 
Christian V’s matrikel 1688, herunder især 
de såkaldte markbøger, som opbevares i 
Rigsarkivet i København. I årene 1682 og 
1683 lod staten al rigets agerjord opmåle 
og vurdere med det formål at tilvejebringe 
et fast grundlag for beskatningen. Resulta
tet samledes i en markbog for hvert sogn. 
Markbogen rummer for hvert af sognets 
ejerlav en protokol, hvori opmålingen 
indførtes fald for fald og ager for ager. For 
hvert fald angaves tillige boniteten og 
dyrkningsmåden med sædskifte og rotation 
og ved hver ager navnet på den bonde, den 
tilhørte. Til de mindste deltaljer oplyses 
altså jordfordelingen og dyrkningssyste
met. Således er agerbruget usædvanlig 
velbelyst. Kvægavlen derimod ikke. Nogle 
markbøger rummer en såkaldt »græsproto

kol«, hvor græsningsarealeme er gennem
gået, men for det meste angives det blot 
summarisk, hvor mange læs hø og hove
ders græsning, hver bonde kunne tilkom
me på fællesarealerne.3

Markbøgerne er som kilde til fællesska
bets historie især anvendt af Henrik Larsen 
i en række artikler. De vigtigste i denne 
sammenhæng er »Nogle oplysninger og 
Bemærkninger om de danske landbyer« 
(1918), hvor han som den første fremlæg
ger de forskellige typer af landskifte, 
»Agerbruget i Thisted Amt 1683« (1927) 
og »Trevangsbruget i Jylland« (1932), 
hvor han på grundlag af sit omfattende 
kendskab til markbøger fra alle egne 
fremlægger nogle tanker om de forskellige 
dyrkningssystemers forhold til hinanden. 
Senere har geografen Viggo Hansen i to 
artikler behandlet forholdene i henholdsvis 
Erslev (1973) ogTødsø (1980) på Mors, og 
sidst har Karl-Erik Frandsen i bogen 
»Vang og tægt« (1983) foretaget en lands
omfattende undersøgelse af de danske 
dyrkningssystemer, som de så ud i årene 
1682 og 1683. Han lancerer heri betegnel
sen »Limfjordssystemet« til sammenfat
ning af fællestrækkene mellem dyrknings
måderne i Thy og på Mors, en udmærket 
betegnelse, der, selvom den kun dækker en 
del af de vestlige LimQordsegne, bør 
fastholdes fremover.

Markbøgernes tilblivelse og deres påli
delighed er grundigt belyst i C. Rise 
Hansen og Axel Steensbergs »Jordforde
ling og udskiftning« (1951), som ved en 
punktundersøgelse af tre sjællandske 
landsbyer sammenholder markbøgeme 
med en fjerde vigtig kildetype, udskift
ningsforretningerne, frem for alt udskift
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ningskortene. Ved udskiftningen af en 
landsby udfærdigedes som regel to kort, 
hvoraf det ene opbevares i matrikelarkivet 
i København; det andet, som i sin tid blev 
overladt til byens største lodsejer, er mere 
tilfældigt bevaret; det findes undertiden 
privat eller i museer eller lokalhistoriske 
arkiver. Hvor det drejer sig om en tidlig 
udskiftning, vil kortet ofte vise tilstanden 
før udskiftningen med hver ager indtegnet, 
således at man i detaljer kan sammenligne 
med markbogen. Resten af udskiftningsfor
retningen består af en delingsplan og 
diverse korrespondance og findes ofte be
varet enten i amtets arkiv eller de private 
godsers arkiver, begge i landsarkivet.

Derudover indeholder diverse indberet
ninger fra præster, godsejere og amtmænd 
en del oplysninger om fællesskabet. De 
findes bevaret fra 1500-tallct og frem i 
forskellige sammenhænge og er for Nord
jyllands vedkommende i vidt omfang 
trykt.4

Endelig skal nævnes folkcmindemateri- 
alet, dvs. optegnelserne efter den mundtli
ge overlevering blandt bønderne. Opteg
nelserne er for det mest sket ret sent i 
1800-tallet og er derfor behæftet med stor 
usikkerhed; til gengæld stammer beretnin
gerne direkte fra bønderne og er ikke 
præget af udenforstående myndigheder.

Materialet opbevares især i Folkeminde
samlingen i København, men er for en stor 
del trykt. Den største og vigtigste samling 
er Evald Tang Kristensen: Jydsk Almue
liv, bd. I-IV (1891-1905). Materialet rum
mer imidlertid meget fa optegnelser fra 
Nordvestjylland om landbyfællesskabet. 
Heri ligger et vigtigere indicium for et 
svagt fællesskab end de manglende byved

tægter, for her er det jo netop ikke den 
skriftlige, men den mundtlige overlevering, 
det drejer sig om, og folkemindesamlerne 
var næppe mindre flittige i det nordvestlige 
Jylland end i resten af landet.

Ud fra disse typer af materiale skal jeg 
herefter gå i dybden med landsbyen Sund
by på Mors.

Jordfordeling og dyrkningssystem 
i Sundby 1683
Jordfordelingen fremgår i alle detaljer af 
både markbogen fra 1683 og de to usæd
vanligt fint udførte og velbevarede udskift
ningskort fra 1782, og der er for næsten alle 
agres vedkommende nøje overensstemmel
se mellem markbogens og kortenes opmå
linger. Hvad fællesarealerne angår, er der 
imidlertid ikke overensstemmelse. I mark
bogen hedder det: »Haves ingen ofuer 
drifft eller felled til denne Bye«, men af 
udskiftningskortene fremgår det, at der 
uden for agerjorden fandtes betydelige 
overdrev, kaldet »heden« og »klitten«. De 
må også have ligget der i 1683. Det samme 
gælder den store såkaldte fælled, der lå hen 
som permanent græsningsareal, skønt den 
fra naturens hånd var udmærket egnet til 
agerbrug. Udskiftningskortene fra andre 
byer på Mors viser lignende fælleder og 
overdrev, som ikke er nævnt i markbogen. 
Tværtimod benægtes deres eksistens med 
en formulering af samme ordlyd som den i 
Sundby Sogns markbog. Der er åbenbart 
tale om en slags standardformular. Uvist 
af hvilken grund har skattevæsenets udsen
dinge i 1683 valgt at se bort fra disse 
fællesarealer. En »græsprotokol« findes 
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ikke i de markbøger, jeg har gennemset, og 
den summariske angivelse af hver gårds 
rettigheder m.h.t. hø og høveders græsning 
synes meget lavt sat. Morsingboernes 
skatteevne på kvægavlens område fore
kommer i det hele taget stærkt underdre
vet.

I København var man da heller ikke 
tilfreds med de jyske markbøger. Få år 
senere kom skattevæsenets folk igen for at 
foretage nye taxationer. Resultater forelig
ger i de såkaldte modclbøger, en for hvert 
herred. I modclbogen for Morsø Nørre 
Herred dukker nu overdrevene op, for 
Sundbys vedkommende »nogle lyngbakker 
norden byen med ond græsning«, men 
fællederne ignoreres fortsat, og der foreta

ges kun ubetydelige justeringer af mark
bogens tal for hø og høveders græsning.

Ligeså lemfældige man var på kvægav
lens område, ligeså minutiøst gik man til 
værks på agerbrugets. Markbogens opmå
linger af agerjorden stemmer som nævnt 
med udskiftningskortets. Vi har således 
grund til at stole på markbogens tal. 
Oplysningerne om bonitet og dyrknings
måde er mindre pålidelige, eftersom de 
bygger på bøndernes egne angivelser, men 
også her findes en høj grad af overensstem
melse med udskiftningsforretningens op
lysninger. Ud fra markbogens og model
bogens detaljerede oplysninger tegner sig 
følgende billede af Sundby Marks indde
ling i 1680’erne:
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Marken bestod af to dele, en indmark og 
en udmark. At denne inddeling ikke var 
ny, fremgår af et gavebrev fra 1438, hvori 
Dueholm Kloster far tillagt en gård i 
Sundby med al dens jord, både udmark og 
indmark5. Indmarken var igen delt i to, 
nemlig »alsædejorden« nærmest byen og 
»brødjorden« længere ude. Der var nogen
lunde lige mange fald i hver del, nemlig 
henholdsvis 24 og 22. Agrene i det enkelte 
fald var af forskellige længde og bredde og 
rækkefølgen, dvs. landskiftet, helt uregel
mæssigt. Der spores intet system, hverken 
solskifte eller bolskifte.

Undertiden ligger flere agre tilhørende 
samme bonde ved siden af hinanden i en 
såkaldt »slade«, for det meste ligger de 
enkeltvis i tilfældig orden. Den enkelte 
bonde havde som i Østdanmark sine agre 
spredt over hele indmarken, men ikke efter 
noget bestemt system. Kun spores en 
tendens til, at hans agre koncentrerede sig i 
den del af indmarken, der lå nærmest 
gården.

Udmarken var delt i tre »vange«, 
»Søndermarksvang«, »Nørrevang« og 
»Vestervang«, som hver omfattede nogen
lunde lige mange fald, i alt 39. Her var 
landskiftet til forskel fra indmarkens yderst 
regelmæssigt. Agrene lå, som gårdene 
ifølge udskiftningskortet lå i byen, altså 
efter et gennemført solskifteprincip. Af 
udskiftningskortets signaturer fremgår det, 
at de tre vange ikke var indgærdede; kun 
hist og her findes angivet et jorddige, som 
ikke har kunnet yde nogen nævneværdig 
beskyttelse mod løstgående kvæg. Den 
almindelige betegnelse for udmarken var 
på Mors »vangjorden«. Antallet af vange 
varierede. Alsted og Erslev havde f.eks. 

hver fire, Solbjerg fem. Men betegnelsen 
»vang« har tilsynedcladende intet med det 
østdanske vangebrug at gøre.

Dyrkningssystemet fremgår af mark
bogens såkaldte generalbeskrivelse, der 
lyder således: »Til denne Bye findis Endeel 
som kaldes Alsæd, bebrugis aarlig efter 
Giøden. Noch Endeel kaldis brødjord, 
besaaed efter Giøde tou Aar med biug, 
toue Aar med Aor (havre). Bunden (avler) 
lidet Blanding, eftersom der afvles ingen 
Rug, huiller efter deris egen og Prestens 
opskriflt 6 Aar, eendeel udi 5 Aar. Her 
foruden hafues til denne Bye trende Van
ger, kaldes Udmark og besaaes med intet 
andet end Aor Sæd udi 4 Aar, huiller 10 
Aar«.

Beskrivelserne af dyrkningsmåden ved 
hvert enkelt fald, de såkaldte fald beskrivel
ser, svarer nogenlunde til generalbeskrivel
sens: På alsædejorden var sædskiftet over
alt byg, byg, havre, havre, hvorefter man 
gødede jorden og startede en ny runde med 
samme rækkefølge. På brødjorden var 
sædskiftet det samme, idet en række fald 
dog kun havde byg det første år og havre i 
hvert at de tre følgende. Efter fire års sæd 
fulgte så seks års hvile, undertiden dog kun 
fire eller fem. I udmarken såedes havre fire 
år i træk, i enkelte fald dog fem, og 
hviletiden var med enkelte undtagelser ti 
o ar.

Beskrivelserne af dyrkningsmåden må 
tages med et vist forbehold. De bygger som 
nævnt på bøndernes egne oplysninger og 
har dermed karakter af selvangivelse. Jo 
længere hvileperioder der indførtes i mark
bogen, jo lavere blev hartkornsansættelsen. 
Men da modelbogen blev udfærdiget fa år 
senere, tog man ikke længere hensyn til 
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hvileperioderne, kun til jordens bonitet. Vi 
tør derfor i hovedtrækkene godtage oven
stående billede af dyrkningsmåden, som i 
øvrigt i hovedtrækkene går igen i næsten 
alle landsbyer i Thy og på Mors.

Limjjordssystemet — en teori 
om dets opkomst
Hvordan forholder nu dette dyrkningsy
stem sig til systemerne i landets øvrige 
egne? Karl-Erik Frandsen, som i sin 
disputats fra 1983 har gennemgået alle 
danske dyrkningsystemer, kalder det Lim
fjordssystemet6. Han betegner det som en 
variant af det jyske græsmarkbrug. Karak
teristisk for græsmarksbruget var de græs
klædte agre i flcr-årig hvile, på Mors og 
mange andre steder kaldet »borer« eller 
»baarer«. Græsset kunne her nå at vokse 
til, hvad det ikke kunne under trevangs
brugets et-årige brak. Rotationen kunne 
variere, men mest almindelig var en 
rotationstid på 8-10 år med 4-5 års sæd og 
ligeså mange års hvile. Agerjorden var ikke 
delt i vange, men i »tægter«, dvs. grupper 
af fald, som samlet blev »taget ind« til 
dyrkning et givet år. Når en tægt blev taget 
ind, lagdes samtidig en anden ud til hvile. 
Antallet af tægter svarede derfor ofte til det 
antal år, rotationsperioden bestod af. Tæg
ten var i modsætning til vangen ikke 
indgærdet.

Der fandtes imidlertid også græsmarks
brug uden tægter, hvor det enkelte fald og 
ikke nogen tægt var dyrkningsenheden, 
eller hvor der slet ingen dyrkningsenhed 
var, så bønderne nok fulgte det samme 
princip for sædskifte og rotation, men ikke 
gjorde det i fællesskab efter en fælles plan. 

Hvor de altså hver for sig kunne befinde sig 
i forskellige faser af rotationsperioden, 
således at agrene i det samme fald et givet 
år kunne bære forskellige afgrøder eller 
ligge i hvile, alt efter hvor de enkelte 
bønder befandt sig i rotationsperioden. 
Græsmarksbruget uden tægter er udtryk 
for en lav grad af fællesskab, græsmarks
brug med tægter for en noget højere grad 
og trevangsbruget for den højeste grad af 
fællesskab på agerbrugets område, idet 
man her også havde gærderne og deres 
vedligeholdelse under fællesskabets kon
trol. Et fjerde dyrkningssystem var alsæde
bruget, som i modsætning til de nævnte 
slet ingen hvileperioder havde.

Alsædebruget var i reglen forbundet 
med store græsningsarealer og et betyde
ligt kvæghold, idet den intensive udnyttelse 
af jorden krævede megen staldgødning. 
Alsædebruget er ofte blevet betragtet som 
det ældste af dyrkningssystememe.

Hvor befandt nu Limfjordssystemet sig i 
dette mønster? Der er tale om en underlig 
blanding af tre af de fire nævnte dyrk
ningsystemer, nemlig alsædebrug, græs
marksbrug uden tægter og græsmarksbrug 
med tægter.

Måske skal Limfjordssystemet anskues 
som et overgangsstadium mellem et oprin
deligt alsædebrug og et avanceret græs
marksbrug. Vi kan forestille os følgende 
udvikling: Oprindeligt har al Sundbys 
agerjord været alsædejord, beliggende tæt 
ved byen og dyrket hvert år ligesom 
havejord. Resten af byens tilliggende var 
»fæ-led«, dvs. græsgange, hvor fæet blev 
ledt hen. På et tidspunkt — måske dengang 
den store hjulplov blev indført — brød man 
de nærmeste dele af fælleden op til kornavl.
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Således opstod »brødjorden«, hvis største 
og centrale fald bærer betegnelsen »hau
ge«, dvs. indhegning. »Sønderhauge«, 
»Vesterhauge«, »Stenhøyhauge« og »Nør- 
hauge«, som optræder både i markbogen 
og på udskiftningskortets sydvendte skrå
ninger, var måske de første stykker af 
fælleden, som blev taget ind og beskyttet 
mod kvæget. Den nyopdyrkcde jord blev i 
modsætning til den gamle ikke dyrket 
hvert år, men fik lange hvileperioder, dels 
for at kompensere for den tabte græsning, 

dels fordi man nu havde mindre gødning 
end før, og der var længere vej at køre det.

Fælleden udgjorde stadig hovedparten 
af byens tilliggende, men situationen var 
ved at være kritisk. Man kunne ikke tage 
mere under plov uden at skade fællesgræs
ningen afgørende. Brødjorden var måske 
taget ind på enkelte store gårdes initiativ, 
men yderligere udvidelser af ageijorden 
måtte ske efter en fælles plan for hele 
landsbyen. Da man skred til opdyrkning af 
den resterende fælled, trådte da også en 
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sådan plan i værk. Udmarken, som man 
kaldte den nye agerjord, blev inddelt i tre 
store tægter, kaldet vange, hvori jorden 
blev rebet og fordelt systematisk efter 
solskiftet mellem alle byens gårde. Samti
dig blev der taget hensyn til kvæget med 
ekstra lange fælles hvileperioder, og som 
afgrøde var foreskrevet havre, der brugtes 
til vinterfoder. Således fik man i udmarken 
dyrkningstvang, hvad man ikke havde 
kendt før. Et moderne landsbyfællesskab 
var delvist slået igennem i Nordvestjylland 
på agerbrugets område, men foreløbig kun 
i dets jyske form: Græsmarksbruget med 
tægter, og med de ældre systemer intakte i 
indmarken.

Hvornår udmarken er opstået, kan vi 
kun gisne om, men betegnelserne »ind- 
mark« og »udmark« figurerer som nævnt i 
et dokument fra 1438. Hvis ordet »ud
mark« henviser til dyrket land og ikke 
simpelthen var en anden betegnelse for 
fælleden, må inddragelsen være sket før 
dette år. Måske er det munkene på 
Dueholm eller andre moderne godsejere, 
der har stået bag den nye systematiske 
jordfordeling mellem de nogenlunde lige 
store gårde i Sundby. Andre steder på 
Mors var fordelingen af udmarksjorden 
ikke helt så systematisk. I Tødsø var en del 
af den udlagt i store »havrelandstofter«, 
som ikke var opdelt i lodder, men som hver 
tilhørte en af de større gårde i byen. Resten 
af udmarken var rebet som i Sundby. 
Forklaringen kan være den, at den første 
opdyrkning af Tødsø Udmark er foregået 
på et tidligere stadium, da solskiftet og 
dyrkningstvangen endnu ikke var indført 
på Mors.7

Det er et fremherskende synspunkt i 

forskningen, at landsbyfællesskabet, som vi 
kender det fra markbøgerne 1682-83, 
stammer fra tiden efter den senmiddelal
derlige krise i 1300-tallet. Før da så 
landsbyerne anderledes ud med enkelte 
store gårde og mange små. En eller anden 
grad af fællesskab fandtes også da, fremgår 
det af bl.a. Jyske Lov fra 1241, men hvad 
det nærmere gik ud på, ved vi ikke. Fra 
Sundby findes ingen spor. Vi må nøjes 
med tilbageslutninger fra tilstanden 1683, 
og sådanne er og bliver ren teori.

Teorien kan da opsummeres som følger: 
De få gårde i det første Sundby havde kun 
den nærmeste jord opdyrket. Til gengæld 
dyrkedes den hvert år uden hvile efter 
alsædebrugets princip. Man havde rigelig 
med gødning fra det store kvæghold, som 
de udstrakte fælles græsarealer muliggjor
de. Hver gårds agerjord lå i en stor samlet 
lod tæt ved gården, og der var intet 
fællesskab i agerbruget, kun i kvægavlen.

I vikingend eller tidlig middelalder 
indførtes ny teknik, frem for alt hjulploven, 
som efTektivt kunne pleje grønjord op selv 
på tunge jorder som Sundbys. Store nye 
arealer blev taget under plov, og græsnin
gen mindskedes tilsvarende. Til gengæld 
indførtes fler-årige hvileperioder på de nye 
agre efter græsmarksbrugets princip. 
Nyopdyrkningen gav basis for en større 
befolkning i flere gårde, eftersom agerbru
get kan mætte flere munde af det samme 
areal, end kvægavlen kan. Hver gang en 
gård blev delt i to eller flere, blev dens 
jordstykker delt i et tilsvarende antal 
strimler.

Imidlertid blev befolkningen ved med at 
vokse. Der opstod behov for yderligere 
nyopdyrkning. Men nu var der så lidt 
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tilbage af den fælles græsning, at nyop
dyrkningen måtte foretages efter en fælles 
plan i store tægter med fælles rotation og 
dyrknings tvang.

Således opstod i en udvikling gennem 
tre adskilte faser de tre typer agerjord i 
Limfjordssystemets landsbyer: Alsædejor
den, brødjorden og udmarken, også kaldet 
vangjorden eller havrelandet. Der var 
stadig betydelige dele af den gamle fælled 
tilbage, et stort permanent græsningsareal 
på udmærket jord, som rakte helt ind til 
landsbyens centrum. Det har man ikke 
villet opgive. De nordvestjyske bønder 
lagde megen vægt på kvægavlen. Det 
fremgår af de ældste matrikler fra 1660’er- 
ne, at de betalte en stor del af deres ydelser 
i animalske produkter, og da kilderne til 
deres arbejdsprocesser fra 1700-årene be
gynder at flyde rigeligere, møder vi en 
enestående omhu og arbejdsindsats i alt, 
hvad der vedrører kvæget.8

Man kunne tænke sig en yderligere 
forskydning til fordel for agerbruget, en 
opdyrkning af den resterende fælled og en 
afkortning af de lange hvileperioder i 
udmarken og på brødjorden, en omlæg
ning, hvor man i forlængelse af den 
systematik, der var indført i udmarken, 
lagde al jord under plov med undtagelse af 
heden og klitten og nøjedes med et-årige 
hvileperioder over hele linien, kort sagt en 
indførelse af det østdanske trevangsbrug. 
Herved ville der skabes grundlag for en 
endnu større befolkning og endnu større 
ydelser til godsejerne, kirken og kongen.

Det skete ikke. En sådan omlægning har 
fordret et meget stærkt landsbyfællesskab 
og sikkert tillige et stærkt pres udefra. 
Meget tyder på, at det stærke østdanske 

landsbyfællesskab hænger sammen med 
udviklingen af det moderne godssystem. 
Mange landsby ved tægter er som nævnt 
skrevet ned på godsejeres og præsters 
initiativ. Disse har krævet regulering af og 
indseende med landbrugsdriften, og måske 
er det i sin tid godsejerne, der har presset 
på for at indføre trevangsbruget og det 
stærkt regulerede fællesskab i øvrigt. Men i 
Nordvestjylland blev godssystemet aldrig 
særligt stærkt. Nord vestjyderne var fæste
bønder som alle andre, men gårdene i 
landsbyen tilhørte som regel flere forskelli
ge, ofte små godsejere, som ikke havde 
kræfter til effektivt at gribe ind i landsbyens 
forhold. Her finder vi måske en væsentlig 
forklaring på det relativt svage nordvestjy
ske landsby fællesskab.

Ovenstående teori om udviklingen af 
det komplicerede Limfjordssystem er kun 
en af flere mulige. Henrik Larsen, pioneren 
i udforskningen af markbøgemes oplysnin
ger, har fremsat en helt anden teori. Han 
mener, at det jyske græsmarksbrug har 
udviklet sig af et oprindeligt trevangsbrug, 
som ikke kunne opretholdes i Jylland, dels 
fordi den et-årige brak var utilstrækkelig 
på de lette jorder, dels fordi træbevoksnin
gen og dermed gærdematerialet efterhån
den forsvandt.9 Vore dages ledende ekspert 
på området, Karl-Erik Frandsen, under
streger ligeledes sammenhængen mellem 
græsmarksbruget og de lette jorder på den 
ene side og vangebruget og de tungere 
jorder på den anden. Han indrømmer dog, 
at denne sammenhæng ikke gælder for 
Nordvestjylland, hvor jorden var lige så 
god som i det østlige Danmark.10 Geogra
fen Viggo Hansen tilføjer derimod en 
faktor, som udmærket kan have spillet en
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rolle på disse kanter, nemlig et regnfuldt 
klima med relativt lave sommertemperatu- 
erer, som har givet bedre betingelser for 
græs end for kornavl. Tilsvarende betingel
ser fandtes i andre områder ved Nordsøen 
og Nordatlanten, bl.a. i de frisiske områ
der, i Skotland og på Færøerne. I disse 
egne havde man indmarks-udmarkssyste- 
mer, som i større eller mindre grad ligner 
systemet i Nordvestjylland.11

Fællesskabet og kvægavlen
Fælles for de nævnte forskere er imidlertid, 
at de har fokuseret for snævert på agerbru
get og agerjorden. Det samme gælder 
Torsten Balle. De har i for høj grad 
godtaget markbøgemes oplysninger om de 
permanente græsningsarealer og overset 
den store fælled, som efter udskiftningskor
tene at dømme var en meget vigtig del af 
de nordvestjyske landsbyers tilliggende, og 
som har spillet en afgørende rolle for 
kvægavlen. Forskningen af landsbyfælles
skabets historie har gennemgående kon
centreret sig alt for meget om agerbruget 
og glemt, at fællesskabet måske oprindeligt 
mere drejede sig om kvægavlen. Man kan 
udmærket tænke sig en tilstand, hvor der 
intet fællesskab var på agerbrugets områ
de, men hvor der var gennemført fælles
drift på kvægavlens.

Torsten Balle beskæftiger sig dog en del 
med kvægavlen. Han konstaterer som 
nævnt, at der ingen fællesdrift var, idet 
bonden tøjrede sine dyr for sig selv på sine 
egne hvilende agre og derfor ikke behøvede 
nogen by hyrde til at vogte den fælles hjord, 
for en sådan fandtes ikke.

Torsten Balle tager imidlertid fejl. Der 
findes talrige vidnesbyrd om en fælles 

hjord. Jeg skal nævne nogle stykker: I 
grandebrevet for Sejerslev hedder det om
kring 1690: »Schal voris Faarhøvd optages 
14 Dage for Voldborig Daug og Fehiord til 
Voldborig Daug og dennem ej siden tage 
fra Hiordcn, førend aid Kornet er hiem- 
kommen. Hvo sig herimod forscer pandtis 
for huer Høfuef 4 Schilling. Og seal en gaa 
med Hiorden at vogte, naar nogens Fee 
gaar med«. Hyrdehvervet er øjensynlig 
gået på omgang mellem gårdene. I en 
senere paragraf hedder det: »Dersom no
gen befindes at vogte med Særhiord paa 
Fælleden, pandtis derfor hver Gang de 
findis 8 Schilling«. Disse og lignende 
bestemmelser i bl.a. Tingstrups og Sønd- 
bjergs grandebreve vidner om en tvungen 
fællesdrift, som ikke gav dyrkningstvangen 
i udmarken noget efter.

Et andet eksempel: Af en stor retssag 
mellem Flade og Gullerup om brugsretten 
til Flade Klit, som er refereret i Morsø 
Herreders Justitsprotokol under året 1787, 
fremgår det, at de to landsbyer havde hver 
sin hjord græssende i klitten. »Flade flok« 
og »Gullerup flok« hed det. Hver flok 
vogtedes af en gammel mand og nogle 
børn.12 Også Schade har i sine bøger talrige 
oplysninger om hyrdelivet, og på udskift
ningskortene optræder ofte såkaldte 
»hj ordd ri fts vej c«.

Der hersker således ingen tvivl om, at 
landsbyen har haft fællesdrift på kvægav
lens område. Spørgsmålet er imidlertid 
hvilket og hvor meget kvæg den fælles 
hjord omfattede. I en fælles indberetning 
fra Morsøs godsejere fra 1759 anføres det, 
at hjorden i reglen kun omfatter »faar og 
ung-fæ, da enhver Bonde for sig græsser 
sinne andre større Fæe og Beester (heste) 
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paa sinne egne hviilende Agre ved Tyrer 
(tøjr)«.13 Her har vi for det større kvægs 
vedkommende den tilstand, Torsten Balle 
beskriver, men Sejerslev-vcdtægten fra o. 
1690 giver et andet billede. Måske er 
fællcsdriftcn blevet indskrænket gennem 
1700-årene, bl.a. som følge af de store 
kvægpestepidemier, som hærgede fra slut
ningen af 1740’erne. I den fælles hjord 
kunne smitten lettere brede sig. Den 
omtalte sag om Flade Klit peger i denne 
retning. Fladebocme havde omkring 1750 
rejst et dige for at holde Gullerupkvæget 
ude fra klitten og dermed ophæve fælles
skabet mellem de to byer.H

Fællesskabet i øvrigt
Fællesskabet omfattede i øvrigt mange 
andre arbejdsprocesser end agerbrugets og 
kvægavlens. Bjergningen af ræ, dvs. den 
opskyllede tang, som brugtes til gødning, 
var reguleret af fællesskabet, som tildelte 
hver gård sit bestemte ræskifte ved stran
den. Det samme gjaldt lyngslet og tørve- 
gravning på fællesarealerne. Man var 
fælles om byens smed, der ifølge markbo
gen havde nogle agre i bymarken udlagt til 
sit underhold, og om degnen, hvis bolig 
fællesskabet vedligeholdt og havde stillet 
grunden til rådighed for. Man var fælles 
om lergravene ved landsbyen, og når et 
hus skulle klines, mødte hele byen op til 
»liergild«, som det hedder hos Schade. Når 
en gård skulle have sin uld kartet, samle
des byens unge piger til kartegilde.15 Over
hovedet finder vi mange af de samme 
kollektive arbejdsprocesser som i andre 
egne af landet. Måske har dog den daglige 
nabohjælp ikke været så udbredt som i de 
tæt sammenbyggede landsbyer i trevangs

brugets område. I græsmarksbrugets 
landsbyer lå gårdene længere fra hinan
den, fremgår det af udskiftningskortene. 
Dette må have haft en vis betydning også 
for den daglige, sociale kontakt i det hele 
taget.

Også socialforsorgen var fællesskabets 
sag. Flere af Sejerslev-vcdtægtcns bøder 
gik til »de arme«, og det fremgår bl.a. af 
tingbøgerne, at fattige og hjælpeløse indivi
der ofte gik på omgang i gårdene.

Alt dette krævede fælles beslutninger og 
en fælles forvaltning. Flere af de nordvest
jyske byvedtægter nævner grandestævnet. 
I Tingstrup-vedtægten foreskrives det, at 
det skulle mødes hver søndag eftermiddag. 
Schade omtaler »en Liud: fordum en slags 
Bychom«, som øjensynlig har været brugt 
til at sammenkalde grandestævnet med. 
Derimod findes der mig bekendt ingen 
overlevering om fast udendørs mødesteder, 
som vi kender dem fra øerne. Rimeligvis er 
man samledes i en af gårdene nærmest ved 
kirken. Ikke alle byens hustandsoverhove
der havde adgang til grandestævnet og 
stemmeret ved møderne. Som fuldgyldigt 
medlem af fællesskabet betragtedes kun 
den, »der schatte og schyldcr«, som det 
hed i Sejcrslev, altså den, der betalte 
hartkornsskat efter matriklen, dvs. gård- 
mændenc og måske enkelte husmænd med 
andel i bymarken og fællesarealerne. På 
grandestævnet skulle der herske god ro og 
orden. Banden, sværgen og slagsmål var 
ikke tilladt, fremgår det af vedtægterne fra 
Søndbjerg og Sejerslcv. Drukkenskab ikke 
heller, hvis man ellers rettede sig efter 
Danske Lov, som foreskrev, at alle bøder 
til fællesskabet skulle betales i penge og 
ikke i øl. Det gjorde de ikke helt i Sejerslev, 

129



selvom grandebrevet udtrykkeligt nævner, 
at dets bestemmelser »mestendels« er 
hentet fra Hans Majestæts Lov. Bl.a. 
hedder det om den, der ikke mødte op med 
sine folk, når det fælles kær skulle opskæ
res, at han skulle »der for gifue Granderne 
en god Ruus 011«.

Oldermanden eller grandefogeden synes 
ikke at have været den samme faste 
institution i Nordvestjylland som i det 
østlige Danmark. Han nævnes i Sønd- 
bjerg-vedtægten fra 1714 og i Øsløs 1736, 
men det sidste blev han først indført 
samme år, fremgår det, og i Tingstrup 
eksisterede han slet ikke. Her nøjedes man 
med at udpege en gårdmand til at inkasse
re og opbevare bøderne. I Sejerslev havde 
man en til at opbevare grandebrevet et år 
ad gangen. Nogen grandefoged nævnes 
ikke.

Et løsere fællesskab
Sammenfattende må vi konstatere, at der 
uden al tvivl fandtes et landsbyfællesskab i 
Nordvestjylland, som fra tid til anden 
optrådte som én person både over for dets 
enkelte medlemmer og over for omverde
nen. Vi møder det i retssalen, hvor f.eks. 
»de Sundby Mænd« engang i 1680’erne 
måtte stå til rette, fordi de havde jaget 
harer på bymarken, og hvor »de Flade 
bymænd« så sent som i året 1787 stod 
anklaget for at have taget sig selv til rette 
over for Gullerupmændene.16

Gentagne gange var disse to landsbyfæl
lesskaber tørnet sammen — også fysisk — 
om rettighederne i Flade Klit. Vi møder 
det i kirken, hvor præsten fra prædikesto
len kunne tordne: »Ve dig, Ljørslev!«, så 
landsbyfællesskabet til sidst endte med at 

klage over ham til bispen.17 Ingen tvivl om, 
at landsbyfællesskabet har eksisteret.

Men vi må medgive Torsten Balle, at 
det i Nordvestjylland har haft en noget 
løsere karakter end i det østlige Danmark. 
Derom vidner mange forhold: Olderman
den var ikke nogen fast institution. Dyrk
ningstvangen var begrænset til udmarken, 
mens den enkelte bonde var frit stillet på 
sine indmarksagre. Man tøjrede kvæget i 
indmarken og havde ikke vangebrugets 
store og kostbare gærder at vedligeholde. 
Hvor vangebrugets landsbyer netop p.gr.a. 
gærderne og fællesdriften var trængt sam
men på et ringe areal, lå gårdene i 
Nordvestjylland mere spredt og åbent. 
Landsbyerne var desuden ikke så store. 
Uden for fællesskabet lå mange enestegår- 
de, omend ikke så mange som i områderne 
syd for Limfjorden, hvor de sine steder var 
den dominerende bebyggelsesform. Og 
mange bebyggelser på en 2-3 gårde udgjor
de en glidende overgang mellem eneste- 
gård og landsby med et meget begrænset 
fællesskab i agerbruget, om overhovedet 
noget. Hvis det er rigtigt, at det østdanske, 
stærkt regulerede landsbyfællesskab var et 
relativt nyt fænomen, udviklet efter den 
senmiddelalderlige krise, kan det nordvest
jyske fællesskab betragtes som stående på 
et tidligere trin i en sådan udvikling.

Endnu i 1600-årene var både staten og 
godsejerne interesserede i et stærkt lands
byfællesskab. Derom vidner både Danske 
Lov og de talrige byvedtægter, som blev 
nedskrevet på godsejerens initiativ. Men 
hverken statens eller godsejernes tryk hvi
lede så tungt i denne nordvestlige udkant 
af riget, og da så begge parter i løbet af 
1700-årene skiftede syn på fællesskabet og 
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begyndte at betragte det som et onde, idet 
en almindelig individualisme bredte sig i 
de oplyste lag, kunne vestjyder og nord
vestjyder nyde godt af »tilbageståenhedens 
fordele«, som det er blevet kaldt.18

Fællesskabets ophævelse ved udskiftnin
gen blev ikke så brat en overgang, og 
meget tyder på, at en udvikling i retning af 
større selvstændighed for den enkelte bon
de var i gang, længe før reformerne 
begyndte at slå igennem ovenfra. Da den 
første forordning om udskiftning af de 
fælles overdrev i Jylland kom 1760, havde 
»de Flade bymænd« forlængst rejst et dige 
mod Gullerup, og den fælles hjord var på 
Mors reduceret til får og ungkvæg. I 
Sundby havde man afskaffet den eneste 
embedsmand, fællesskabet havde haft: by
smeden. Han var nu blevet fæstehusmand 
under en af de større selvejergårdmænd i 
byen.

Også selvejekøbene var i gang. Adskilli
ge bønder havde købt deres gårde under 
krongodssalgene omkring 1720. Ved sam
me lejlighed havde en kreds at større 
gårdmænd i Sundby — altså ikke landsby
fællesskabet — købt deres kirke af kongen. 
I anden halvdel af 1700-årene bredte de 
pietistiske vækkelsesbevægelser sig og med 
dem nye åndelige fællesskaber, som gik 
aldeles på tværs af det gamle landsbyfæl
lesskab. Alt i alt peger mange træk i 
retning af en begyndende opløsning af 
fællesskabet.

Det kunne være fristende at operere 
med en gammel individualistisk tradition i 
det vesdige og nordlige Jylland, som 
rækker tilbage til vikingetiden, som aldrig 
blev så tynget af de åg, der kom til at hvile 
tungere og tungere på de østdanske bøn

der, og som blomstrede tidligt og kraftigt, 
da individualismen påny kom til sin ret. 
Men så enkelt er det næppe. Individualis
men er et moderne fænomen. Det moderne 
frie individ forudsætter en statsmagt, der er 
i stand til at beskytte ethvert svagere 
individ mod den stærkeres overgreb. Før
end en sådan statsmagt udviklede sig, var 
individet henvist til at søge andre kollekti
vers værn: Husstandens, landsbyfællesska
bets, godsets og herredets. Landsbyfælles
skabet har vel altid eksisteret under en eller 
anden form, også i Nordvestjylland. Kun 
via sit medlemsskab af en husstand og et 
landsbyfællesskab havde det enkelte men
neske nogen chance for at overleve på 
almindelig hæderlig vis. Alternativet var 
tiggerstaven.

Individualisme tør vi altså ikke kalde 
det, men en vis frihed, selvstændighed og 
bevægelighed har kendetegnet nordvestjy- 
deme og vestjyderne. De var ikke så 
bofaste agerbrugere som østdanskerne. De 
var mere kvægavlere og derudover ofte 
inkarnerede fiskere og handelsmænd, og 
det gav andre holdninger og andre typer af 
lokalsamfund. Dertil kom så, at de boede 
så behagelig langt væk fra administratio
nens, militærets og storkapitalens centre.
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KNUD MORTENSEN

Hvem ringer klokkerne for?

1 1700-tallet ejedes de fleste kirker i Thy af 
godsejerne, der ikke alene havde forpligtelse til at 
holde kirkerne vedlige, men også havde rådighed over 
kirkernes indtægter.

Peder Nielsen Moldrup på Vestervig Kloster ejede 
kirkerne i Vestervig, Agger, Sandbjerg og Odby, og i 
1721 udsendte han følgende reglement, der vakte stor 
misfornøjelse og sikkert har været en af årsagerne til 
Peder Moldrups dårlige eftermæle.

Anordning om begravelser og andet ved de 
kirker i Thyland mig vedkommer.

1.
Ingen må grave nogen grav eller åbne i 
kirken eller på kirkegården uden præstens 
eller kirkeværgernes forevidende og stedets 
udvisning.

2.
De bønder, som haver jord liggende til 
deres gårde eller boliger og der af tiender 
eller haver tiendet i deres velmagt, nyder 
for sig, deres hustru og børn, som ikke er 
over atten år gammel, fri begravelse steder 
på kirkegården hos deres fædre. Men 
pebbersvende, inderster og andre deslige, 
som ikke har givet korntiende til kirken, 
skal betale for jorden een mark for hver lig, 
før graven åbnes, af børn og unge folk 
under 18 år gives 12 skilling. De aldeles 
fattige folk nyder fri jord hos andre stakler 
på det ringeste sted i kirkegården, som 
dertil udvises.

3.
Vil nogen have træ eller kors på nogen 
grav på kirkegården, da der for i ringeste 
tre mark, er de formuende, da give mere og 
efter stedets beskaffenhed.

4.
Vil nogen begraves i kirken, da giver de for 
et fuldvoksen lig ti slettedaler om sten 
pålægges eller rammes og ellers 4 rigsdaler 
uden sten, og om det er af sognefolkene, for 
et mindre efter proportion nembi. fra 14 til 
15 år 6 slettedaler og under 5 år 3 
slettedaler, dog skal koret og sakristiet ej 
her under være forstanden, hvorfor aparte 
skal akkorderes.

5.
Præsterne nyder fri begravelse i kirken, dog 
det dem af kirkens forsvar udvises, men 
dersom nogen præst vil have murede 
grave, må der på søge tilladelse hos 
vedkommende og betale noget til kirken 
efter stedets beskaffenhed. Degnene og 
kirkeværgerne nyder og fri begravelser i 
kirkerne, hvor det dem af kirkens forsvars 
udvises, om de dør i embeder.

6.
Klokkerne må ej ringes, når nogen er død, 
men imod betaling. Når de døde begraves, 
må de ringes, dog ikke over en time i det 
længste, og må ej begyndes at ringes med 
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klokkerne for udenbys, førend de kan se 
dem komme med liget.

7.
De lig, som intet betales for til kirken af 
klokken, holdes hverken ceremoni tale eller 
sang over af præst eller degn, undtagen de 
ord som siges, når jord påkastes.

Degne og substitutterne skal lade ringe 
klokkerne for billig betaling og ingen 
anden og må klokkerne ej ringes eller røres 
til nogen forsamling udi byerne, med 
mindre ildsvåde, krig og anden oprør sligt 
skulle forårsages. Hvilket Gud alt sammen 
af nåde afvende. Dog må de ikke ringe dem 
for noget lig, førend klokken har fået sin 
rettighed der for, såfremt han ikke selv vil 
svare der til.

9.
For klokkerne tilsammen, hvor 2de er, skal 
gives til kirken tre mark. Vil nogen ikun 
have een klokke, da betales ikun halvpar
ten eller een Mark, om er fattig folk.

10.
Hvad brudefolk, som vil kirkelysene skal 
brænde for dem under vielsen og afringen, 
skal derfor betale 8 skilling før de tændes, 
for hver kirkegangs kone 4 skilling og for 
hver barnedåb 4 skilling, som lysene 
brænder for, som degnen ville holde bog 
over, men pengene til kirkeværgerne leve
res.

Vestervig, den 25. september år 1721.
Peder Nielsen Moldrup.

Forkyndt for Sønberg og Odby menighe
der, St. Michelsdag år 1721.

test. Christen Hee.

Lydelig oplæst for Vestervig og Agger 
menigheder, søndagen den 12. oktober år 
1721 af

Jens Bødker.

Siden skrevet på de 2de ved Sønberg og 
Odby Kirker således:

Anno 1722 d. 16. februar er efter præstens 
og sognefolkenes begæring samtykt, at som 
der ved denne kirke Sønberg og Odby er 
ikun een klokke og ikun temmelig liden, at 
der af ikke skal gives mere, når den ringer 
for noget lig, end een mark af de formuen
de og tolv skilling af de fattigste, bekender.

Peder Nielsen Moldrup.
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SVEND SØRENSEN

Koldby - Julianehåb
✓

En af historiens forbindelseslinjer

På Grønlands nationaldag den 21. juni 
1989 fejrede hjemstyret sin 10 års fødsels
dag. I Julianehåb (Qaqortoq) var der som 
tidligere år flere dages solhvervsfest med 
sang, musik, bømeoptog og sågar fodbold
kampe. Kulminationen, et dronningebe- 
søg, måtte desværre aflyses på grund af 
drivis.

Som led i denne kulturfestival var det 
min lykkelige pligt at overrække en gave 
fra museet i Thisted til Julianehabs borg
mester, Henrik Lund. Gaven bestod af ti 
sjældne, grønlandske trædukker samt tre 
modeller af henholdsvis en kajak, en 
konebåd og en hundeslæde. Forarbejdet 
var gjort af museumsinspektør Jette Kjær 
og bestyrelsen for museet, der gennem 
længere tid havde arbejdet med tanken om 
at overdrage disse museumsgenstande til 
Grønland, som er deres naturlige hjem
sted. Denne gestus er blevet værdsat efter 
fortjeneste af modtagerne, og genstandene 
er nu placeret på Julianehåbs lille mu
seum, der ifølge museumsinspektør Joel 
Berglund har fået en attraktion. At hjem
stedet blev Julianehåb er nok lidt af en 
tilfældighed; der er kun ganske fa museer 
på Grønland, så de personlige forbindel
seslinjer har været afgørende.

Det er trædukkerne, der påkalder sig 
størst opmærksomhed. De er ca. 40 cm. 
høje og skåret af storfangeren Johannes

Marius Ib Nybye (1867-1946).

Kreutzmann, der blev født i Kangamiut i 
1862. Kangamiut ligger nord for Godthåb 
og hed oprindelig Sukkertoppen. Nu er 
kolonien Sukkertoppen rykket lidt længere 
sydpå.

Johannes Krcutzmann’s farfar, J. F. 
Kreutzmann, var af tysk slægt. I 1806 blev
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han i en meget ung alder assistent og i 1835 
kolonibestyrer i Kangamiut. Han blev 
grønlandsk gift, og de 11 børn i ægteskabet 
blev alle opdraget som grønlændere.Søn- 
nerne Jens og Kristoffer er kendt for deres 
kunstneriske talent.

Jens Kreutzmann blev kolonibestyrer 
efter sin far, »skønt han kun talte det 
grønlandske sprog«. Han var en stor 
tegner og fortæller. Nogle af hans ting har 
sammen med Arons levet en henslumren
de tilværelse på Nationalmuseets etnogra
fiske samling, men nu hentet frem af 
glemslens slør.

Jens blev far til Johannes Kreutzmann, 
der allerede i levende live blev en sagnfi
gur. Han blev døbt Aron Klaudius Sivert 
Sommer John Johannes Kreutzmann. Al
lerede som 8-årig fik han sin første kajak, 
og da han var 15 samlede han sig sælskind 
nok til en konebåd. Den unge konebådsejer 
sejlede med sit mandskab på langfart for at 
drive rensdyijagt.

I 1904 blev Johannes opsøgt af Knud 
Rasmussen, der ville belæres i kajakronin
gens ædle kunst. Ifølge Knud Rasmussen 
så han ud som en mand på under 30, selv 
om han var over 40. Han var hej og 
ualmindelig harmonisk bygget, havde sort, 
kruset hår, og øjnene var brune og spillen
de. Knud Rasmussen skriver, at Johannes 
Kreutzmann’s tanker var klare, og han gav 
dem altid udtryk i et elegant grønlandsk — 
hvor han bød, fulgte øjeblikkelig handling.

Johannes Kreutzmann startede med at 
skære trædukker af drivtømmer til sine 
børn. Senere i livet udviklede det sig til en 
kunstart, hvor han med bare en kniv og en 
fil forsøgte at genskabe de mennesker,han 
havde kendt — især typer fra barndommen
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huskede han godt. Han var aktiv indtil sin 
død i 1940.

Da trædukkerne blev overrakt ved en 
reception i byrådssalen i Julianehåb, var 
der et oldebarn afjohannes Keutzmann til 
stede. Det var den kendte billedkunstner 
Aka Høeg, der bor i Julianehåb. Hendes 
reaktion overbeviste mig om, at det var en 
rigtig beslutning at lade dukkerne vende 
hjem.

Men hvordan er Johannes Kreutz- 
mann’s dukker så havnet på Thisted 
Museum? Det er ikke af klimatiske grunde, 
at vi må vende blikket mod Koldby,men 
her starter forklaringen faktisk.

I Historisk Årbog for Thisted Amt, 
årgang 1938 kan man læse om den 
dynamiske Johannes Nycboe, der drev 
Koldby kro og senere byggede kroerne i 
Sjørring, Hurup og Hørdum. Han var gift 
med Else Marie Korsgård fra Tøttrup- 
gård, og blandt deres børn var Marius Ib, 
der blev født den 25. juli 1867.

Marius Ib Nyeboe fik eksamen ved 
Thisted Realskole i 1885 og fik senere en 
uddannelse som civilingeniør. Herefter var 
han seks år i USA, før han i 1898 
grundlagde sit eget ingeniørfirma i Køben
havn. Senere slog han sig sammen med en 
kollega i et firma, der drev vidtspændende 
rådgivende virksomhed både i ind- og 
udland, især Rusland. Nyeboe organisere
de minedrift i de danske kolonier, men han 
vandt navnlig anerkendelse som foregangs
mand inden for dansk moscindustri.

Også på Grønland havde Nyeboe sit 
virke, bl.a som direktør for en kobbermine. 
Men han var også en uvurderlig støtte for 
flere grønlandsekspeditioner. Det vidner 
Peter Freuchens bøger om. I »Min grøn-
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landske Ungdom« hedder det: »Vi havde 
en anden uvurderlig ven, den danske 
ingeniør M. Ib Nyeboe, der gennem årene 
aldrig sparede på penge eller tid eller 
venskab for os«. Senere i samme bog far 
Nyeboe følgende karakteristik af Peter 
Freuchen:

»Da ingen anden troede på os, var 
Nyeboe stadig trofast; uden Nyeboe havde 
Nordgrønland ikke været dansk den dag i 
dag.« For sin værdifulde støtte til Knud 
Rasmussen fik Nyeboe opkaldt et landom
råde efter sig. Det er Nyeboe Land nord for 
indlandsisen mellem St. George Fjord og 
Newman Bugt. Nyeboe klarede sig altså 
godt i den store verden; men han glemte 
ikke Thy. I 1944 kontaktede han P. L. 
Hald på museet i Thisted, og der opstår en 
brevveksling om at aflevere effekter fra 
Grønland til museet.

P. L. Hald viser interesse for sagen, og i 
slutningen af september 1944 modtager 
han 10 store træfigurer. Nyeboe oplyser, at 
han har 17 figurer. Dertil kommer, at han i 
årenes løb har foræret ca. 8 bort. De 10 
dukker fik altså deres hjem på Thisted 
Museum i næsten 45 år. Handels- og 
Søfartsmuseet har 16 Kreutzmann-dukker, 
som er overtaget fra Grønlands Styrelse.

Året efter modtager P. L. Hald flere 
effekter fra Nyeboe. Det drejer sig om tre 
modeller af henholdsvis en konebåd, en 
kajak og en hundeslæde med forspand. 
Disse ting har Nyeboe faet af Knud 
Rasmussen og Peter Freuchen efter deres 
5. Thule-ekspedition.

Nyeboe er også i kontakt med Kaj 
Birket-Smith fra Nationalmuseets etnogra
fiske samling og overdrager da også ting til 
samlingen. Det er åbenbart et ønske fra 

Nyeboes side, at der opbygges en samling i 
Thisted, og allerede i september 1944 
modtager P. L. Hald en eskimoisk kvin
dekniv, en såkaldt ulo, fra etnografisk 
samling. Kniven er af skifer og befinder sig 
stadig væk på museet i Thisted.

Birket-Smith har været med på polar
ekspedition og betragtes stadigvæk som en 
af Danmarks førende etnografer. Han er 
imødekommende, men fra starten giver 
han over for Nyeboe udtryk for, at Thisted 
Museum først og fremmest bør indeholde 
egnens fund. I januar 1945 spørger han »i 
al fortrolighed« P. L. Hald, »om Thisted 
Museum overhovedet er interesseret i 
Grønland«. Han gør opmærksom på, at 
museet også selv må foretage indsamling i 
Grønland, hvis der skal opbygges en 
samling.

Med overdragelsen af tingene til museet 
i Julianehåb har tiden givet Birket-Smith 
ret. Men det forklejner bestemt ikke Nye
boes fortjenstfulde indsats. Han døde i 
København dagen før, han ville være 
blevet 79 år.

KILDER:
Museet for Thy og Vester Hanherred, museumssag 
nr. 1137
Handels- og Søfartsmuseets Arbog, 1976.
Historisk Årbog for Thisted Amt, 1938.
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Det lokale arbejde

Egnshistorisk Forening for Thyholm 
og fogindø
Året 1988-89 har for Egnshistorisk Forenings 
bestyrelse været præget af et stort arbejde 
omkring afdøde snedkermester Sigvald Mad
sens efterladte effekter fra snedkerværkstedet, 
som er blevet sorteret, pakket i kasser og 
anbragt på et foreløbigt opbevaringssted.

Af arrangementer i årets løb kan nævnes to 
lysbilledforedrag om hærvejen fra Limfjorden til 
Ejderen, som Poul Møller havde i november 
måned.

Poul Møller fortalte, at hærvejen — også 
kaldet Pilgrimsruten, Kongevejen eller Okseve- 
jen — i oldtiden har været en del af hovedvej nr. 

1 for pilgrimme fra Nidaros over Aalborg ned 
gennem Jylland til Rom eller Jerusalem. De 
interessante foredrag var ledsaget af meget fine 
lysbilleder.

Februarmødet havde som taler forfatteren 
Jens Rytter, Venø. Han talte og viste lysbilleder 
over emnet »Blæsten går frisk over Limfjordens 
vande«.

Den 2. maj afholdtes generalforsamling, og 
efter generalforsamlingen holdt museuminspek
tør Thomas Bloch Ravn, Struer, et interessant 
foredrag om Hermhuttemes liv i Vestjylland.

Foreningens udflugt gik til området ved Hald 
Sø ved Viborg og den lokale aftenudflugt til 
Lodbjerg Fyr, Lodbjerg Kirke samt plan tørboli
gen, hvor klitplantør Andersen i korte træk 
fortalte om udviklingen i sit distrikt fra istiden 
til forholdene, som de er i dag. Man sluttede af 
på musikskolen i Vestervig, hvor arkivet, musik
skolen og en maleriudstilling blev forevist.

Agnes Andersen.

Egnshistorisk Arkiv for Thyholm 
og fogindø
Det resumé, Egnshistorisk Arkiv skal gøre over 
sidste års indgåede arkivalier, viser med al 
tydelighed, at vi bliver husket, når der skal 
flyttes eller der skal ryddes op i et dødsbo. Det 
er godt.

I år har vi fået to store fotografier. Det ene er 
et flot luftfoto over Storegade i Hvidbjerg fra 
midt i 1960erne, det andet et smukt billede fra 
Kirkegade 3, dateret ca. 1940.

På arkivets ønskeseddel har længe stået en 
udstillingsmontre som vindue udadtil. Derfor 
var det meget opmuntrende i år at modtage 
2.000 kr. fra Hvidbjerg Bank til hjælp til indkøb 
af en montre. Den skal snarest muligt stilles op 
på eller ved Hvidbjerg Bibliotek.

Af udadrettede aktiviteter har arkivet i det 
forløbne år igen medvirket i et borgermøde i 
Hvidbjerg. Anledningen var kommunale planer 
om byfornyelse i kvarteret Torvegade-Bredga- 
ve. Arkivet bidrog med gamle fotos fra kvarteret 
samt nye fotos af snedker Sigvald Madsens 
ejendom og skomager Frichmanns ejendom. 
Begge bygninger står foran nedrivning og 
forsvinder dermed fra gadebilledet. Endelig har 
kommunen i årets løb imødekommet vores 
ansøgning om penge til nye reoler, så arkivet 
kan begynde opbygning af en samling avisud
klip om Thyholm og Jegindø.

Der er nu gået 14 år, siden arkivet blev 
grundlagt i beskedne omgivelser. Egnshistorisk 
Arkiv for Thyholm og Jegindø rummer egnens 
hukommelse, indsamlet gennem årene ved en 
kæmpeindsats af frivillige. Folkelige kræfter har 
— ganske stille — sikret materiale for eftertiden, 
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som kan danne grundlag for forskning i, hvad 
der er sket på egnen før og nu.

Dog håber arkivet, at samlingen kan blive 
endnu mere komplet, end den er i dag. Især 
håber vi, at det materiale, som kommunen 
opbevarer fra de tidligere sognekommuner, en 
dag bliver tilgængelig i tilslutning til arkivet. Vil 
de bevilgende kommunale myndigheder inve
stere i fremtiden — dvs. til bevaring af det, der 
indtil nu er indsamlet og en registrering af de 
sognekommunale arkivalier, vil det betyde, at 
kommende generationer kun behøver at tage 
eet sted hen for at fa mest muligt at vide om 
Thyholms hukommelse. En sådan opdatering af 
arkivet vil betyde et stort aktiv for egnen.

Vi holder åbent torsdag aften fra kl. 18.30 til 
20-00. Anna Lise Rasmussen.

Hanstholm lokalhistoriske Arkiv
Arkivet har i det forløbne år været godt besøgt, 
der har været ca. 160 besøgende. (Åbningstid 
hver onsdag fra kl. 14.00-17.00). Endvidere har 
vi haft en del besøgende udover åbningstiden.

Sigrid Brandi har udarbejdet ekstrakt af 
Kølbygård skifteprotokol og foræret arkivet.

Samtlige kirkebøger fra Hanstholm, Ræhr, 
Vigsø samt Hjardemål, Liid, Vester Vandet, 
Klitmøller og Tømmerby sogne, forefindes på 
arkivet, op til året 1892.

Fra Daghøjskolen i Hanstholm, som startede 
i efteråret 1988, har vi modtaget rapporten over 
kursusforløbet, vi har endvidere udlånt materi
ale, film m.m. til kurset.

Vi håber at der må blive lidt mere interesse 
for arkivet, med aflevering af gamle ring, 
billeder samt papirer såsom skøder, forenings
protokoller og hvad der ellers kan blive til 
arkivering.

Den største interesse inden for arkivet er 
slægtsforskning, her i ferietiden har vi en del 
henvendelser fra forskellige steder i landet, og 
sidste sommer kom der en svensker, som vi 
hjalp med at finde sine aner her på arkivet fra 
Ræhr, Hjardemål og Tømmerby/Lild fra år 
1625-1700 tallet, som lykkedes for os.

Inger og Jens Kaos Ishøj, 
Egevænget 36, Hanstholm.

Lokalhistorisk Forening 
for Sydhannæs
På foreningens konstituerende bestyrelsesmøde 
efter den årlige generalforsamling, ønskede 
formanden Ejlif Bruun ikke genvalg p.gr.a. 
manglende tid. I stedet valgte bestyrelsen 
Ingvard Jakobsen, Øsløs.

Siden sidst har vi faet gang i vort nye lokale 
på Vesløs Skole. Vi holder åbent hus den første 
onsdag i hver måned kl. 19-21, hvor vor 
billedsamling og arkiv kan beses og benyttes. 
Arkivet befinder sig i et brandsikret skab. Vi 
modtager iøvrigt stadig med glæde billeder 
m.m., der kan belyse fortiden på Sydhannæs.

I september 1988 afholdt vi udflugt til 
Limfjordsmuseet i Løgstør. I øvrigt har vi 
afholdt et par foredragsaftener. Det ene i 
samarbejde med Lokalhistorisk Forening for 
Tømmerby/Lild. I forbindelse med Øsløs Sko
les 25 års jubilæum havde vi en udstilling med 
skolebilleder, og ved Vesløs Håndværker- og 
Borgerforenings julefest en udstilling med bille
der fra Vesløs. I skrivende stund har vi 140 
medlemmer. Ingvard Jakobsen.

Egnshistorisk Forening  for Sydthy 
Der er stadig mange aktiviteter i gang i 
foreningen. Den 9. oktober 1988 besøgte om
kring 100 medlememr gdr. Jens Tølbøll, 
Skyumgård samt Meta og Gunnar Sørensen, 
Skyum, hvor vi så deres store samlinger lige fra 
stenalderen og op til vort århundrede.

22. november var der generalforsamling og 
bogudgivelse. To stavnsbåndsvideofilm blev 
vist.

18. januar holdt museumsinspektøren og 
forfatteren Peter Seeberg fra Viborg et foredrag 
om egnen heroppe.

8. marts var det museumsinspektør Hanne 
Mathiesen, Thisted, der fortalte om Vestervig 
Kloster.

2. april havde foreningen i samarbejde med 
fyrspillene, forfatteren og cirkuskenderen An
ders Enevig, Odense, heroppe. Emnet var 
Cirkus Miehe.

Vi har haft tre store udstillinger, den første
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på Hurup Håndværker- og Borgerforenings 100 
års jubilæumsmesse, den 15.-16. april. Her var 
en udstilling om »Hurup gennem 100 år«. 
Dernæst fulgte en stor udstilling i Ydby, 26.-27. 
maj, om Cirkus Miehe. Her vistes også filmen 
om Cirkus Miehe fra 1935-36. Den sidste
udstilling var ved dyrskuets 100 års jubilæum i 
Hurup og gjaldt dyrskuer i 100 år.

Den årlige historiske aftentur gik den 20. juni 
i år til »Bubbel«, hvor vi besøgte Stinne og Erik 
Vendelboe. Sidstnævnte fortalte om gårdens 
historie efter en dejlig rundvisning. Visens 
Venner underholdt, og aftenturen sluttede med
bål i haven. Elly Mardal.

Sydthy Egnshistoriske Arkiv
I årets løb har arkivet nu næsten tilendebragt 
registreringen af samdige arkivalier.

Siden sidste år har arkivet faet følgende 
Xerox-kopier:

Skifteprotokol, Tandrup, år 1828-1848. 
Ørum, 1790-1805. Chr. Thøgersens Gods, 
1790-1793. Søren Knudsens Gods, 1770. Niels 
Sørensens Gods, 1794.

Fæstebreve: Visby, Heltborg Præstegods, år 
1712-1786. Protokol, Visby, Heltborg Præste
gods, 1723-1871. Hassing, Villerslev, 1810-1854. 
Boddum, Ydby, 1788. Vestervig Kloster Gods, 
1764-1798. Tandrup Gods, 1719-1855. Boddum 
Bisgård Gods, 1701-1800. Chr. Knudsens Gods, 
1752-1793.

Panteprotokol for fattiglemmer: Hassing, 
Refs Herred, år 1809-1837. Hassing, Refs 
Herred, matrikel, 1688. Hassing, Refs Herred, 
matrikel, 1688-1710.

Desuden en hel del protokoller og regnskabs
bøger fra foreninger og forretninger samt mange 
billeder fra forskellig side. Arkivet har i den 
forløbne sommer haft en udstilling om Cirkus 
Miehe og en udstilling i Lyngby i anledning af, 
at det er 125 år siden, de første beboere kom fra 
det ofte stormflodsplagede Agger og bosatte sig i 
den i dag så dejlige by, et godt stykke fra havet.

Tage Thure.
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Litteratur om Thy

Dover Plantage. 1888 - september 1988. 
Red.: Elly Mardal. Vs Dover Plantage. 
1988. 24 s. ill.

Haller, Bent: Stenen, hammeren og mejs
len. Arbejdsbog om en skulptur. 1988. 
89 s. ill. Kr. 225,-.

Holch Andersen, K. G.: Vilsund-overfar- 
ten. Udgivet i anledning af Vilsund-bro- 
ens 50 års jubilæum. 1989, Morsø 
Lokalhistoriske Forlag. 86 s. ill. Kr. 
188,-.

Kristensen, Aksel: Ubbe fra Skyum Bjerge. 
Fortællingen fra stenalderen. 1988, For
laget TB. 64 s. ill. Kr. 79,-.

Martensen-Larsen, Florian: Brød til Nor
ge. Krigen mod England 1807-14 og 
Norges forsyning med brødkorn fra 
Nordjylland. 1987, Poul Kristensen. 279 
s. ill. Kr. 188,-.

Medlemstilbud
Restlager af årbøger 1953-1987 tilbydes medlemmer til favørpris.

1 bog: 40 kr. 5 bøger: 175 kr. 10 bøger: 300 kr.

Restlager af register 1906-1982 sælges for 35 kr. pr. bind.

Enkelte årgange har vi 1 eller 2 bøger tilbage af. Årgang 1954 og 1955 er udsolgte 
— så ring på telefon 97 92 05 77 og hør, om den bog, De mangler, er på lager.

Nye medlemmer
Tilbyd venner og bekendte et medlemsskab.

Nye medlemmer vil gratis modtage registerbindet sammen med første årbog — så 
længe lager haves.
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Historisk Samfund
Formand: Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 
185, 7700 Thisted, df. 97 98 15 85.

Næstformand: Ingrid Vang, Øster Allé 25, 
7760 Hurup, tlf. 97 95 13 51.

Kasserer: Jette Kjær, Munkevej 20, 7700 
Thisted, tlf. 97 92 04 74.

Sekretær: Frank Weber, Platanvej 25,7700 
Thisted, df. 97 92 11 31.

Mette Fastrup, Nørrevænge 45, 7700 Thi
sted, tlf. 97 92 06 10.

Orla Poulsen, Gyvejvej 32, 7700 Thisted, 
tlf. 97 92 28 38.

Bent Rolighed, Havevej 19, 9690 Fjerrits- 
lev, tlf. 98 21 16 81.

Thisted Museum
Formand: Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 
185, 7700 Thisted, tlf. 97 98 15 85.

Næstformand og sekretær: Bjarne Sønd- 
berg, Anne Søesvej 9, 7700 Thisted, tlf. 
97 92 09 19.

Kasserer: Poul Jensen, Tjørnevej 3, 7700 
Thisted, tlf. 97 92 31 93.

Thisted Kommunens repræsentant: Viggo 
Møller, Sennelsvej 24, 7700 Thisted, df. 
97 98 50 40.

I bestyrelsen sidder endvidere:

Jens Erik Hald, Roshage vej, 7730 Hanst
holm, tlf. 97 96 11 19.

Olaf Brusch, Pilgårdsvej 10, 7742 Vesløs, 
tlf. 97 99 34 37.
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Historisk Samfund for Thisted Amt
Driftsregnskab for perioden 1. april 1988 - 31. marts 1989

INDTÆGTER:
Kontingent:
Ældre årgange ................ 50,00
86/87 .............................. 60,00
87/88 .............................. 2.574,60
88/89 ..............................  64.042,60 66.727,20

Salg af årbøger:
Ældre årgange ................ 13.072,20
87 .................................... 382,60
88 .................................... 5.949,90 19.404,70

Salg af register ................................. 548,00
Tilskud:
Viborg Amt ..................................... 1.500,00
Renter .............................................. 1.320,73

89.500,63

UDGIFTER:
Trykning af årbøger 88 .................... 46.152,60
Trykning af registerbind .................. 47.449,46
Redaktionsomkostninger................. 599,40
Køb af ældre årgange ...................... 1.460,00
Porto ............................................... 6.835,40
Kuverter, blanketter m.m................. 1.546,10
Annoncer, udflugt, møder............... 2.571,94
Kontingent DHF/abn...................... 175,00
Kontingent SLF .............................. 2.354,80

109.144,70

RESULTATOPGØRELSE:
Beholdning pr. 1. april 1988 .............................................................................................. 59.655,17
Beholdning pr. 31. marts 1989 .......................................................................................... 40.011,10
Årets underskud ...............................................................................................................  19.644,07

AKTIVER: STATUS PR. 31. MARTS 1989
Boglager:

GI. årbøger ................................................................................................... 10.000,00
1988,33 ex..................................................................................................... 1.522,95 11.522,95

Tilgodehavende:
Kontingent 1988,52 medlemmer................................................................. 3.983,20
Gamle årbøger faktureret............................................................................. 980,70 4.963,90

Likvide midler:
Kasse............................................................................................................ 120,00
Sparekassen Thy 050-32-40270 ................................................................... 27.862,99
Sparekassen Thy 058-00-05039 ................................................................... 1.676,02
Giro20329 29............................................................................................... 10.352,09 40.011,10

Bunden kapital:
Vedligeholdelse af bispesten......................................................................... 1.390,32 1.390,32

PASSIVER: ------------
Skyldige:

Thisted Museum tilskud 88/89 ..................................................................................... 2.000,00
Bunden egenkapital:

Kapital til vedligeholdelse af bispesten ........................................................................ 1.390,32
Egenkapital: ..................................................................................................................... 54.497,95

Driftsregnskab og status er revideret. THISTED, den 18. maj 1989.
Cai Winther Tage Rasmussen

57.888,27
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