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KIRSTEN-ELIZABETH HØGSBRO

Gamle Kongevej i Vester Hanherred
- En grå zone inden for lovgivningen om naturbeskyttelse?

Med naturfredningsloven i 1937 blev de
jordfaste fortidsminder for første gang ind
draget under loven1. På det tidspunkt for
stod man ved fortidsminder, uden det iøvrigt var nævnt i loven, først og fremmest
forhistoriske anlæg som jættestuer, gravhø
je, fors vårs volde mv. og historiske mindes
mærker som ruiner og voldsteder. Siden er
der sket udvidelse af, hvad der falder ind
under begrebet fortidsminder; om særlige
monumentgrupper er der gjort den tilføjel
se, at de først er omfattet af lovens beskyt
telse, såfremt der er foretaget tinglysning af
deres tilstedværelse2. Blandt sådanne kan
nævnes f.eks. helligkilder og dæmninger.
Trods lovens intentioner om at sikre så
mange og så forskelligartede typer afjord
faste fortidsminder som muligt, har det
alligevel vist sig, at der stadig spredt rundt
omkring i det danske landskab findes vigti
ge kulturhistoriske levn, der af uransageli
ge årsager siver igennem det iøvrigt fint
maskede net. Således har der fra frednings
myndighedernes side været en vis tilbage
holdenhed med hensyn til at anse gamle
vejdæmninger som omfattet af naturfred
ningslovens bestemmelser om jordfaste for
tidsminder.
Det har været meget uheldigt for en
strækning af »Gamle Kongevej« i Vester
han herred, nemlig det stykke af den for
længst nedlagte vej, der i form af en dæm
ning endnu ses strækkende sig gennem

markerne vest for Klim Bjerg til Ellidsbøl
nord for Lund fjord.

»Gamle Kongevej« - en kongevej?
Indtil Thisted - Aalborg landevejen, altså
den tidligere hovedvej A 11 (ikke den
nuværende hovedvej A 11 over Bygholm
Vejle) blev bygget i Thisted Amt i 1820’ernc, gik den vest-østlige hovedfærdselsåre
gennem herredet længere mod nord. Fra
Arup bro, ved amtsgrænsen mellem de
gamle Thisted og Hjørring amter, gik lan
devejen mod nord op til Kollerup, hvor
den i en svag bue sønden om bebyggelsen
og kirken tog retning mod vest til Brøndumgårde og Pedersbæk, videre derfra og
nord om Klim Bjerg til Torup Kløv, hvor
fra den fortsatte (eller fortsætter) dels i
plantagen, dels i udkanten af denne til
Ellidsbøl ved Lund fjord. Det er denne
vejstrækning, som har været kendt under
navne som »Kongevejen« eller »Gamle
Kongevej«3. Selve ordet »kongevej« skær
per nysgerrigheden. Når man undersøger
sagen lidt nærmere, fortaber det sig i det
uvisse, hvornår vejen har faet hæftet nav
nene »kongevej« og senere »gamle konge
vej« på sig. Det mest nærliggende er at
antage, at det her som andre steder i landet
har været almindeligt at kalde et vejstrøg,
som fjerntrafikken betjente sig af for Alvej,
Adel vej, Alfarvej eller Kongens Alfarvej,
og undertiden Kongens Hærvej. En kends-
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Ole Rømers vejkort. »Alle store Vejes Maaling oc Afdeeling udi Seiland, Jylland oc Fyen, Slesvig Holsten og
Stormam. 1697.«

gerning er det, at der gennem generationer
har været en solid tradition i egnen for at
kalde den gamle hovedfærdselsforbindelse
fra Thisted til Aalborg gennem Vester Han
herred for »Kongevejen« og antagelig se
nere, efter at vejstrækningen gik ud af brug
for »Gamle Kongevej«. Det har formentlig
været en sådan lokal tradition for navngiv
ning af vejstrækningen, som afspejles i de
tabeller, som amtmand Ferslev i Thisted i
juni 1795 sendte ind til general vej kommi
sionen i København med oplysninger om
landevejene i amtet, og hvor vejen gennem
Vester Han herred netop omtales som
Kongevejen4.
Sikkert er det imidlertid, at navnet Kon
gevej i denne sammenhæng ikke kan opfat
tes i den betydning, som ordet ellers har i
dansk sprogbrug. Kongevej anvendes i to
betydninger: 1) Om de veje, som Frederik
den 2. og Christian den 4. anlagde på
8

strækninger, hvor de ofte rejste (dvs. for
trinsvis på Sjælland, kun en enkelt i Jyl
land), og som alene måtte benyttes af
kongen og personer, som rejste i hans
ærinde, eller de la som havde faet særlig
tilladelse. 2) Om de store hovedveje,
chausséerne, som anlagdes efter vej refor
merne fra sidste halvdel af 1700-tallet, også
her fortrinsvis om hovedland vej ene i Nord
sjælland, som i mere eller mindre ældre
skikkelse fortsat udgør en væsentlig be
standdel af det danske vejnet’.
Ingen enevældig dansk konge byggede
nogen sinde en »rigtig« kongevej gennem
Vester Hanherred, der set fra København
var en afsides del af riget, hvor kongerne
sjældent kom. Måske kan Frederik den 6.
have benyttet vejen i forbindelse med sit
besøg ved Grønnestrand den 24. juni 1824,
til erindring om hvilket der siden her rej
stes en mindesten6. - Men på dette tids-

Udsnit af vejkort ved Torup Kløv fra løjtnant Haars besværlige opmåling 1800-1802. Hvor den nord-sydgående vej fra Torup strand krydsede Gamle Kongevej var skiftested for kongerejseme. Umiddelbart vest for
krydset stod endnu omkring 1800 en milepæl. Rigsarkivet.
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punkt var dens afløser, den nye landevej
mellem Thisted og Aalborg stort set fær
digbygget mellem Fjern tslev og Vuust, og
amtmand Fayc, for hvem netop denne
vejstrækning var en prestigesag, har givet
vis sørget for, at kongen og hans følge
benyttede den nye og langt mere bekvem
me vej.
Hvor dunkelt end oprindelsen til navnet
»Gamle Kongevej« end er - det vil være
rigtigere at kalde vejen for en alfarvej eller
landevej - så var og er dens eksistens en
realitet. På Ole Rømers opmålingskort af
de danske hovedveje i 1690’ernc er den
vist, omend yderst primitivt, som en ret
linje7. På videnskabernes Selskabs kort fra
1795 er den indtegnet med et let bugtet
forløb, og på de såkaldte målebordsblade,
oprindelig udfærdiget i 1883, med senere
rettelser så sent som 1942 og 1943 angives
vejen, bortset fra enkelte korte strækninger,
dels som bivej, dels som markvej.

»Den mest berejste af alle
amtets landeveje«
Den mest pålidelige kilde om landevejens
forløb gennem Vester Han herred er uden
tvivl et vejkort, som blev udarbejdet i 1802.
Dels som en konsekvens af den for vejbyg
geriet i Danmark skelsættende vej reform i
1793, dels på foranledning af den i 1778
nedsatte Gcncralvejkommision, blev der i
årene omkring 1800 foretaget en omhygge
lig opmåling af eksisterende landveje og
større veje i Danmark. Det skete som et led
i forarbejderne til etablering af de ovenfor
omtalte hovedlandeveje, de såkaldte
chaussécr, og mindre landeveje samt bive
je, som skulle anlægges over hele landet for
at forbinde såvel rigets provinser som dets
købstæder.
Vejen fra Thisted til Aalborg (til amts
skellet mellem de to amter) blev opmålt i
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somrene 1800 - 1802 af landmåler, løjtnant
U. F. Haar. Hans tegning findes i Vejdi
rektoratets kortsamling, der er afleveret til
og registreret af Rigsarkivet”. Det fremgår
af rapporten, der ledsagede indsendelsen af
vejkortet fra 1802, at løjtnant Haar fandt,
det var en træls og langsommelig affære at
foretage opmålingsarbejdet, ikke mindst af
den del af vejen af landevejen, som gik fra
Ellidsbøl og omtrent til Kollerup, da »ve
jen på de fleste steder var mådelig (og)
sandklitter forårsager, at vejen i stærk
storm overfyges«1'.
Om vejens status som landevej og ho
vedfærdselsåre vidner som ovenfor nævnt
også den opmåling, som Ole Rømer fore
tog med henblik på senere placering af
milepæle. At det så havde lange udsigter i
de fjernere provinser med at fa opsat pæle
ne efter de mærker, som Rømer ved sin
opmåling lod anbringe, er en anden sag.
På de nordenfjords strækninger blev de
formentlig først opstillet o. 1780lu. På Vi
denskabernes Selskabs kort er markeret
tilstedeværelse af milepæle langs »Gamle
Kongevej« ved Brønddum Gårde og ved
Pcdersbæk. På vejkortet fra 1802 findes
ikke angivet, at der var milepæle her,
hvorimod der er vist en milepæl umiddel
bart vest for Torup Kløv, hvor der var
skiftested for de såkaldte kongcrejser, dvs.
de rejser der skete i kongens ærinde11.
Af løjtnant Haars rapport i forbindelse
med opmålingen af vejen far man et ind
tryk af, at dens tilstand måske ikke var den
allerbedste. En fyldigere beskrivelse af,
hvordan det egentlig forholdt sig, far man
ved at læse amtmand Fayes skrivelse til
Gencralvejkommisionen i 1806.
Gerhard Faye (1760 - 1845) var i 1805
blevet amtmand i Thisted amt og som en
af sine første embedshandlinger foretog
han en berejsning af amtets veje. Om
Thisted-Aalborgvejen skriver han om vej-

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1795.
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strækningen fra Østerild til amtsskellet til
Hjørring amt, at det er »den sletteste vej,
man kan tænke sig. Vejen snor sig her i
utallige bugter igennem banker af den
fineste og flygtigste flyvesand, der endskønt
de er beplantede og bevoxsede med klittevækster ikke desto mindre ryger som en
snedrive ved mindste pust«. Og han fort
sætter: »At anlægge landevej igennem den
ne egn, der næsten strækker sig til amtets
grænse ville være et aldeles unyttigt, om
ikke uovervindeligt arbejde. - Thi foruden
at der i lang afstand ikke gives andre
vejmaterialer en flyvesand og nogle fladtørv, der dog ikke burde skæres, fordi de
derved nødvendig må åbne sandflugt på
mange nu tilgroede steder, så ville endog
den bedst anlagte vej snart være overføget
med flyvesand. Her er kun valget mellem
at lade vejen til evig tid forblive i sin
nuværende elendige tilstand eller forlægge
den hele vej linje hen på bekvemmere
jordsmon. Den er den mest berejste af alle
amtets landeveje, da den forbinder en stor
del af Jyllands vestlige købstæder og egne
med Aalborg og ligeledes stiftets vigtigste
handelspladser.«
Hans konklusion var derfor, at vejen
måtte flyttes omend dyrket jord derved gik
til spilde. Forlægningen af landevejen med
den af ham foreslåede nye og sydligere
linjeføring ville også nedbringe rejsetiden.
Hvor man brugte 2 timers kørsel for hver
mil på den nuværende vej, og hestene blev
så udmattede at de næppe kunne holde
rejsen ud, ville man på den nye vej, der
iøvrigt også ville blive 1 mil kortere, mage
ligt kunne køre 1 mil i timen.
Generalvcjkomisionen stillede sig imid
lertid tøvende overfor Fayes forslag, idet
man savnede oplysninger om, hvem der
skulle udføre arbejdet, og hvem der skulle
betale godtgørelserne i forbindelse med
den nye vej, idet denne jo ikke var en
12

hovedvej, og sagen derfor ikke klares med
bidrag fra hele landet. - I København
betragtede man omkring 1800 alle veje
nord for Aalborg og Limfjorden som »min
dre landeveje«12.

Den nye landevej
Indtil vejreformen fra 1793 udmøntede sig
i, at der overalt i Danmark kom hovedveje,
bygget efter fremragende franske forbille
der, lød der jerimader fra alle steder i
landet over de dårlige veje. Men det var
ligesom med vejret. Alle talte om det, men
ingen gjorde noget ved det; man affandt sig
med det. Selv for dem, som tilhørte sam
fundets absolutte top, var det usædvanligt
at kunne tilbagelægge enkelte mil til vogns
uden uheld.
Måske var vejene dårligere og mere
halsbrækkende i Thisted amt end andre
steder. Det var i hvert fald amtmand Fayes
opfattelse, da han i 1805 kom til Thisted
fra Lolland. Mange år senere, da han
gjorde status over sit liv og sit virke skrev
han, »at en af de største mangeler i Thisted
amt var den yderst slette beskaffenhed,
hvori jeg forefandt landevejene, som i den
lerede jordbund næsten var ufremkomme
lige. Da jeg havde berejst dem alle, fandt
jeg, at de ikke kunne forbedres, og at nye
veje med langt mindre bekostning kunne
anlægges13.
Amtmand Faye var en energisk mand,
og netop en af de ting, som han prioritere
de meget højt i sin embedsvirksomhed, var
vejarbejdet, dvs. anlæggelse af de nye lan
deveje. Omkring 1840 kunne han ikke
uden stolthed se tilbage på sit virke og
konkludere, at »således er ikke alene am
tets hovedveje i den ypperste stand. Men
da disse igen overskæres af tværveje, anlag
de man dem på samme måde som hoved
vejene: så havde amtets samtlige beboere
adgang til og nytte af disse anlæg, hvis

En strækning afgamle Kongevej mellem Udklit og Klim Bjerg ligger hen som grusvej. Jens Damsgaard fol.
1987. Fjerritslev Avis.

Gamle Kongevej. Tydelig vejdæmning mellem Klim Bjerg og Thorup Kiev. Jens Damsgaard fot. 1987,
Fjerritslev Avis.
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Komiteen til gamle Kongevejs bevarelse og artiklens forfatter på besigtigelse i sommeren 1987. Jens Damsgaard
fol., Fjerritslev Avis.

fordel af alle anerkendes«. I alt nåede han
at få anlagt 43 mil.
Amtmand Fayc fik virkelig ført amtets
vigtigste veje op til en standard, som var i
overensstemmelse med vej reformens og ge
neral vej komisionens intentioner. - Det lyk
kedes ham også at få sat igennem, at
milepælene i Thisted amt blev, som han
ville have det. Flere af dem er endnu
bevaret i brug som 10, 20, 30, og 40
kilomctersten14.
Det kan bemærkes, at Thisted amt fak
tisk var det eneste sted i Jylland, hvor der i
de første årtier af 1800 tallet virkelig blev
gjort en effektiv indsats af vejbyggeriets
område. Det er rent vej historisk nærliggen
de at drage paraleller til senere tider, hvor
det op til den allerseneste tid har vist sig, at
i amter, hvor vejvæsnet har været admini
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streret af særlig stærke og energiske person
ligheder, er der også blevet anlagt de stør
ste og mest tidssvarende veje. Dette gælder
også for etableringen af motorvejsstræknin
ger!
Selvom amtmand Faye prioriterede an
læggelsen af en ny vej gennem Vester Han
herred højt, skulle der gå flere år, inden
han kunne realisere sine planer. I 1809
hvor han redegjorde for vejarbejdet i amtet
og ikke ubeskedent skrev om de af ham
nyanlagte veje, »at de i henseende til ma
gelighed og godhed kan sættes ved siden af
chaussceme«, måtte han beklageligvis er
kende, at han ikke kunne begynde vejan
lægget gennem Vester Han herred, så læn
ge krigen varede15.
Amtmand Fayc måtte ikke alene afvente
krigens afslutning i 1814, men også at

udskiftningen var foretaget. Først da, i
1822, åbnede der sig mulighed for at for
lægge vejen fra klitten ind gennem de
fugtige enge i Kollerup, Klim og Vuust
sogne. Indtil da måtte han affinde sig med
den gamle vej, som forløb i »tusinde bugter
og krumninger gennem det fineste flyve
sand«, og hvad værre var, også med at
vedligeholdelsen af vejen var hartad umu
ligja efter hans opfattelse direkte skadelig,
fordi man intet andet middel havde til
vejens beklædning end lyngtørv, og det
medførte, at grunden blev beskadiget på
de tilgroede klitstrækning og forårsagede
ny sandflugt16.
Hertil kom, at selve den organisatoriske
side af arbejdet med vedligeholdelse af

denne besværlige vej havde været uhen
sigtsmæssig. Den var i Vester Han herred
blevet ledet af en uduelig herredsfoged, og
var blevet foretaget som »flængsarbejdc« af
Vester Han herreds sogne. Og det var en
ting, der ikke var befordrende for fremdrif
ten i noget som helst arbejde, det være sig
almindeligt markarbejde eller den mest
nødtørftige udbedring af vejnettet, så det
var flængsarbejdc, et arbejde, der som
ordet antyder blev udført i flæng, dvs. i
fællesskab af alle i sognet og uden nærmere
angivelse af hvad, hvor og hvordan forde
lingen af arbejdet egentlig var17. Det var
ikke underligt, at der i vej forord ningen af
1793 havde været en særlig bestemmelse
nemlig §45 om, at arbejdet på de nye

6l/2 mils sten afamtmand Fayes type. Stenen er fremstillet af bornholmsk sandsten og står endnu ved det gamle

Thisted Amts østlige skel. Foto: J. Mørch Andersen, 1990.

15

»Gamle Kongevej« i dag et jredningsværdig objekt?

Amtmand i Thisted Amt Gerhard Faye.
1760-1845.

landeveje i almindelighed ikke måtte finde
sted som flængsarbejde, for at forhindre at
ubrugelige folk blev sendt, eller at de kom
og gik som de ville. Det havde heller ikke
været befordrende for moralen, at de vej
pligtige bønder sendte såvel piger som
karle af sted til flængsarbcjdet med vejenes
vedligeholdelse.
Ved den nye og sydligere beliggende
linjeføreing af landevejen gennem Vester
Han herred kom vejen til at forbinde
landsbyerne Vuust, Torup, Klim og Fjerritslev. En konsekvens heraf blev også, at
Fjerritslev overtog Kollerups rolle som
knudepunkt for samfærdslen med alt, hvad
det måtte indebære af fordele og ulemper.
Den nye, langt bedre og hurtigere lan
devej overflødiggjorde efterhånden den
gamle nordligere beliggende færdselsåre, i
hvert fald for fjerntrafikkens vedkommen
de. Lokalt har den gamle vej i et vist
omfang vel nok været benyttet som almin
delig vej op til og måske også i dette
århundrede, hvad de tidligere nævnte ny
ere målebordsblade kan tyde på.

16

Størstedelen af »Gamle Kongevej« fra
Årup bro over Kollerup mod vest til Klim
Bjerg har i de sidste mange år fremtrådt
som asfalteret vej. Men tæt op til denne
delvis udrettede vej kan der stadig iagtta
ges intakte og udyrkede vej stykker, enten
som dæmningsagtige græsveje eller hul
vejsspor, f.eks ved Brønddumgårde og Pcdersbæk. Større vej historisk interesse knyt
ter der sig imidlertid ikke til denne del af
»Gamle Kongevej«.
Anderledes forholder det sig med stræk
ningen fra Klim Bjerg til Ellidsbøl.
Vest for Klim Bjerg (dvs. vest for den
nuværende Klim Strandvej) er der ingen
farbar vej idag. Men hen over markerne
viser mange tegn i terræn’et, hvor den
gamle vej trak sine spor. Her fortsætter
»Gamle Kongevej« i den tilstand, den har
haft indtil den afløstes af den nye landevej
mellem landsbyerne.
På lange strækninger ligger »Gamle
Kongevej« næsten i en ret linje på dæm
ninger, der fører over et fladt fugtigt områ
de til Torup Kløv, hvor sandet er gået helt
over vejen, der er blevet til hulvejsspor.
Vest for kløvet ses furer i marken, hvorfra
der atter er svage spor af dæmninger eller
inddiget vej i græs. På den anden side af
den nord-sydgående vej til Torup møder
man atter rester af »Gamle Kongevej« i
sydkanten af plantagen, hvor den fremtræ
der delvis som ibrugværende grusvej, del
vis som hulvejssystemer. På arealerne op
til det gamle forløb findes der en række
levn, ofte af meget ydmyge anlæg, som
knytter sig til vejsystemet18.
Ved Ellidsbøl forener »Gamle Konge
vej« sig med den i 1820’ernc anlagte lande
vej. På den sidste strækning er forholdene
meget slørede, da de tyske fortifikationsar-

bcjder under 2. verdenskrig medførte me
get »omroderi« både nord og øst for Ellidsbøl.
Mest markant er de dele af vejstræknin
gen, som findes på markerne mellem Klim
Bjerg og Torup Kløv, hvor vejen fremtræ
der som en ca. 5 - 6 m bred dæmning
ledsaget af ca. 1 m brede grøfter langs
siderne.
Hvornår vej dæmningen er opført er
usikkert. Men af det tidligere anførte, er
det intet som helst, der giver holdepunkt
for, at dæmningen skulle være bygget efter
1800. Af oplysningerne i amtmand Fayes
indberetninger, såvel fra 1806 som 1824,
fremgår det med tydelighed, at vedligehol
delse og istandsættelsesarbejdet af vejen
gennem Vester han herred i hans tid kun
lige netop skete i et sådant omfang, at den
var fremkommelig.
Den endnu eksisterende uejdæmning er, så vidt
jeg ved, den eneste af sin art i Danmark. Hvor
tilbageholdende man end skal være med at
bruge ordet »enestående«, det bliver så
hurtigt nedslidt, vil jeg dog vove at erklære,
at der her er tale om noget, der må karak
teriseres som netop enestående.
Vejdæmningen burde kunne betragtes
som et jordfast fortidsminde, - om dens
ælde kan der ikke herske tvivl - og være
beskyttet af naturfredningslovens bestem
melser i § 48, såfremt der blev foretaget en
tinglysning af dens tilstedeværelse.
Desværre har det ikke været muligt at fa
gehør for dette synspunkt hos myndighe
derne, der varetager administrationen af
naturfredningslovens bestemmelser vedr,
fortidsminder.
Det er så meget mere beklageligt, som
der inden for de allcr seneste år er foretaget
alvorlige indgreb i vejdæmningen, idet en
lodsejer, hvis jord vejdæmningen passerer,
af uransagelige årsager har følt sig fristet til
at inddrage denne smalle strimmel, i sand

Mindesten sat over amtmand Faye i parken ved
Christiansgave på Falster. Mindet er sat afhans ven
Fr. Ranus.
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hed »marginaljord«, i det dyrkede areal.
En bulldozer har udjævnet dæmning og
grøft over en strækning på flere hundrede
meter med det resultat, at der af vejdæm
ningen, som i 1987 strakte sig over mere
end 1,5 km, kun er ca. halvdelen tilbage.
Men sandstriber i marken angiver stadig
vejdæmningens tidligere beliggenhed.
Det var netop disse attak på den vej
dæmning, som udløste en lokal aktion for
at bevare den gamle vej, og dannelsen af
»Komiteen til bevarelse af den Gamle
Kongevej mellem Kollerup og Ellidsbøl i
Vester Hanherred« i 1987. Komitéen har
udfoldet aktive bestræbelser for at realisere
planer dels om bevarelse/ retablering af de
udjævnede dele af vejdæmningen, dels
med henblik på at lade den indgå i en
offentlig tilgængelig natursti for almindelig
færdsel til fods.
Det må desværre konstateres, at det kun
er i begrænset omfang, at komitéens kon
takt med de amtslige og statslige admini
strationer eller styrelser hidtil har udmøn
tet sig i synlige fredningsmæssige initiati
ver. Miljøministeriet, Skov- og naturstyrel
sen har udtalt sig positivt om en fredning i
forbindelse med »Gamle Kongevej«, men
anser som nævnt ikke de endnu eksisteren
de vejdæmninger som beskyttede jordfaste
fortidsminder. Holdningen er, at ikke alene
selve vejsporet i dets forskellige former,
men også det terræn, det passerer igen
nem, bør omfattes af en fredning, således
at sammenhængen mellem vej og landskab
sikres, og at der skal gives publikum mulig
hed for at bruge strækningen på en hen
sigtsmæssig måde. En sådan fredning kan
kun gennemføres ved rejsning af frednings
sag i henhold til naturfredningslovens ka
pitel III, og det vil i det foreliggende
tilfælde rent fredningteknisk blive en kom
pliceret aflære19. Da der også andre steder i
landet er behov for denne type af arealfred
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ninger, er det indlysende, at fredningsmyn
dighederne omhyggeligt må prioritere,
hvor ressourcerne skal sættes ind. Når man
på landsbasis kaster et blik på de kulturhi
storiske interesser, der er knyttet til områ
der, som »Gamle Kongevej« frednings
mæssigt skal »konkurrere med«, må det
retfærdigvis indrømmes, at det er forstå
eligt, hvis sagen i Vester Han herred må
rykke en plads eller to ned på listen over de
steder, fredningsmyndighederne skønner,
det er vigtigt at sætte ind.
I foråret 1991 har der været drøftelser
mellem Miljøministeriet, dvs. Skov- og Na
turstyrelsen, Danmarks Naturfredningsfor
ening og de respektive amter med henblik
på en prioritering på landsbasis af de
områder, som er medtaget i den af Skovog Naturstyrelsen udarbejdede »Hand
lingsplan for fredninger på landjorden«.
Resultatet er blevet, at der ikke på nuvæ
rende tidspunkt vil blive rejst en frednings
sag for Gamle Kongevej i Vester Han
herred, idet det forventes, at den vil blive
omfattet af generelle bestemmelser om for
tidsmindefredning i den kommende lov om
naturbeskyttelse20. Her står sagen så idag.
Det er trist, at de markante synlige levn
af »Gamle Kongevej«, som endnu er beva
ret i form af vejdæmninger, ikke umiddel
bart kan sikres mod udjævning, og at
måtte erkende, at de åbenbart rent naturbeskyttclscsmæssigt befinder sig i en grå
zone.
Jeg vil slutte dette bidrag til belysning af
»Gamle Kongevejs« placering i dansk vejhistorisk sammenhæng med at udtrykke et
inderligt håb om, at der inden de sidste
rester af vejdæmningen mellem Klim Bjerg
og Torup Kløv fjernes, fra de rette myndig
heders side bliver iværksat foranstaltnin
ger, dels for at sikre hvad der endnu er
tilbage, dels for at retablere hvad der her så
unænsomt og unødvendigt er blevet sløjfet.

Amtmand Gerhard Fayes buste i plantagen i Thisted, opsat 1853.

Selvom det ikke tegner sig alt for lyst i
øjeblikket for en konstant fredningsmæssig
sikring af Gamle Kongevej og ikke mindst
hvad angår retablering af de sløjfede stræk
ninger, så kan der dog være grund til en
beskeden optimisme. I forbindelse med de
forestående såkaldte naturgenopretnings
projekter - et forfærdeligt ord! - stiller
Miljøministeriet sig positivt overfor at gå
ind i et sådant projekt for Gamle Konge
vej, såfremt der fra kommunal side ydes
støtte hertil.

Det vil være meget bittert, om dette
markante og enestående vidnesbyrd om en
gammel dansk alfarvej gennem en barsk og
tyndt befolket egn forsvinder. Og det netop
i en periode, hvor vi alle er opmærksomme
på miljøet og bevaring af kulturhistoriske
værdier, og ikke mindst tillægger lokale
miljøvenlige bestræbelser særlig opmærk
somhed.
Men det haster med at komme i gang!
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NOTER OG HENVISNINGER:

1 Lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning, § 2. Jvf. Naturfredningsloven. Almindelig fremstilling
og kommentarer v/ Viggo Nielsen, Bo Brix, Veit
Koester og Ole Plougman. 1973, pag. 286 IT.
2 Lov nr. 194 af 18. juni 1969 om naturfredning med
senere ændringer. Jvf. § 48, stk. 1
3 Mads Lidegaard, Ravvejen 1988, pag. 45 IT. Kon
gevejen gennem Vest Han herred indgår som del al
et storvejssystem fra Skagen til Tønder (og Hus
um) langs Vestkysten, som Lidegaard har valgt at
døbe »Ravvejen«.
4 Jeg takker ingeniør Poul Kjeldgaard for denne
oplysning. Kladden til de indsendte generelle og
specifikke tabeller over amtets mindre landeveje
findes på Landsarkivet i Viborg i pakke B2-883
»Diverse dokumenter ang. vejvæsnet 1795-1806«.
løvrigt kan henvises til Poul Kjeldgaards endnu
upublicerede manuskript om Thisted amts veje og
vandløb.
5 Alex WittendorfT, Alvej og Kongevej 1974.,
pag. 164.
6 Se TRAP, 5. udg. 1961, pag. 515.
7 Ejvind Draiby, Gamle dansk Milepæle, (rapport
udsendt af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrel
sen) 1990, pag. 27. Se også Erling Pade, Milevog
nen og ældre danske opmålingssystemer, 1976,
pag. 68.
8 Jørgen Nybo Rasmussen, De ældste danske vejkort,
ARKIV, Tidsskrift for arkivforskning, 1985, 19.
bd. nr. 4, pag. 205-228.
9 Rigsarkivet. Vejdirektoratet-kortsamling, vejkort
nr. 1396, landevejen Thisted-Aalborg. - Rapporten
er dateret 13. juli 1802, rentekammeret 455.213
Gencralvejkommisionens joumalsager 1802, nr.
374 (tilakteret nr. 445).
10 Jvf. C. Klitgaard, Vendsysselske veje, 1933, pag.
110. ff. - Se også Ejnar G. Pedersen, Hærvej og
Hcdevcj i Hardsyssel, 1986, pag. 67-76, og ss.
Milepæle i SKALK, 1989, nr. 2, pag. 20-30.
11 Se ovenfor note 4.
12 Skrivelse af 15. november 1806 til Generelvej kom
misionen, samt udat. notat. Rigsarkivet, Rente
kammeret, Generalvejkommisionen, journalsag FF
662/1806, senere tilakteret journalsag nr. 447/1832
i Vejkontoret, (Rentekammeret 249.142.)
13 Mindeblade om Gerhard Faye, samlede ved C.
Djørup i 1845. udgivet af Chr. Heilskov 1925, pag.
39 og 42 IT.
14 Ejvind Draiby, op. cit. pag. 63-71 og pag. 166-169.
15 1809, 7. februar. Skrivelse til Rentekammeret. Rigs
arkivet, Vejkontoret, 249.54. Journalsag nr. 92.
16 Rigsarkivet, Rentekammeret, Vejkontoret. 249.107.
1824, 24 december. Joumalsag nr. 63. - Faycs
skrivelse er vedlagt en »Skematisk indberetning om
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de i Thisted amt værende hovedlandeveje, de
mindre landeveje samt vigtigste biveje, og deres
tilstand i året 1824«.
Flængsarbejdc udførtes sædvanligvis som led i ho
veriarbejde. Blandt landbrugsreformernes mænd
var der ingen tvivl om, at flængsarbejdet burde
afskalTcs. Det var et arbejde der skete sent og hvor
bonden skånede hest og folk, tiden gik til spilde,
medens de folk, der skulle bestille noget, i stedet
fortærede madposen og drev den af. - Se Thorkild
Kjærgaard, Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet.
(1980), pag. 38, 98 og 208.
Mads Lidegaard, op. cit. Han har gennemvandret
vej tracéet på kryds og tværs, og i hans bog findes
der gode kortskitser af de forskellige dele af vejen,
hvor selve vejføringen og alternative traceer er vist.
Til kortskitserne slutter sig udførlige noter, om de
iagttagelser af forskellige anlæg, som Lidegaard har
gjort.
Skrivelse fra Miljøministeriet, Skov- og Natursty
relsens 10. kontor, den 8. juli 1988 (j.nr. F 562-639)
til Rigsantikvarens Arkæologiske sekretariat.
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelse, j.nr. SN
617-0016.

ESBEN GRAUGAARD

Om at avle kartofler
i de thylandske sandklitter
En aften for et par år siden ringede en antikvarbog
handler fra København til denne artikels forfatter.
»Så har jeg den« lød beskeden - »har hvad« »kartoffelbogen«.

Det var vel nok den eneste bog jeg.
troede, det aldrig skulle lykkes at fa til min
private samling af litteratur om Thy. At jeg
slog til, turde være overflødigt at bemærke.
Med denne artikel er det naturligvis ikke
primært at delagtiggøre årbogens læsere i
en privat glæde over et bogfund, men
»kartoffel bogen« skal placeres i et bredere
perspektiv.
Med sine kun 32 sider er bogen uanse
elig, trykt på groft karduspapir og bærer en
tidstypisk, snurrig titel: »Kort Vejledning
til at avle Kartøfler i Thylands Sandklitter.
Med et Tillæg af Peder Christian Bendix,
Sognepræst for Vestervig og Agger Menig
heder og Forligelses-Commisair i Thylands
søndre District«. - mindre kunne ikke gøre
det først i 1800 årene. Bogen er trykt i året
1807 i Viborg af P.S. Fønss, der blot fem år
tidligere også havde trykt Aagaards vel
kendte beskrivelse af Thy. »Kartoffelbo
gen« hører således til blandt de tidligst
kendte topografiske skrifter - deraf dens
store sjældenhed.
Bogen fører læserne vidt omkring i kar
toffeldyrkningens kunst: forbehandling af
jorden, lugning og hypning, optagning,
tørring, opbevaring, de forskellige kartof
felsorters anvendelighed og brugen af gød
ning. Som et pædagogisk element indehol
der bogen også adskillige eksempler på

kartoffelplantens alsidige anvendelsesmu
ligheder. Inden vi ser nøjere på disse for
hold, vil det være rimeligt kort at introdu
cere bogens hovedpersoner: Forfatteren, en
idealistisk ven, der hjalp ham med sagen,
aggerboerne, og ikke mindst kartoflen og
dens betydning i Thy i forrige århundredes
første årtier.

Provst Bendix og aggerboeme
På den gamle Skt. Thøgers kirkegård et
par hundrede meter vest for Vestervig
kirke kan man stadig finde gravmindet
over den Peder Christian Bendix, der i
1807 udgav »Kartoffelbogen«.
Det er ikke formålet her at portrættere
den initiativrige provst - det gjorde sogne
præst Henry Laursen til Vestervig-Agger
karakterfuldt i 1937.' For sammenhængens
skyld skal væsentlige data dog anføres.
Vestervig-provsten kom til verden i 1775 i
Viborg, hvor faderen Peder Bendix var
parykmager. Kun 23 år gammel blev han i
1798 af Christian de Moldrup til Vestervig
kloster kaldet som sognepræst til Vestervig-Agger, et embede han sad inde med til
sin død den 12. november 1833. Fra 1812
var Bendix tillige amtsprovst for Thisted
amts søndre distrikt.
Rationalismen prægede tidens gejstlige,
der ofte markerede sig som fremragende
landmænd, hvorimod det religiøse engage
ment for mange blev noget sekundært.
Provst Bendix bekræftede denne tendens.
Han var en praktisk mand, der som han
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i. ©prfningômoôben.
Wtørfer Uber ferfr biffe alminbchge Kegler :

1) kartofler groe ej vcl i©anb, fomîïaref igor/

Dejen (jar baaretkorn üben 6jobe ; Der maae ba forß
gjobeä z fer ber Un txnfcè paa nogen go>. Svi*
2) ©e groe ej heller got 2 eller flere Stcir i Kab
i ©anbei, uben ®jebe hvert 2lar.

3) ©a ©anbjorben Ijoê (?ber er loô nof i flg fc(vz
fan kartofler iffe ber have ben SBirfmng, font paa

Ieerebe Wtarferz fcbor man—(Tjont nrigtigt—figer : at
kartoffel - ©œben er en Øiobe paa forben,

©agen

er: at ben ber gjor ben haarbere 3orb faa IdJz at
ben bebre fan gjennemtromgeé af ©øel, 2i:ft ogKegii
— og altfaa bliver mecr frugtbringcnbe i fig ©elv;

men kartøflerne give ingen grugtbarheb til forben—
be ubtare ben fnarere.
4) Siltfaa —()bo ber fan gjobe lebt til kartoflerne,
ben fan bente rigere £ofl.

©og fan bet vxre (*ber

en Srofl z at et meße 2(ar fan kartoflerne nof groe
i ben evig hvilte klittefanb - nben ®jobe.

(soer allez ogfaa af be fattigfle iblant (?ber. ' £vab
give 3 vel for et (plougbeeb meb 2 £efle?—"5 ty"—

Vüùj ùoretter ben? i bet (jojefle omvelter ben—man*
gen Sang ßec nof—2©fp. £anb. ©erte' er nu om Uf/

tcraarct.

Sil goraaret atter et-(piougbeeb—5 ty—

©ernxfl et £arvebeebz 4 ty.
©aalébeô gif 14 ty—
og nu maae (piougmanben have 01 og ©Tab og bet—
rare —(Brxnbeviin. £an mhae habe en giff eller 2
I)jem 'meb til fyanfl kone. ¿g naar (jan befoger Uberz
maaehan jo iffe gaae tomi)irnbetl)jem ;-Cf>i3u?aae(jofbe
gobe Eliter -meb (mm'/'at 3 iffe (Tal favne h-^

£jelpz naar Ubéré ©xb (Tallxggeé.

Uj engang til be fmaa ufle Sgre og lofter z hvor 3

faae 25pgz men (mor 3 fnarere burbe faae Kug —
ej engang hertil burbe 3 leif ?lov og £arve; men
til kartoffebianbet allerminbfl. ”3a men hvab (Tal
vi ba gjorc”

fporge 3

°3

fvarer: 3 (Tulle

iffe (Tamme Über veb at graoé. . 2(t3fan grave —
at (?ber$ ÿiger og karle fan bet — bet feer jeg jo

aarl:genz naar 3 arbejbe i min £ave.
2. Sil kartoffel/©reben—font livggei meget tbf’g

Kej — 'btt-

buer iffe—'froe migz bet falber gber.for foflbart.

©er fan en

(pige — fom bog maae gaae .en (D?iil for l)un fonu

i goraaret—plojei 3orben i Ufteraaret- ligaer S8 .1*

mer (jer — grave en ©ag I ©fpe. 2anbz naar bet

feren over at forraabne-pløjeS anben ®.mg i gor*

ej er alt for flxrft og feenet.

aaretz og fyarveå ba faafxnge til ben bliver fprer og

vift funne grave 2 ©fpr. £anbz ba hun er hjemme

£o$ Über maatte hun

man fan ogfaa gjort ©anbjorberr alt for

og 3«>rben er faameget mere Iø5 - bet er jo f uni at Veite

Io3z faa ©oel og £uftz tfar om ber inofalber u.'gle
tlgerfl $orfez fan bortt^rre. al kraften af 3urbm.

ben om’meb ©paben og jevne ben ubz faa erwarb/

lo$.

©?cn

ringen meb bet famine forrettet. £)g faa bor bet

vît*

re — faa maae bet enbelig vxre! bet er jo iffe u*

©et maae vxre nofz naar ingen klumper^ ©enerelier
(Srx3robbev binber3orben og betager kartoflerne toagt

til åf ffpbe:

overfommeligt; Koget ben eene ©ag og Koget ben
anbenz faa fommer bet omflber.

©et er fnart 6ebrez at (farve firlibet enb

formcaet; ti>i man fan. (iben tommetil^jelp meb^af#

fm eller ^pøjernet bg loSne, omfring planterne.
5eg Var fagt: 3-funne pløje og harve og paa ben

SKaabe gjoré 30t,i>cn loé og beqvem ; men jeg onffer
n-rfreii, at jeg iffe havbe fagt bet; ja berfom3©elv
havbe>&efle og Sviing&rebffaber—ja fha .var bet en
amen ©ag, og bog (TuIbe jeg nof amfifegberé ^efle

noget npttigere Srbejbe, enb at pløje til kartofler.

©en Sib, 3 maae obe paaz af løbe efter og ßore

en (¡Movmanb op — ben $ib 3 fpilbe meb at paffe
Ijam op og fce Ijarn tilgobe, anvenber ben til at
grave t, faa ere pengene fparebe og fortjente. 2a*

ber €*ber iffe af:,oloe berfraz forbi Singen Oer er
i:3e — ben er iffe npe overalt. (Range ©teber paa
be fmaa banffe Øer, l;vor to^nbene ere- gifTere el>
le- 2\v:ith>z fétf (iclbent eller albrig .(plov; ber-

bprfe (piger z koner 03 ©offre 3orben — be grave z

@aae3btn

Kci! miné fjare fenner ! bort mcb be lejebe (plove
og.be lejebe farverz om 3 bille txnfe m'eb gorbeel

be rivez be luge; øg bet gaaer tyerlmt.

at briv? kartoffel Svien — og om ben. (Tal briveS af

^aanb.i meb/ naar gifferiet tiilaber bet.
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og cjov ligefaa — og laber SDtønb og karle tage en
©et vil

fanbeiigeii iffe fortrpbe Cfbcr. 5 fpm’e 0¿l
(penge og faae 3'^eit - bebre tifberebet. 5Utfaa — 3
(Fülle grabe Serben 2 (Bange — ar ftge om ben be*
íjeoer betz for at bíioc loé, om ber nemiig er ®r<?¿*
rabbcr eller anbre 9Scyterz fom binbe 3°r:>cn/ t()i '
ben golbe ^iitfa;ibz forftaacr ft<j/ at een ©raoning er
nuf— 'ber er Sorben ba, en bog ubcn Slibning i

(S tan o til

4» fugning og í>ppning.
£ngnIngen bor (Teez faafnart Starlofterne ere fom*
ne bei' op t om ber biifer ftg Ugrobe imellem , men bet
beíjooer juft iffe at fFee meb SlEngfteiigijeb; bet er nof
meb en $affe at Loáne 30VÖen mellcni Siaberne.
ginbed ber ©hrdrobber elfer ©eener , forn
bog eie fteibnerc i ©anb * 3orb , ba maae biffe
ganiFe (aSneS og bortiugeS; men inan bogte ftgz

at <vartcftel' Stoben ej forf¿prreS, ben maae iffe ro*

3*

reí; tíji i leeret 3i>rt> funbeman bei, üben fpnberlig
©fabcz fomme nnoer Kartoffel/ planten meb $pp*

Sit plante i,

og bet (feer faalebei: S??an tager en (Snor faaiangf
fom Sigeren er breo — benne afmærfer man meb

jernet og l^tbe ben, ^ooroeb ben faaer friere ©fub

Stnuoer £ 5(1. mellem (;oer — og befæfter i forben

og ben tunje ieerprb falber bog fnart faft nof tii
i£ienz ifcr om bet regner flrajr berefter; men giorbe

meb 1 5(1. lang $inb i i)ber (rnbc. ©crpaa ganer
man lanatf meb ©noren og i bet man ftiffcr (Spa*

man- bet i ©anbjorben¿ bar bet at befrpgte, atSBarö*

ben neo foran beb l;i\r Snubc, (Fpbeé 30V&en I’2*
fremnb og ter b'ioer ba en Siabnmj f fom man Fa*
fler ^artoften i bag oeb ©pabc.i, fom ftray tra:ffe5

biänebe.

op — (pjrbeb forben falbcr t<l og bxffer -puttet.
Staar benr.e £in;e er ubiagt, flptter man (Snoren ef*
ter .'puibcnetf føngbe I 2(1. frem og bet faaiebei, at
boer af benfl Stnnber fonimer til at fojire mellem
2 af pullerne i forrige SiÅb — berPaa gaaer man
frem', fom oeb ben før|leiinie. og planter Starlifterne
Oeele Sigeren (angi; faa Siaberne fomme tii at-ftaa.
lige langt fra (jinanben og Startofterno i gorbinb.
fom ma.n falber bet, og fom feer faaíebeS úb

o

o
0

0
0

0

0

0

übet, ber flotter ben.
3ovoen maae ¡FrabeS bpgtig
op til planten fra alle ©iber og' naar ber fun er
en üben (Sm ufe fjenbtaf benz er bet nof; ben bin*
ber fnart (Stprfe til at baue ftg igien i SOejret. ©?an
fan ogfaa (>pppe paa ben SDtaabe: at I«gge Startof*
fel*(5tirngferne íangS' (jen meb 3ori)en tii alle ©iber,
ligefom gingrene paa en ombenbt •-£aanb, og ba
bpgtig oberofe bem meb ioä 3®r^/
U0Xe Sartof>

0
Sfctt forfoninie iffe at f)pppe, bet er en £ooebfag.

0
o

£ppningen maae iffe forfommeS—ben maae (fee
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Prøve på provst Bendix’s anvisninger til beboerne i Agger. Redaktionen har tilladt sig at ombryde den
oprindelige tekst, som findes på bogens sider 8-12.
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selv sagde »stræber at fremme enhver god
sag«. Alt imens han lod kapellaner passe
præstegerningen kæmpede Bendix for at
forbedre Vestervig-Aggers skole- og fattig
væsen, ligesom landbruget og husilidssa
gen stod hans hjerte nær. Han lod således
præstegårdens huslærer undervise konfir
manderne i kurvefletning. Til det formål
havde han ladet plante en mængde pil syd
for præstegården. Og da han i 1810 søgte
at fa en jordemoder til sognene, annoncere
de han efter en kvinde, der »kunde paatage
sig at give Pigebørn af Bondestanden Underviisning i almindelig Syening, samt i at
vadske og stryge got«. I dette skær af en
engageret personlighed skal »kartofTelbogen« ses.
Den var som nævnt til aggerboerne - det
siger meget om Bendix som menneske. Da
Aagaard udgav sin Thy-beskrivelse, dedi
ceredes den som det var tidens skik til

Fiskerpramme ved Agger. III. Tidende 1894-95.
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kongelig majestæt - Bendix tænkte istedet
på de allerfattigste af sine sognebørn. Han
kendte alt for godt disse aggerboerc og
deres elendige livsvilkår. Som han skrev i
bogen: »I have været Vidner til og gaaet
mig til Haande ved min i nogle Aar her i
Egnen ej ubetydelige KartøfTel-Avl baade i
Haven og paa aaben Mark« - »Saa det er
mit Ønske, især for Eder, mine kjærc Ag
gerboer! hvis uheldige Kaar jeg saa ofte
med Bedrøvelse har betragtet - og hvis
utrættelige Virksomhed jeg dog ingensinde
kunde miskjcndc. Jeg ved det falder tungt
for mange iblandt Eder, ja for den største
Deel paa lovlig Maade at forhverve det
daglige Brød-«, og derfor ville Bendix med
sin bog hjælpe aggerboerne til ikke blot
bedre livsvilkår men også til at vinde de
præmier, der samme år var udsat for kar
toffelavl i klitterne.
I forbindelse med Agger, skal provst

o «

Adelig var provst Bendix ikke, men havde dog som datidens borgerlige sit eget seglmærke. Det blev flittigt brugt

i provstens omfattende korrespondance. Foto: Landsarkivet for Nørrejylland.

Bendix tillige have forfattet en beskrivelse
over sognet i 1826. Dette arbejde blev
imidlertid aldrig trykt; det skulle findes i
Rigsarkivets topografiske samling, der
imidlertid er blevet opløst og indholdet
fordelt i andre arkiver. Manuskriptet kan
for nærværende desværre ikke findes.

Sandjlugtskommissær Thagaard
I 1799 blev Lauritz Pedersen Thagaard
(1756-1829) udnævnt til sandflugtskommissær for Thy - fra 1813 tillige i Øster og
Vester Han herreder. Thagaard blev pionccr i bekæmpelsen af sandflugten i de
plagede havsognc, og han har spillet en
rolle ved udgivelsen af Bendix’ bog - i hvert
fald nævnes sandflugtskommissæren ved
navn i indledningen. Da der i Landsarkivet

for Nørrejylland eksisterer et arkiv bestå
ende af ikke mindre end 11 pakker »Ind
komne Breve til Sandflugtskommissær
Thaggard« i Thisted amts arkiv, skulle
Thagaards rolle i denne historie kunne
klarlægges. Denne mulighed er imidlertid
spærret, da pakkerne fra det aktuelle tids
rum er i en sådan forfatning, at man ikke
kan fa adgang til dem.2
Sandflugtskommissæren, der af land
økonomen Gregers Begtrup i 1812 karakte
riseredes som en »fortjent og virksom«
mand, der med »utrættelig Iver paa en
hensigtmæssig Maade sørger for Sandflug
tens Dæmpning i Thye, -«3 stammede fra
gården Thagård i Humlum sogn. Denne
bondesøn gjorde det usædvanlig godt; i
1791 udnævntes han til amtsfuldmægtig
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over Dueholm, Ørum og Vestervig amter,
og samme år giftede han sig over sin stand
med Margrethe Johanne Christine de
Moldrup af slægten på Vestervig Kloster.
Et kedeligt intermezzo i Thagaards karri
ere udspillede sig i 1797 - han afskedigedes
da på grund af kassemangel. Som sand
flugtskommissær og senere også vej inspek
tør over Thisted amt rettede dette initiativ
rige menneske imidlertid til fulde op på de
fejl han begik i 1790’crne. Rangen som
justitsråd var ganske fortjent.4 I Thagaard
havde amtsprovst Bendix en fælle, når det
gjaldt forsøget på at få aggerboerne til at
avle kartofler i klitterne; det var ham som
havde foranlediget Landhusholdningsselskabet til at interessere sig for sagen. Selv
tildeltes Thagaard i 1806 et sølvbæger med
inskreptionen »Fra det Kongelige danske
Landhuusholdningssclskab for nyttig Op
findelse til Sandflugtens Bekæmpelse
1806«. Baggrunden var, at Thagaard til
selskabets modelkammcr havde indsendt
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dels en håndplov dels en slæber eller skuf
fel. Ploven kunne bruges, hvor almindelige
plove umuligt kunne anvendes, eksempel
vis i stejle og høje sandklitter, og slæberen,
der bestod af en 2 3/4 alen lang planke
kunne bruges til »at nedsløyfe steile Klit
ter, forinden de beplantes«?

»Agger-Sogns Beboere

tilegnes disse Blade«
De aggerboerc, som Bendix ønskede at
hjælpe med sin bog havde ry af ikke at
være som folk var flest. Det er næppe
nogen tilfældighed af folkemindesamleren
Evald Tang Kristensen udgav hele to sam
linger af »Molbo- og Aggerbohistorier«?
Ved at gå rundt blandt almuen indsamle
de Tang Kristensen disse på en og samme
tid grove og morsomme historier, der ka
rakteriserede de isolerede aggerboere som
lidt tilbagestående med en særegen humor.
Følgende eksempel passer ind i den aktucl-

Da man i 2. udgave af »Trap Danmark« i 1879 afbildede Vestervig Kirke havde den ikke andret sig siden
provst Bendix" tid. Den nøgne kirkegård understreger det forblæste landskabs karakter.

1c sammenhæng: En aggerbo begav sig op.
til præsten i Vestervig med en hummer
han havde fanget, for han skulle have et
barn døbt den følgende søndag. Humme
ren kommer i lommen og aggerboen begi
ver sig ind i landet. Da han står foran
døren til præstens studerekammer og vil
hale hummeren op af lommen, kan han
ikke finde den. Ærgerlig siger han »Æ
håer, æ håer, æ håer en forbandede stower
lort håer æ!« Så for han ud af præstegår
den. Hummeren var vel kravlet op af
lommen under gåturen.7
Måske var det således ikke uden grund,
at pastor Aagaard om aggerboeme skrev:
»I Særdeleshed blive Aggerboerne anseete
som de mindst kultiverede (af folkene på
kysten, forf. anm.), hvilket vel ikke er at
undre over hos disse Folk, som allene af
Søen skal have deres Livs Ophold og hvem
den stedmoderlige Natur neppe forunder

en sikker Plet at bygge en Hytte paa.«8
Omkring 100 famlier med ialt 388 men
nesker boede i Agger sogn da Bendix ud
gav »kartoffelsbogen«. Intet sogn i Thy
prægedes i den grad af sand og atter sand
som dette ugæstfrie sted, hvor al agerdyrk
ning var ophørt for længst. Nogle havde en
enkelt ko, men heste var der ikke en eneste
af i sognet, hvis afdøde beboere til tider
kom for dagen på kirkegården, når sandet
knøg væk under stormene. Som et af de få
sogne i Danmark var Agger overhovedet
ikke sat i hartkorn. Man forstår provst
Bendix’ omsorg for folkene derude.
Flere gange havde Bendix da også ved
bønskrifter til kongen bjerget såvel kom
som penge til aggerboerne. Efter stormflo
den i 1826 fik de således ved Bendix’
mellemkomst 115 tønder rug, 185 tønder
byg og 500 rigsdaler sølv. At den fattige
fiskerbefolkning værdsatte præstens be27

stræbclscr på at hjælpe dem fremgår af, at
de i 1814 oprettede et gavebrev, hvori de
forpligtede sig og deres efterkommere til at
yde provst Bendix og hans efterfølgere i
embedet en hel bjergningslod på lige fod
med de bjergende, når der indtraf stran
dinger på kysten.9 Vendingen »Mine kjære
Aggerboer!« i »kartoiTelbogcn« var udtryk
for gensidig respekt.

Kartoflen i Thy
Om nogen var Peder Christian Bendix den
rette til at belære aggerboerne om kartoffel
avlen og dens muligheder. Gregers Beg
trup anførte i 1812, at der kun dyrkedes
»meget lidet« af kartofler i Thy - mest fordi
de manglende hegn og diger på markerne
gav svin og kreaturer gode muligheder for
at grave dem op og æde dem. Men Beg
trup skrev også, at »-i det Store dyrkes den
af Hr. Pastor Bendix i Vestervig, og enkel
te flere«.10 Men stadig ville bønderne ikke
avle kartofler, og en by som Thisted fik sit
voksende forbrug af kartofler dækket ved
indførsel fra Viborg; leverandører var her
»kartoffeltyskerne« syd for stiftsstaden.

Agger by. Foto li7. Kjølby. III. Tidende 1893-94.
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Men der skete fremskridt i 1800 årenes
første årtier; dels på grund af initiativrige,
rationalistiske præster som Bendix, dels på
grund af at Landhusholdningsselskabet
begyndte at interessere sig for sagen. Da
provst Djørup i 1835 forfattede sin beskri
velse af Thisted amt, kunne han da også
anføre, at kartofler ikke længere hørte til
sjældenhederne og at avlen bredte sig. Især
efter misvækstårene 1822 og 1826 havde
mange bønder i Thy erkendt, hvor vigtig
kartoflen var som «næringsmiddel. Men
stadig anvendte mange bønder primært
kartofler som kreaturfoder; især til stude
var de velegnede, hvorimod malkekøer ik
ke havde godt af kartofler - mælken blev for
tynd og smørret bittert. At Bendix’ indsats
ikke har været den helt store succes frem
går af, at kartoffelavlen på Djørups tid var
mest indskrænket i amtets yderkanter,
»hvor Sandet prædominerer«.11 Dette kan
imidlertid ikke forklejne de nyttige råd og
vejledningen i »kartoffelbogen«.

Lyt ikke til tåbelige mennesker
Provst Bendix var klar over, at et lag af

Fiskerbolig i Agger — efter fotografi. III. Tidende 1893-94.

folkelig uvilje og uvidenhed skulle overvin
des, inden kartoffclsagcn kunne vinde
frem. Alle sagde jo, at »af sand, kun kan
komme sand« - ikke mindst aggerboeme.
Men det var tåbelige mennesker, der ud
talte sig således; blot man gjorde arbejdet
rigtigt ville belønningen vente når efter
årets høst kom. Og så fulgte provstens råd
til aggerboerne:
Kartofler kunne udmærket dyrkes i det
rene sand, blot skulle man sørge for gød
ning hvert år. Sandet skulle løsnes, så
plantens rødder kunne udvikle sig. Men
der var ingen grund til, at aggerboerne
lejede heste hos bønderne inde i landet til
at pløje med; det var alt for dyrt. I stedet
fremsætter Bendix det ligefremme råd: »I
skulle ikke skamme Eder ved at grave. At I
kan grave, det ser jeg jo aarlingcn, naar I
arbejde i min Have«.
Når kartoflerne skulle lægges eller plan
tes som Bendix skriver, skulle det gøres
med akkuratesse. En snor lige så lang som
ageren skulle spændes ud; på denne skulle
for hver 3/4 alen knyttes knuder, og ved

hver knude skulle jorden løftes ganske let
og en kartoffel puttes ned. Når en række
var lagt, kunne snoren rykkes en alen og en
ny række sættes forskudt som i forband.
Det var uhyre vigtigt at luge og hyppe
kartoflerne, som sener og ukrudt ellers
kunne tage kraften fra. Hypning skulle
foregå med største forsigtighed, »allermest
i Sandjorden, hvor der er saalidet, der
støtter den«.
Så snart stænglerne visnede kunne ag
gerboerne med sinsro grave kartoflerne op.
De skulle tørres hurtigst muligt. Tørringen
var så vigtig at Bendix indskærpede, at
»Man skal derfor ikke gjerne grave dem op
i Regnvejr eller naar Jorden er vaad«.
Kartoflerne kunne så fa blå pletter, tabe
deres gode smag »ja blive endog usunde«.
Bedst var det at opbevare kartoflerne i
tønder tæt ved skorstenen enten i daglig
stuen eller på loftet over kakkelovnen; på
den anden side skulle man så passe på, at
de ikke gav sig til at spire.
Heller ikke i 1807 var en kartoffel blot en
kartoffel. Bendix nævner eksistensen af ca.
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Agger Strand. III. Tidende 1894-95.

60 sorter allerede dengang, mindre end et
århundrede efter plantens indførelse til
Danmark. Han anså de såkaldte kastanje
kartofler for de bedste til mad, medens de
grove, røde kartofler var fremragende til
kvægfoder. I Thy var den almindeligste
kartoffel en glat, hvidgul sort, der som
regel var flad eller rund. Den var kendt for
sin frugtbarhed og egnede sig både til
næring for mennesker og dyr.
Tre-firc år i træk var det rimeligt at tage
læggekartofler af egen beholdning, men
derefter skulle der hentes friske kartofler
udefra. 1 modsat fald udartede kartoflerne,
og bladene »blive meget krusede«.
Gødning var som nævnt vigtig at tilføre
sandjorden. »Men hvorfra tage vi dette?«
siger klitboerne, der for de flestes vedkom
mende ikke havde køer, højst et far eller to.
De fik det råd af Bendix at samle tang,
sojtørv, gamle møntørv, fiskeaffald som
indvolde og hoveder, aske fra husholdnin
gen og gamle klude, alt sammen noget der
kan rådne , og som blandet kunne udgøre
en fremragende gødning. Og så skulle Ag
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gerboerne lade være med at sprede denne
gødning over hele kartoffelagcren, og øko
nomisere med kostbarhederne ved at kom
me »lidt Gjødc, i hvert Hul før Kartoflerne
kastes deri«. Endelig havde aggerboerne
adgang til mergel idet havbakkeme ved
Aalum var fyldt med det.
Med de her nævnte råd in mente, skulle
aggerboerne kunne sikre sig en kartoffel
høst i årene fremover. Bendix’ vejledning
stoppede imidlertid ikke ved dette. For hvis
ideen skulle sælges til aggerboerne, måtte
de først overbevises om kartofflcns utrolige
nytteværdi.

»Fordelen af Kartoffelavl
er saa mangfoldig«
For Almuen kunne ingen plante være så
nyttig som kartofflcn, mente Bendix. Det
gjaldt både som næringsmiddel og han
delsvare. Derpå nævner han i bogen de
mest almindelige måder at anvede kartof
len på i en husholdning: kartofler i brød,
kogte kartofler i salt og vand, kartofler i

suppe, kartoflelpandekager, bagte kartof
ler, stuvede kartofler, og endelig kunne
man »ogsaa plukke Fisken op og blande
Kartøflerne i Smaa Stykker derimellem« intet af det nævnte er fremmed for vor tid,
selv med 184 år på bagen.
Bendix havde sans for den praktiske
detaljes værdi, i bogen er der også konkrete
opskrifter på brugen af kartofler i brød:
man skyller de rå kartofler meget rene, og
koger dem derpå til en tyk vælling. Når
denne er afkølet, kommes den i dejtruget,
hvor den æltes med surdej og rugmel til en
passende konsistens - der skal ingen vand i.
Dejen skal derpå have 9-10 timer inden

den æltes igen og tilsættes en smule mere
rugmel; 3-4 timer skal dejen nu stå i god
varme inden de formede brød kommes i
ovnen, der skal være varmere end ved
sædvanlig meldej. Et sådant kartoflelbrød
var ifølge provsten en delikatesse, når der
var en smule salt og kommen i dejen. Det
tror man gerne.
Kartofler kunne også anvendes til andet
og mere end indvortes brug; Bendix anbe
falede aggerborgerne at lave stivelse af
dem, ligesom kartofler var et ypperligt
middel mod brandsår - en rå, knust kartof
fel kunne ligefrem trække varmen ud af et
forbrændt område. Apropos ild, så kunne

Amtsprovst P. C. Bendix. Gravminde på Set. Thøgers Kirkegård i Vestervig. Foto Hanne Mathiesen 1990.
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plantens stængler gøre det ud for lyng når
aggerboerne manglede ildebrændsel. Det
kunne måske fa dem til at lade klittaget i
fred, »som i mange Sneese Aar maaske har
været dem en behagelig Tilflugt i Kuldens
tid«.
Endelig var der en faktor ved kartoffel
avlen som Bendix kraftigt understregede der var god økonomi i den. Byboerne købte
nu gerne kartofler til mad, ligesom store
mængder anvendtes til brændevinsbræn
ding og ølbrygning. Den høje pris, der
fulgte af denne efterspørgsel, gjorde det
muligt for provsten at opstille et regnestyk
ke, ifølge hvilket aggerboen i ren gevinst af
en tønde land dyrket udelukkende med
kartofler kunne fa en indtægt på 177 rigs
daler og 3 mark. Det var ikke mindre end
165 rigsdaler og 5 mark mere end samme
areal gav tilsået med byg. Det resultat var
næsten for overbevisende. Og aggerboerne
lod sig vel næppe helt indfange af Bendix’
lovord, det kunne Djørups beskrivelse af
kartoffelavlens udbredelse i Thy i 1835
tyde på.
Det kan imidlertid ikke forklejne den
lille bogs betydning som udtryk for noget
tidstypisk i en tid, hvor det danske land
brugssamfund i hidtil uset grad ændrede
karakter som følge af udflytninger, udpar
celleringer, overgang til selveje og nye
dyrkningsmetoder som følge af den ændre
de struktur. I den mentale hvirvelvind,
disse ændringer udsatte den thylandske
bonde for, var det provst Bendix såede sine
frø, og tog det end sin tid, var det i det store
perspektiv med til at sætte varige frugter.
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ner«. Malling 1986, s. 41-42. (Stillingen som Sand
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sønnen Peder Moldrup Thagaard)
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felavlen i 1807)
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LISE HØYRUP

Man guffede i sig,
det bedste man havde lært
Kostskikke i fiskerlejet Lyngby i mellemkrigstiden

Mad skulle der til, og det ikke så lidt, når godt
hundrede munde i mellemkrigstiden skulle mattes i
Lyngby. Arbejdsdagen var lang og koncentrerede sig
i vidt omfang netop om at fravriste naturen det, man
skulle leve af I denne periode var vestkystbefolknin
gen endnu i det store og hele selvforsynende, så dagen
igennem var der ikke meget plads tilfritid. Artiklen
giver en beskrivelse af, hvad man spiste i Lyngby,
hvilke traditioner der var med hensyn til tilberednin
gen affødevarerne, og endelig hvad der kunne give
anledning til forandringer i kostskikkene.

Ressourcer, traditioner
og forandringer
Med til billedet af kostskikkenc i Lyngby i
mellemkrigstiden hører en beskrivelse af
befolkningens eksistensvilkår og levemåde.
Udbuddct af forskellige fødevarer var først
og fremmest bestemt af naturgivne res
sourcer: tilstedeværelsen af fisk, hawejr,
eller ikke hawejr (dvs. godt fiskevejr eller
det modsatte), mulighed for jordbrug, hus
dyrholdjagt og bærplukning. Men der var
også andre forhold, der spillede ind: Tek
nik og fangstmetoder indenfor fiskeriet af
gjorde, hvilke fisk og hvor mange man
fangede. I denne periode havde man stadig
en del byttehandel med bønderne. Man
byttede fisk eller sin arbejdskraft for kød,
grøntsager, mælk og bær, og var både
arbejdskraften og fisken i lav kurs, stod det

tydeligt at læse i indholdet af den sæk,
fiskeren vendte hjem med efter et besøg hos
bønderne. Samtidig kunne pengeindkom
sterne ved fiskesalgct være så ringe, at det
kneb med at købe det, man ikke selv
fremstillede.
Ethvert miljø har sine traditioner, også
på madens område. Traditionerne er skabt
på baggrund af menneskers livserfaringer:
»Hvilken føde er tilgængelig her, og hvor
dan er det godt at tilberede den?«. Men
også af normer for, hvad der er mad og
ikke mad. Når levevilkårene ændrer sig, og
der sker påvirkninger udefra, ændrer tradi
tionerne sig også, når det er hensigtsmæs
sigt. Derfor kan man godt vælge at holde
fast ved gamle skikke. Så er det ikke længe
re af nødvendighed, men af vane, eller
fordi de kan have en symbolsk betydning
for en. Ved at tilberede fisken på gammel
dags manér, kan man fastholde sin tilknyt
ning til det oprindelige miljø.

Lyngby i mellemkrigstiden
For at det lille samfund kunne fungere,
måtte arbejdet med at bjerge det daglige
brød være baseret på et udstrakt arbejds
fællesskab omkring fiskeriet og en vis grad
af arbejdsdeling, når det gjaldt arbejdet på
land. Fiskeriet var organiseret i bådelaug,
hvis sammensætning især var bestemt af
familierelationer og trosfællesskab. Men
der var også beslutninger, man måtte være
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fælles om, som f.eks. at bygge et nyt fiske
hus.
På land var arbejdsopgaverne fordelt
efter ressourcer og ekspertise. Der var for
skel på folk, set udefra måske ikke så store,
men betydningsfulde nok for dem, der var
involverede.
Mellemkrigstiden var den periode i
Lyngbys historie, hvor befolkningstalet
toppede. Ved den første folketælling i 1870
efter stedets grundlæggelse i 1864 var der
40 beboere, i 1901 61 og i 1930’crne ca.
130. Det er samtidig det tidspunkt, som
nulevende beboere og andre med kend
skab til byen, anser for det lykkeligste i
byens historie. Tredivernes krise krassede
ikke i Lyngby. Fiskeriet var inde i en
opgangsperiode. Der var i de foregående
tiår skabt et overskud, som havde gjort det
muligt at investere i motorbåde, nye red
skaber, ophalingsspil, og et nyt fiskehus tæt
ved stranden. Fiskene blev gjort i stand på
stedet og kunne pakkes med is, så de kunne
klare en længere transport med jernbane.
Fiskerne havde organiseret deres egen fi
skeeksport. Det øgede indtjeningen, fordi
man ikke længere var afhængig af mcllcmmænd.
Et stigende antal sommergæster gav nye
indtægtsmuligheder. Gæsterne lejede væ
relser hos fiskerfamilierne, og samtidig be
gyndte flere og flere sommerhuse at dukke
op. Sommergæsterne købte fisk og bær, og
fiskerkonerne kunne tjene ekstra til hus
holdningen ved at udføre forskellige tjene
steydelser som at vaske, lave mad og gøre
rent for gæsterne.
Mellemkrigstiden var samtidig en perio
de, hvor kontakten med omverdenen blev
forøget. Den havde også været der tidlige
re, især formidlet gennem sommerfiskeri i
Limfjorden, arbejde for bønderne, skolcog kirkegang, soldatcrtjcncstc og lejlig
hedsvise, ikke altid lige morsomme, besøg
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hos myndighederne. Men forbedrede
transportmuligheder, et mere langtræk
kende fiskeri, et opblomstrende forenings
liv, hvor bønder og fiskere havde lejlighed
til at mødes, ferie- og sommerhusgæster og
radioens indtog i byen, gav helt anderledes
kontaktmuligheder. Det var ikke længere
en umulighed, at en beboer i Lyngby
kunne få en ægtefælle fra et helt andet
miljø, ja endda helt fra København, og det
var så heller ikke længere en selvfølgelig
hed, at de unge i Lyngby blev i miljøet.
Kontakten til andre miljøer åbnede på en
gang de unges øjne for andre levemåder og
lettede et eventuelt miljøskiftc, fordi regler
og normer det nye sted trods alt ikke ville
være helt ukendte for en.
I hovedtræk kan man sige om Lyngby i
mellemkrigstiden, at mens tilværelsen tidli
gere havde balanceret meget nær sulte
grænsen, så var der nu så meget overskud
til stede, at man ikke spurgte, om der ville
komme mad på bordet næste dag, men
hvilken mad?

Hvor fik man maden fira?
Havet
Den vigtigste fødekilde var selvsagt havet.
Men et særdeles lunefuldt hav, som dati
dens fiskeri fra stranden, med åbne både
og motorbåde, var sårbart overfor. Fiskeri
et var sæsonbestemt. Om foråret gjaldt det
især sild, kuller, torsk og makrel. Om
sommeren, hvor det var småt med fangst
muligheder, kunne fiskeriet ligge helt stille,
men man kunne i perioder fange krabber,
hummer, ål og lidt fladfisk, altsammen
meget populære spiser hos sommergæster
ne. Det var meget begrænset, hvad der
havnede af den finere fisk på beboernes
eget bord. Om efteråret koncentrerede fi
skeriet sig igen om torsk og kuller. Vinte
ren var igen den tid, hvor man skulle regne
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med at ligge stille i mange og lange perio
der.

Jorden
Fiskeri alene gjorde det ikke, der måtte
andre fødekilder til, som kunne supplere
fisken. Det gjaldt om at gøre sig så uafhæn
gig af bønder og handlende som muligt. Jo
mere man selv kunne producere, jo mindre
sårbar var man overfor dårlige fiskepriscr
og svigtende fangster. Men det er et af
tegnene på velstandsstigning, at man i
mellemkrigstiden gradvis var ved at forla
de sclvforsyningsøkonomien. Der var i sti
gende omfang råd til at købe fødevarer og
dermed lette husarbejdet væsentligt.
Det var imidlcrtidigt ikke nemt af fa
noget til at gro i Lyngby. Kartofler, gule
rødder, porrer, selleri, persille og radiser

førte en hård kamp mod vestenvinden og
havgusen, og afgrøderne fik ikke megen
styrke fra den sandede jord. Jorden var fra
gammel tid ulige fordelt. Grundlæggerne
af byen havde delt en stor del af den jord,
der omgav byen og derved erhvervet store
jordlodder, som gik i arv og gjorde det
muligt at opretholde et ret omfattende
jordbrug med både husdyrhold, grøntsagsog kornavl. For denne gruppe kunne land
bruget være hovederhvervet, fiskeriet bier
hvervet. Dem, der kom til senere, måtte
nøjes med langt mindre jordlodder, som
kun kunne give et beskedent udbytte af
grøntsager. Jordlodderne lå skærmet, så
godt som det nu var muligt, afjord volde og
læhegn. Selve pasningen af jordlodderne
var især kvindernes opgave, mændene del
tog i landbruget i det omfang fiskeriet ikke
lagde beslag på deres arbejdskraft.
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Husdyr
Fåret var det mest almindelige husdyr i
Lyngby. Alle havde far. Mange havde en
gris og høns, måske nogle ænder og enkelte
havde nogle fa køer og en hest. Tidligere
var farene blevet slagtet i byen. Talgen var
blevet brugt til lysestøbning og kødet kon
serveret ved at blive saltet eller røget for
senere at indgå i kosten. Men i mellem
krigstiden var man ophørt med at spise
lammekød. Fårene blev fra da af udeluk
kende holdt for uldens skyld, eller for at
man kunne sælge lammene. Jeg har ikke
kunnet fa nogen forklaring på denne æn
dring i kostvaner. Formentlig har man
spist lammekødet i mangel af bedre, og
med den begyndende velstandsstigning
har man kunnet blive en lidt uønsket spise
kvit til fordel for det mere eftertragtede
flæskekød.

Mågeramme, fremstillet i Lyngby i mellemkrigsårene.
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Nogle steder havde man bistader, og det
var en stor dag, når honningen skulle
slynges af tavlerne, så man kunne fa en
smagsprøve.

Jagt
Jagt var endnu en måde at udnytte de
naturgivne ressourcer på. Det var navnlig
harer, ænder og råvildt man skød. Et andet
bytte var måger fanget i specielt byggede
mågerammer. Rammen blev gravet ned i
sandet, en sild fungerede som lokkemad,
og lokkede den intetanende måge i fælden.
Mågen blev fanget med en slags lasso og
kvalt ved et hurtigt træk i snoren.
Mågerammer var udbredte på hele vest
kysten. Det var ulovligt at bruge dem. I
Lyngby var det i mellemkrigstiden kun et
fatal, der fangede og spiste måger. De blev
lagt i lage og kogt med kartofler for at tage

den trannede smag. Flcrtallct af beboerne
brød sig ikke om denne spise. Måske har
den været mere udbredt tidligere. Metoden
gik helt af brug efter 2. verdenskrig.

Bærplukning
Et meget vigtigt supplement til kosten var
bær, blåbær (egentlig bøllebær), sortebær
og tranebær. Kendskabet til de gode steder
gik i arv fra generation til generation, og er
den dag i dag ikke så let at vriste ud af
beboerne for en udenforstående, nej, man
må selv på jagt! Bærcnc var en betydnings
fuld c-vitaminkildc. Det var kvinder og
børn, der samlede dem, og dem man ikke
selv kunne bruge blev solgt til købmanden.
En lille mælkespandfuld gav i 1930’crnc 1
kr. 25 øre. De kunne også blive solgt
direkte til sommergæsterne.

Hvad, spiste man, og hvordan
blev maden tilberedt
Arbejdet med at skaflc maden i hus, kon
servere og tilberede den skulle nøje plan
lægges, så føden kunne sikres i perioder
med svigtende forsyninger af ferske varer:
»Der kunne jo gå måneder imellem, har
jeg nær sagt, at fiskerne de ikke kunne
komme ud. Og så er det jo klart, at så
måtte der være nogle ressourcer til stede,
så man ikke sultede om vinteren. Der var
blandt andet fisk, dels var det jo saltet ned,
og dels så var det jo tørret, »tørret flynder«,
»tørret jyde«. Vi kaldte dem altså tørrede
jyder. Og det hang i skøn forening oppe på
hanebjælken, så det var lige til at gå op og
plukke af det«.5
Derfor stod menuen i Lyngby ikke alene
på fersk fisk, men også på saltet, tørret og
røget fisk.
Tilberedningen af maden var kun en
blandt mange af kvindernes arbejdsopga
ver, og det var ikke det, der blev prioriteret

højest, hvis det så ud til havvejr, og kroge
ne manglede at blive gjort klare. Men i det
omfang der var tid til det, og ressourcerne
var til stede, lignede fiskerkonernes ar
bejdsopgaver landbokonernes. Der skulle
bages brød, oprindelig i de store murede
bageovne, der var i brug i Lyngby helt
frem til 1930’crnc, senere i brændekomfu
rerne, der gradvis blev udskiftet med gas
komfurer fra 1950’crne. Der blev bagt store
portioner af gangen. Mod slutningen kun
ne det være knastørt eller muggent, men
det klarede man ved at bløde brødet op og
skære det mugne fra.
Bærrene blev syltet og der blev lavet
saft, grisen slagtet og brugt til blodpølse,
medisterpølse og slantpølse. Flæsket blev
saltet og skinken røget. Rygningen blev
foretaget af enkelte af beboerne, der havde
faciliteter og ekspertise til at gøre det.
Grøntsagerne blev efter høsten opbevaret i
et hul i jorden. Man spiste dem kogte og
gerne stuvede.
Når fangsten lige var kommet i land
stod middagen på festmåltidet kogt torsk
med sennepsovs. Efter nogle dage måtte
man ty til de konserverede udgaver af
fisken. Foruden de tørrede fisk havde man
de saltede. Hver husholdning kunne have
flere ol saltet sild (en ol = 80 stk.), der
opbevaredes i tønder i jordkælderen sam
men med de øvrige saltede fødevarer.

Konserveringen affødevarerne
Kødet
Kødspise i Lyngby var overvejende flæske
kød. Oksekød var en sjældenhed som f.eks.
blev serveret til enkeltstående begivenhe
der som konfirmation. Derudover kunne
der engang imellem komme høns, kyllinger
og vildt på bordet.
Grisen blev slagtet kort før jul, den
skulle strækkes så længe som muligt, og det
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bedste, skinken, blev røget og gemt til
juledagene. Resten blev saltet. Det var skik
at servere flæsk til andendags-torsken. For
en udenforstående lignede det frådseri: »I
begyndelsen - dengang jeg lige var kommet
herop, blev jeg meget forbavset over denne
ret, jeg fandt det var frådseri«. Men forkla
ringen var, at det var lige tværtimod - for
når man spiste flæsket til andendags-tor
sken, blev der ikke spist så meget af det, og
man fik alligevel flæsk ret tit«.6
Til saltningen havde man et stort salt
kar i jordkælderen. Konserveringen af fø
devarerne var vigtig, mislykkedes den, gav
det en alvorlig brist i fødevareforsyningen.
Tørfisk
Hver egn havde sine erfaringer og traditio
ner for, hvad der var den bedste konserve
ringsmetode, især når det gjaldt tørfisken,
og tanker om, hvorfor naboegnens var helt
forkert. Det springende punkt i tørrepro
cessen var vejret og spyfluerne. Vejret skul
le være tørt og gerne varmt og blæsende.
Store fisk blev udspilet og anbragt sammen
med mindre fisk på tørresnoren.
»Vi tørrede især mange torsk. Jeg rense
de dem, og fjernede rygbenet og krængede
fisken ud. Så skar jeg en lille revne ved
halen. Før de blev hængt op, blev de altid
gnedet let med salt - både for at holde
fluerne væk og for at bedre på smagen. Det
er nemlig sådan, at når fisk er tør, så
trænger der ikke så let salt ind, og den vil
derfor blive for fersk, når man koger den,
hvis man ikke har givet den salt i forvejen.
Derfor gnider jeg den både på skindsiden
og på indersiden med salt. Det allervigtig
ste er dog at gøre fisken ordentlig ren, for
så kan man nemlig bruge det vand, den
har stået i blød i, til at koge den i og til
sovsen. For hvis man udvander og udvan
der i flere hold vand, bliver der ingen smag
tilbage«.7
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De første dage måtte man jævnligt holde
øje med spyfluer. Havde fluerne først faet
held til at lægge æg, kom der hurtigt liv i
fisken igen, og den måtte kasseres som
menneskeføde. Senere var det børnene,
man skulle holde et vågent øje med: »Man
skulle passse på rødspætterne, for børnene
tog dem, når de hang til tørre udenfor. Det
var en lækkerbidsken, de kunne jo sagtens
spises, som de var«.
Tørfisken havde en helt central betyd
ning i fiskerkosten. At miste en portion
tørfisk var en alvorlig bet: »Hvis det blev
regnvejr, måtte vi skynde os at få tørfisken
indendørs, ellers blev den ødelagt. Ah, det
var sådan, at når fisken var blevet tør, og
de kom ind med det, så var det ligesom
om, at høsten den var kommet i hus«.8

At stå i lære som fiskerkone
Det var ikke helt nemt at komme fra et
andet miljø som f.eks. Randers-egnen og
skulle omstille sig til en tilværelse som
fiskerkone: »Det værste var at vænne sig til
at sætte muslinger og orm på kroge. Det
havde jeg nær aldrig klaret - nå, men det
gik jo alligevel, selv om det var en drøj tørn
at sætte 2.500 muslinger på krog om da
gen«. Heller ikke arbejdet med at tilberede
fisken gik af sig selv, men måtte læres
bistået af mere erfarne som f.eks. ens svi
germor, eller man måtte selv prøve sig
frem: »Jo, man skulle også gøre sine egne
dårlige erfaringer«. F.eks. med hensyn til
tilberedningen af skader (en nu om stunder
sjælden fladfisk med nogle store »vinger«):
»ligegyldigt hvor meget jeg skrubbede, så
blev der blev ved og ved at komme slim så endelig fandt jeg da ud af at komme
dem i eddikevand. Denne skade var forøv
rigt meget velsmagende og blev serveret
med hvid mælkesovs, kogt. Men der var en
hel del af den, der ikke kunne bruges.
»Vingerne« blev også tørret og regnedes

Kartoffelhøst i Lyngby. 1930erne.

for gode. Jeg ved ikke, hvad der er sket
med den fisk, man ser den vist aldrig mere
- det er ihvertfald meget længe siden, jeg
har smagt den«.

og kvalitet sammenlignes, og det var med
til at forsøde arbejdsdagen, hvis en fisker
kone kunne gå fra klitarbejdet med aner
kendende ord for sit øl.

Drikke
Til langt de fleste måltider drak man vand
og de voksne fik øl. Mælk var en luksus,
som man kun drak i cacao til børnefødsels
dage. Mange steder bryggede man selv øl.
Den blev brygget i december, og børnene
hjalp med at få malten malet på hånd
kværne. Børnene fik kun øl ved særlige
lejligheder, lige når den var brygget og til
jul. Ølbrygning var også noget man skulle
oplæres i og helst arve nogle gode »fidu
ser«. Når der var arbejde at gøre i planta
gerne eller klitterne med at grave tørv, eller
skære lyng, og det var både mands- og
kvindearbejde, så tog man en madpakke
og en dunk øl med. I spisepauserne kunne
dunkene så gå på omgang og øllets smag

Klitarbejde nar Lyngby
i 1930’eme
Et enkelt sted, hvor man havde bier, lave
de man mjød. Det blev serveret ved særlige
lejligheder som f.eks. jul og havde været
mere brugt tidligere. Brændevin blev druk
ket daglig i større eller mindre mængder af
de mænd, der ikke var missionske. Den
blev drukket på havet for at give lidt
varme, og den blev drukket, når mændene
samledes i deres ledige stunder for at for
drive tiden inden næste fisketur.

Hvordan smagte maden?
Spørger man i dag beboerne, hvad de
syntes om maden dengang, er reaktionen
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ikke udelt begejstret. Især kunne det være
svært at komme igennem perioder med
dårligt hawejr: »Og maden, ja, jeg tror
ikke idag, så tror jeg ikke engang, at en
hund ville æde det. Den ville nok nøjes
med at snuse til det. For så kom reserverne
jo frem. Stegt flæsk, saltet flæsk. Og der var
ikke så mange variationer med det saltede
flæsk. Det var jo tommetykt lag spæk, der
var saltet, så det var helt frygteligt. Det
blev så skåret i terninger, og så fik man
kartofler til og lidt smeltet margarine. Og
kunne der så blive til eftermad i form af
nogen sødsuppe af en eller anden, af nogen
bær som man havde gemt fra om somme
ren, ja, så var det godt.
Der var variationer, de var temmelig
fåtallige. Men sulten og nøden, de bryder
jo alle love, som man siger, så man guffede
i sig det bedste, man havde lært. Men
havde vi ikke haft de fisk der, vi havde spist
af i læssevis, der blev altid sagt: »Spis fisk
og spar på kartoflerne«, så tror jeg ikke, vi
var vokset og blevet så sunde, som vi er«.
Med nutidens øjne var maden generelt
ikke sund: »Jeg undrede mig også over
senere, da jeg blev i en voksen alder,
hvorfor i den friske luft herude, hvorfor der
var så mange, der døde af kræft og nogle
havde tuberkulose. Om det nu var overfla
devandet, eller det simpelthen var mangel
på vitaminer og alsidig kost, men det blev
jo aldrig opklaret.10
»Kosten var ikke så nærende dengang,
mange fik tuberkulose, men da vi fik elek
tricitet (i 1965) fik vi fryser og køleskab og
kom til at leve sundere, da fik vi jo ikke
længere alt det saltet mad«.11

Når maden var noget sarligt
Var maden ikke så varieret til daglig,
oplevcdes de gange, hvor man fik noget
særligt, så meget desto festligere.
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En anledning kunne være en fødselsdag:
»Der blev gjort meget ud af fødselsdage,
der var jo lagkage, og der var alskens
kringler og ting og sager. Jo, i den retning,
der kom ressourcerne frem, man gjorde
hvad man kunne for at glæde vedkommen
de«.12
Juletiden var særlig festlig: »Til frokost
lillejuleaftensdag (til jul havde vi altid slag
tet en gris) fik vi hjemmelavet sylte og
rullcpølsemadder, og så drak vi kogt,
hjemmebrygget øl. Til juleaftensmiddag
fik vi flæskesteg og hjemmelavet surkål, og
så fik vi risengrød med en kop øl til.
Julcdagsmorgen stod mor tidligt op og
serverede kogt saltet ål til et stykke rug
brødsmad, og så et glas kirsebærvin og en
småkage og senere kaffe, og så først stod
resten af familien op«.13
»Men julen, der var jo alle, det var jo
simpelthen højtiden, man så hen til den
gennem måneder, og selv de voksne glæde
de sig til julen. Og gennem mange uger
havde mor, og da bedstemor levede, da
havde de jo bagt brød, og så blev der jo
pyntet op med gran. Og hvad der kunne
fremskaffes af lækkerier, og hvad der kunne
købes for af julegaver for små midler, det
blev jo købt«.14
Den saltede ål blev kun serveret jule
morgen. Skikken stammede fra Agger og
forsvandt i efterkrigstiden: »Det skulle væ
re! Det var ikke noget, vi var så begejstrede
for (børnene). Far holdt jo på, at det skulle
være som det altid havde været, og vi holdt
op med det, da far døde«.15
Til bryllupper var det obligatorisk at
servere kogt torsk eller kuller med sennep
sovs. Torsken blev erstattet med kød i
1940’erne.

Gæster
Når der var gæster på besøg var det en
selvfølge, at der skulle noget særligt til.

Fisk hænges til tørring.

Hvad der blev serveret var afhængig af,
hvem gæsten var. Familie eller venner fra
et fiskemiljø kunne få fiskeretter, som man
havde gjort noget særligt ud af. Det var
gerne tørfisk, som dengang og nu blev
regnet for en herreret. Men kom der gæster
fra andre miljøer serverede man ikke fiske
retter som tørfisk, det regnede man sim
pelthen for for specielt. Derimod kom der
retter på bordet, som man regnede med,
gæsterne var mere vante til. Det kunne
f.eks. være en gammel høne, der ikke mere
kunne lægge æg, der blev slagtet og lavet til
hønsekødsuppe. Det kunne også ske, at
sådanne gæster selv havde noget ekstra
lækkert med, som var en sjælden spise i
fiskermiljøet, som f.eks. ost og oksekød.

Forandringer i madtraditionerne
Som skitseret tidligere var Lyngby langtfra
upåvirket af udviklingen i det øvrige sam

fund. Det er derfor nærliggende at spørge i
denne sammenhæng om disse forandringer
også påvirkede madtraditionerne. Prøvede
man i Lyngby at fastholde sit kulturelle
særpræg, eller tog man med åbne arme
imod indflydelse udefra? Skiftede man be
vidst noget af fiskemaden ud med hakke
bøffer? Det materiale, som artiklen bygger
på er for småt til at kunne besvare disse
spørgsmål med sikkerhed. Men de eksem
pler på forandringer, som er nævnt i artik
len, er tegn på, at forandringer også i
kostskikkene begyndte at sætte ind i årene
op til 2. verdenskrig, og man må formode,
at der i denne periode har været markante
forskelle mellem generationerne.
For dem, der blev født indtil omkring
1930, var det næsten en selvfølge, at man
blev i fiskermiljøet. De ældre generationers
anstrengelser for at skaffe mad på bordet
havde været forbundet med et ufatteligt
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slid. For dem ville det at sætte spørgsmåls
tegn ved fiskerkulturens værdier nemt kun
ne tolkes som en ringeagt af deres indsats.
Det gik derfor ikke upåtalt for sig, hvis et af
børnene, der var ude at tjene på en gård,
kom på besøg derhjemme og klagede over,
at der ikke var boller på suppen: »Det, jeg
syntes var dejligt ved at tjene på landet,
var at vi skulle ikke spare på kødet, og vi
fik kødboller på suppen. Det havde jeg ikke
været vant til.
Når børnene havde set andre skikke,
kunne de godt blive fordringsfulde, flere
lækkerier, spise i stuen, og helst med kniv
og gaffel. Der var nogle ( i 1930’erne), der
endnu spiste af samme fad. Det stod vi
børn og kiggede på, og vi syntes, det var
ulækkert; de tog også bare en karklud og
lige drejede rundt i kaffekopperne, når de
var færdige og så stillede dem op på hylden
igen! Det gik vi så hjem og fortalte mor.
Men der var nu aldrig nogen, der blev syge
af det«.16
Med fiskeriets hensygnen fra midten af
fyrrerne og det stigende samkvem med
omverdenen orienterede de nye generatio
ner sig i stigende omfang mod andre livs
måder, først og fremmest byerne og er
hvervsmulighederne der. For dem har
sommergæsters vaner været spændende,
fordi de kunne give informationer om,
hvordan man skulle begå sig i et nyt miljø.
En enkelt begivenhed har uden tvivl
også haft stor indflydelse på kostvanerne,
og det var elektricitetens indtog i byen i
1965. Herefter fik de fleste relativt hurtigt
køleskab/fryser og andre moderne hjælpe
midler i husholdningen. Det betød især et
farvel til den saltede mad, men derimod
som nævnt, ikke til den tørrede fisk, som
stadig spises i vidt omfang på vestkysten,
men nu ikke længere som en nødvendig
hed. Ved at spise tørfisk i Lyngby i dag
signalerer man både overfor sig selv, fami
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lie, venner og helt udenforstående, at man
stadig føler sig som fisker, selvom fiskeriet
måske ikke længere er ens eksistensgrund
lag, og så gør det jo heller ikke noget, at
man i tilgift godt kan lide det!

NOTER:
1. Artiklen bygger på følgende kildemateriale: Et
interview optaget af mag. art. Edith Mandrup
Rønn 1980 i Lyngby med Kirstine Krogh og to
interviews optaget af forfatteren i 1989 og 1991 med
en tidligere beboer Iver Iversen, og en nuværende
beboer, der ønsker at være anonym. Desuden er
anvendt avisartikler stillet til rådighed af Egnshi
storisk Arkiv i Hurup. Som litteratur er især an
vendt: Edith Mandrup Rønn: Fiskerkost. Artikel i
Ethnologica Scandinavia 1990 og Nordny tt. Nor
disk tidsskrift for folkelivsforskning nr. 14. Tema
nummer om mad.
2. Folketællinger yngre end 1911 er utilgængelige,
derfor er befolkningstallet for 1930’cmc anslået
efter et skøn.
3. Af ældre avisartikler fremgår det, at beboerne
spiste lammekød. En nuværende beboer erindrer
ikke, at det har været tilfældet, ud over i helt
specielle tilfælde.
4. Interview med en nuværende beboer.
5. Interview med Iver Iversen.
6. Interview med Kirstine Krogh.
7. Samme.
8. En nuværende beboer.
9. Interview med Kirstine Krogh.
10. Interview med Iver Iversen.
11. Interview med en nuværende beboer.
12. Interview med Iver Iversen.
13. Interview med en nuværende beboer.
14. Interview med Iver Iversen.
15. Interview med en nuværende beboer.
16. Samme.

WOLF MØLLER

For provsteretten
Dersom De, gunstige laser, blev spurgt, hvilken
plads De havde, da De sidst var i kirke, ville De
sikkert måtte tanke Dem grundigt om. Sad De inderst
eller yderst?
Der var en tid, da et sådant spørgsmål var en
ganske naturlig sag og kunne besvares helt nøjagtigt
— eller burde kunne det. Hvis der var tvivl om den
ting, kunne man eventuelt tage en retssag på den, som
man gjorde i Klim i foråret 1732.

Kirkegængernes placering i kirkestolene
var et forhold, som havde så stor vigtighed,
at selv Christian den Femtes Danske Lov
af 1683 rummer en række paragraffer her
om. Bl.a, indskærpes det præsterne og
kirkeværgerne at være i besiddelse af en
skreven liste over kirkestolene og deres
rette benyttere. Hvorvidt denne opfordring
er blevet fulgt overalt vides ikke, men i
1686 skriver præsten i Lerup-Tranum en
sådan liste. Den er bevaret, idet han sim
pelthen har indført den i kirkebogen. På
forhånd skriver præsten Rybcrg følgende
principielle retningslinier:
»Skikken af alders tid og så længe, som
nogen kan mindes, har været den, at de
sidder som de er gifte til og ikke som de
giver mest til kirken til. Dog gadchusfolkene at sidde inderst i stolene, hvis de sidder i
stol med gård-, halvgård- eller boelsmænd
eller -kvinder.« Altså en temmelig klar
social opdeling.
I Danske Lov hedder det i stk. 49 »Bor
tvende på en gård, hvortil kun et stolestade
tilligger, da nyder den, som først er kom
met i gården at bo, stolestadet, og den
anden nyder sit stade, hvor kirkens forsvar
det forordner...«

Stk. 50 melder klart og utvetydigt »Husmænd og inderster skulle nøjes med de
pladser, som blive til overs, når gårdmændene med stolestader ere forsiunede...«
Det lyder såre simpelt, men hvor længe
kan en sådan placering holde? Kan den
overleve betydeligere sociale forandringer i
sognet?

Kirkelige historiske kilder
Det daglige liv på landet afspejler sig i de
mange bevarede arkivalier, som en lokalhi
storiker har adgang til. De mest benyttede
er kirkebøgerne, som kort og sagligt brin
ger navne på nyfødte og deres forældre
(samt faddere, som angiver forældrenes
omgangskreds, slægtninge og venner).
Desuden viede par (samt deres forlovere,
som også gerne er nære pårørende) og
endelig navne på afdøde samt den afdødes
alder (undertiden meget præcist med år,
måneder, uger og dage, hvilket gerne angi
ver, at den pågældende er født i sognet,
undertiden er aldersangivelsen tilnærmet
og afrundet).
Altsammen meget nyttigt og oplysende,
hvis ellers kirkebøgerne er bevarede. Det er
de ikke overalt. Præstegårde kan brænde,
og der kan være andre ukendte årsager.
Netop i Hanherred er der flere »huller« i
den henseende.
I Tømmerby-Lild starter kirkebøgerne
allerede 1646, men fra 1673 til 1728 er der
ingen. Et hul på 55 år. Øsløs-Vesløs-Arup
har kirkebøger fra 1686, meget smukt
skrevne om fødte og døde, men helt frem til
1783 har de ingen oplysninger om viede.
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Klim-Thorup-Vust cr særlig tynde. Der
er slet ingen kirkebøger før 1756, og det
synes påfaldende. Til gengæld er de meget
fine efter denne tid. Man far en fornemmel
se af, at der ved denne tid cr blevet slået i
bordet for præsten om at fa orden i disse
ting.
Hvis man ser på præsterækkerne i Ve
ster Hanherreds sogne (Wibergs præstehistoric) ser man et påfaldende »gennem
træk« i de »smalle« sogne mellem hav og
fjord. I nogle tilfælde synes de ansatte at
være kommet i embedet på temmelig til
fældige vilkår. I andre tilfælde er deres
embedsperiode ganske kort på grund af
avancement, i enkelte tilfælde på grund af
regulær fyring. Det har naturligvis ikke
været gunstigt for kirkebogsføringen. Nog
le præster klager i indberetninger til deres
foresatte over den stridbare befolkning.

Provsteretten
Der er en interessant kilde, som er særlig
nyttig i perioder uden kirkebog, nemlig
provstens protokoller. Herredsprovsten
udnævntes af sine embedsbrødre i forståel
se med biskoppen og havde forskellige
tilsynspligter, bl.a, med undervisningen.
Desuden var han skifteforvalter, når en
præst eller degn døde, og derom førtes en
skifteprotokol, hvor man kan læse om,
hvordan et præstehjem så ud — der er
således gjort nøje rede for den afdødes
bogsamling. Sammen med to kolleger som
bisiddere ledede han provsteretten, den
laveste kirkelige retsinstans, som tog sig af
tjenstlige sager, som præsterne forårsagede
eller havde forbindelse med.
Det er ikke store, principielle sager, som
behandles, man færdes absolut i gulvhøjde.
Man far kendskab til den menige mands
synspunkter ved at studere den gejstlige
justitsprotokol. Man fornemmer den dagli
ge omgangstone (som til tider kan være
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grov nok) og man far et godt indtryk af den
sociale orden i det enkelte sogn.

Søfarende bønder
I sognene langs Nordsøen var der i løbet af
1600-årene sket en forandring i det sociale,
erhvervsmæssige mønster. Det gamle land
brug havde aldrig haft særlig gunstige vil
kår, og i klitegnene var det rent sølle.
Fattigdommen afspejler sig i matriklerne
fra 1664 og 1688, hvor jordløsc huse præ
ger billedet langs havet. Undertiden står
der tilføjet »meget fattig«, »nyder almisse«
el. lign. Undertiden står der »sejler lidt«.
Det er klart, at sådan noget ikke egnede sig
for godsejerne, som tilmed boede langt
borte.
Glimtvis bliver man klar over, at sejltrafikken til Norge med de såkaldte sandsku
der havde større omfang end man antog,
men der var ikke jordskatter at hente hos
disse søfarere, så man måtte finde andre
måder at beskatte dem på.
17. januar 1681 samles provsteretten i
Vester Thorup Kirke. Indstævnet er præ
sten Anders Andersen i Klim. Tolderen i
Thisted har bemærket, at en skipper, Gra
ves Andersen af Arendal, har anmeldt sig
sejlfærdig med »en last af forskelligt« til
Norge (formentlig korn og landbrugsvarer,
som der var stor afsætning af i Sydnorge —
på tilbagerejsen bestod lasten af tømmer,
som var meget efterspurgt i det skovløse
Nordvestjylland).
Tilfældigvis har tolderen nu opdaget, at
Graves i virkeligheden hører hjemme i
Vust, hvor han er blevet viet. Præsten har
imidlertid undladt at indkassere den copulations-afgift, som man kan kræve af folk,
som »bruger videre end bønders næring«.
Kravet er på ikke mindre end 100 rdl., og
nu retter tolderen kravet mod præsten.
Hr. Anders far sig naturligvis en fæl
forskrækkelse. Han forklarer, at han ikke

Klim Kirke. Efier Trap Danmark 1901.

har anset Graves for andet end en bonde,
som i tre års tid har boet i en liden bolig
ved Vust Strand. Præsten er klar over, at
Graves nogle gange har været i Norge,
men om han havde rejst for andre eller for
sig selv, var hr. Anders uvitterligt. Han
kan ikke kende enhvers særlige håndtering
eller næring, især i et »så langt fraliggendc
sogn«. Provsteretten skønner, at sagen bør
henvises til den verdslige ret, hvor Graves
selv må svare for sig, og hr. Anders af Klim
bør for tiltale fri at være.
Det var altså i 1681, men i de følgende
år udviklede skudchandclcn sig med stor
fart. Under den Store Nordiske Krig var
trafikken nok mere farefuld, men fortjene
sten tilsvarende, og omkring 1720 er det et
erhverv, som ikke foregår i stilfærdighed,
så meget mere som resultaterne af virk
somheden bliver stedse mere iøjnefalden
de: Skudchandlcrne bliver formuende folk.
De køber ejendomme i stor stil, bl.a, af de
gamle godser, som på grund af enevældens
strammere skatte- og privilcgicpolitik fin
der det mindre lønnende at have fæstere
fjernt fra hovedgården.

Der opvokser nu en efterslægt, som er
sig velstanden bevidst og gerne vil regnes
derefter. De er dels udøvende skudehandlcrc, dels finaniserende gårdmænd, men
der er ingen tvivl om, at deres velstand er
skabt på havet.

En skude-matador
En af de store mænd i denne handel var
Niels Andersen Kiib, Klim, død 1729. Ved
hans hustrus død 1740 holdes der skifte
(Ålborghus amt) og aktiverne opgøres så
ledes: Han ejer Klim Nørgaard (HK
6-7-3-2), Skovens Gård i Klim (3-7-2-2),
part i Nørgaard i Bejstrup (9-1-0-1), 6 huse
i Bejstrup, 1 gård i Manstrup (8-4-0-1),
Vestergaard i Klim (5-3-0-1), 10 huse i
Klim, huset Hjortholm i Klim, gården
Røge i Torup, huset Rykind i Vust. Det
hele takseres til 2405 rdl.
1711 bygger Niels Andersen Kiib hus
ved Thorup Strand.
I Thisted Amts Historiske Årbog 1937
fortælles der om en stranding 1725, hvori
Niels Andersen spiller hovedrollen. Da en
hollandsk skipper en aften i november
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strander på Thorup Strand, gør Niels An
dersen en handel med ham. For 108 courantdalcr køber han både skib og ladning
(rug og hvede). Det hele gik så rask, at selv
myndighederne accepterede handelen. Se
nere var der lokale folk (især en vis Frans
Christensen, som tydelig nok ikke var en
ven af familien), som anklagede Niels An
dersen for herredsretten. Det blev en stor
historie, hvor et utal af personer blev af
hørt. Nogle var vclfornøjede, andre følte
sig forfordel te. En af de tilfredse synes at
være præsten i Klim, Johan Harmens, som
i nattens mørke fik lov at hjemføre tre læs
korn.
Efter Niels Andersen Kiibs død 1729
fortsatte hans kone Else Pedersdatter virk
somheden, indtil hun ca. 1735 sælger sin
skude »Else Marie«. Men der blev en god
arv til hendes børn, som alle kom godt i
vej.
En datter, Karen Nielsdatter Kiib, født
1711, død ca. 1735-39, arver Vestergaard i
Klim, som hun bebor sammen med sin
mand Niels Christensen Vestergaard (kal
det scigncur). Trolovelsen skete 26. juni
1731, vielsen 12. september, og disse dato
er kommer til at spille en afgørende rolle i
en påfølgende retssag for provstretten.

Naste generation kraver
standsmassig placering
I det ovenstående er det forsøgt at beskrive
den sociale baggrund for følgende retssag,
som udspilles på egnen i foråret 1732,
foranlediget af de to nygifte, Niels Chri
stensen Vestergaard og hans kone Karen
Nielsdatter Kiib.
De stævner for provsteretten gårdman
den Jacob Jensen, som bor i en gård
»sønder i Klim« (nr. 23 af hartkorn
5-3-0-0) og er fæster for Bratskov. Ikke
mindst stævnes hans kone, Anne Chri-
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stensdatter for at have indtaget en plads i
kirken, som den nygifte Karen Nielsdatter
mener at have ret til. Ja, det skal bemær
kes, at Anne Christensdatter også er nygift,
hun er nemlig viet til Jacob Jensen 5 dage
senere end Niels og Karen, men hun er i
alder 13 år ældre, og det bliver fremhævet.
Det første møde i provsteretten holdes i
Kollerup Kirke under foresæde af herreds
provsten Friedcnreich i Kettrup. Hans to
assessorer er Jørgen Lund, præst i Hjortdal
og Jens Bloch i Kollerup.
Niels Christensen møder op med sin
befuldmægtigede mons. Johan Busch fra
Kettrup, og den sagsøgte Jacob Jensen er
ledsaget af Lorenz Medclgaard repræsen
terende major Ranzau til Bratskov, som
Jacobs fæstegård tilhører.
Mcdelgaard fra Bratskov fremfører:
1) Anne Christensdatter bør sidde
yderst (finest) da hun er søskendebarn til
Karen Nielsdatters far og af hende derfor
bør æres så godt som en faster.
2) Der er rigtignok 8 dages forskel på
deres bryllupsdage, men Anne Christensdatters bryllup har været begæret førend
Karen Nielsdatters.
3) »Efter loven holder jeg det ganske fast
og øjensynligt, at Karen Nielsdatter bør at
ydmyge sig for Anne Christensdatter som
den, der er både ældre i alder så og ældre i
stolen efter lovens par. 394, artikel 47 og
48.«
Busch spørger direkte Jacob Jensen, om
han vil, uden videre dispute — formå sin
hustru, som er yngre gift, til at sidde
inderst, men han far ikke noget svar. Han
siger derfor, at han ikke kan opholde retten
med unyttige procedurer, men vil fremføre
to vidner. Disse er Svend Nielsen af Klim
og Peder Christensen Krog (begge af
skudchandlemes kreds). De vidner med
oprakte fingre og fastslår, at der er ca. en
uge mellem de to vielser. (Senere under

Interiør fra Klim Kirke. Før 1930. Foto af V. Thorlacius-Ussing i Nationalmuseet.

proceduren udtrykker Bratskovs repræsen
tant sin misfornøjelse med, at Busch som
vidner kun fremfører »to sejlende perso
ner«. Dem har man åbenbart ikke meget
tiltro til på Bratskov).
Vidnerne bliver derefter stillet til rådig
hed for udspørgning af modparten, men
der er ingen spørgsmål til dem, så Busch
går videre med at fremlægge et papir fra
sognepræsten i Klim, Johan Harmens,
skrevet på papir nr. 18, sex skilling. Det er
en udskrift af Klim Kirkebog og angiver
(pagina 46) at Niels og Karen blev trolove
de 25. juni (forlovere: Lauritz Vcstcrgaard
og Anders Svendsen) og de blev copulerede (viede) 12. september 1731.
Dette er særlig interessant af helt andre
grunde. Kirkebøgerne for Klim-ThorupVust er som nævnt bevaret fra 1756 og
fremefter. Nu fortæller pastor Harmens, at
der var kirkebøger længere tilbage, men de
er altså gået til grunde. Skammeligt nok.
Kort efter denne sag — et år senere —

bliver Harmens selv stævnet for provsteret
ten, anklaget for at have haft lejermål med
sin tjenestepige Mette Pcdcrsdattcr fra
Vust. Som følge heraf var Harmens su
spenderet i længere tid, og det har jo nok
skadet kirkcbogsførclsen. Harmens døde
1739 og efterfulgtes af pastor Langgaard,
som var heftigt grebet af den hermhutiske
røre se og forsøgte med betydeligt held at
ud’ rede denne lære i disse sogne. Dette
satte menighederne i voldsomt oprør med
stridigheder, som er behandlet i det uende
lige i provsteretten, af biskoppen i Aalborg
samt af Kirkeinspcktionskollcgict i Køben
havn. Hele postyret varede indtil 1748, da
han og hans kapellan rejste til Hcrrnhut i
Tyskland og senere til Amerika.
Om kirkebogsføringen er blevet forsømt
i denne tid eller om han har taget dem med
sig, bliver næppe nogensinde opklaret.
Næste retsmøde foregår torsdag 17.
april i Kollerup Kirke. Fra Bratskov mø
der en ny mand, mons. Nicolaj Beyer. Han
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forsøger at bagatellisere det hele som en
unyttig procedure, som ifølge loven ikke
må finde sted. Han betegner Busch som en
»ubekendt person« som allcncstc sigter på
at opholde retten og bruge udflugter. Disse
betragtninger afvises af retten.
Mons. Beyer fremkalder også nogle vid
ner, som under udspørgning fortæller: at
Karen Niclsdatter har benyttet den om
stridte stol så længe hun selv har kunnet gå
i kirke, at det er en gammel skik i Klim, at
den ældst gifte sidder yderst, at Vestergaards beboere så længe man kan mindes
har brugt stolen. Et vidne bliver spurgt,
om han er klar over, at Vestergaards hart
korn er større Jacob Jensens. Det ved han
godt, nemlig 1 album (ca. en tusindedel af
hartkornet — desværre meddeler referatet
ikke noget om »munterhed i salen« cl.
lign., men man har jo nok trukket noget på
smilebåndet).
Mons. Beyer har åbenbart forberedt sig.
Han fremkalder Frans Christensen i Klim,
svoger til Jacob Jensen og spørger ham,
om han ikke var i Klim Præstegaard for at
forsøge at fa Jacob Jensens bryllup frem
met til 3 dage før Niels Christensens. Her
griber Busch ind og siger, at et sådant
spørgsmål kun kan og må besvares af
præsten, og han er ikke tilkaldt.
løvrigt nævnes det i retten at det er
almindelig kendt, at der ikke i mands
minde har været forfattet et ordentlig regle
ment. Mange af dem, der skatter og tien
der mindst til kirken, sidder i de øverste
stole, og en del andre, som tiender meget,
har deres stolestader neder i kirken. Man

Christian den Femtes Dansk Lov af 1683. Seks
paragraffer, der drejer sig om kirkestolene i landsby
kirkerne.
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4V.
§®rftbærgernc ftulle fytot een
a»© SJog/ffoorubj be orbentlig ffub
le antegne afle beriø 5?arne/ fom
©toeleftabe npbe/ enten be bennem
Mt/ eller i ¿eje gabe/ og ftoab bber
aarligen giver heraf/ og naar bebo*
tale.
4<5*
j|g|€/ fom ©toeleftaber Vevilgebe
ere/ftulle ej formeene anbre got
$olt pla^ øoø fig i ©toelene/ imenø
bet er Stum/ fom Kirten ilte fplbift
for øaber befommet.

4T*
Slår nogen af een ©toel ubbøer/
eller ubfomnter/og een anbent
bet ©tab inbfommer/baftal alttb ben
alfte ftaa ner ft ©angen/og ftbenbe
anbre/jom be ere gamle til > §og een
bverø ©tanb §erubj Uptæjudiccret.
4S.
81a £anbøbpen følger ©toelefta*
bet ©aarben og bennem pm
berubj boe i &og faa at be Unge pb;
mpge 09 for be ©amle.
_
42.
frarøor tvenbe boe paa een©aarb/
glgg bbor itfun et ©toeleftabe tillig;
ger / ba npber ben/fom før ft er tom*
men i ©aarben at boe/©toeleftabet/
og ben anben npber ftt ©tabe/^bor
Sirfenø ^orfbar bet fororbner.
£o.
UtgUømanbene og ^nberfter ftulle
glas nøjiø meb be plager/fom blibc
til overø/ naar ©aarbmanbene meb
©toeleftaber ere forfpnebe.

Klim By (matriklens minorerede kort af1860). Vestergaard (Niels Christensen) har nr. 27. Jacob Jensens gård
har nr. 23. Som det ses, har ingen af dem ret lang vej til kirke.

ønsker gerne en ordentlig inddeling efter
hartkorn og afgift til kirken, og retten lader
dette ønske gå videre til kirkeværgerne.
Under retsmødet fremlægges en ny ud
skrift af kirkebogen, som viser, at Anne
Christensdattcr er døbt i Klim Dominica
Jubilate (5. søndag efter påske) 1698, Ka
ren Nielsdatter er døbt fastelavns søndag
1711 — der har altså været kirkebøger
længe før Harmens’ tjenestetid!
I et skrevet bilag fremkommer mons.
Beyer med følgende suk: »Meget fortræde
lig er det, når gienbocr og grander icke kan

komme til rette, men endda mere lastvær
digt skulle det være, når trætten og tvistig
hederne reyser sig af hoffærdighed, og af
de, som ey kunne meritere rang og gang
sæde«. Videre henviser Beyer til Kongens
Lov pag. 394 stykkerne 47, 48 og 49, men
han kan også andre citater. Han refererer
Matthaus 18. kap, vers 7: Ve verden for
forargelse, men ve den, forargelsen kom
mer fra.
løvrigt har mons. Beyer ikke tiltro til, at
modparten far noget ud af processen, men
at de vil blive idømt en mulet på 10 rdl. til
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Alborg Hospital og andre 10 rdl. til Jacob
Jensen for tort og omkostning.

Forlig?
Torsdag 29. maj nyt retsmøde, denne gang
i Klim Kirke.
Hr. Busch har nyt at fortælle: Han har
faet parterne til at indgå »en venlig forlig« i
overværelse af capitain Holstein i Kettrup,
provsten Fricdenreich, præsterne Obel i
Øsløs og Harmens i Klim »samt andre
honnette personer«. De to damer tilbyder,
at de vil skiftes til at sidde i den yderstc
eftertragtede stol. Busch ønsker gerne forli
get anerkendt i dag, men er dog indstillet
på i modsat fald at udsætte sagen. Retsfor
manden spørger i forsamlingen, om der er
nogen til stede, som kan svare på Jacob
Jensens vegne, og nu fremstår en person
»som sagde sig at hedde Mads Christen
sen« og som foregav at han på major
Ranzaus vegne begærede dom i denne sag.
Dermed må man udsætte sagen 4 uger.
Torsdag 26. juni 1732 sidste retsmøde i
Klim Kirke.
Jacob Jensen og hans hustru kaldes
frem for at udtale sig om muligheden for
det omtalte forligs gennemførelse. Jacob
gav tilkiendc, at han ikke tordc understå
sig at bifalde noget forlig uden sit herskabs
ordre, og hustruen undslår sig med, at hun
ikke er sin egen værge.
Fra Bratskov møder en ny mand, mons.
Peder Qvistgaard. Han forholder sig tviv
lende til Buschs forlig, han finder det ikke
bevist og der vides heller ikke noget om
eventuelle nærmere vilkår i den forbindel
se. Han må derfor på sin principals vegne
begære rettens endelige og lov-forsvarlige
dom. Det samme siger Busch.

Dommen
Herpå falder rettens kendelse:
Et forlig har ikke kunnet gennemføres.
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Det er blevet afvist af Jacob Jensen skønt
det var fremsat i kærlighed.
Da Niels Christensens hustru ikke åle
nes te nogle uger før er trolovet, men også
viet nogle dage før Jacob Jensen og hans
hustru, og som det er skik og brug, at den
ældst gifte sidder yderst, så bliver det
således. Dog eftersom Niels Christensen
har begyndt denne sag på sin hustrus
vegne, da ærgerrighed burde være tilside
sat, helst på slig et helligt sted, bør han at
give til Klim Sogns fattige een rigsdaler.
Og Jacob Jensen, der har forfulgt sagen og
ej villet tage mod det tilbudne forlig ligele
des een rigsdaler. Og som de begge ved
deres utidige ærgierrighed har forårsaget
retten mange rejser og adskillig besværing,
findes det billigt, at enhver af parterne til
dennem betaler salarium og omkostning,
gjør tilhobe fem rigsdaler at betale inden
tre ugers forløb.
Både Busch og Qvistgaard begærer på
deres principalers vegne dommen nedskre
vet, hvilket retten bevilgede, når det dertil
forordnede stempelpapir blev leveret.
Således endte denne sag, og fremtidig
var skudchandlerens datter anbragt
standsmæssigt i kirken.
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INGVARD JACOBSEN

»Søndergård« i Øsløs
Dens fæstere, ejere og udstykning (1568-1991)

Kommer man kørende på Amtoftvej imod Øsløs på
Sydhannæs, vil man på venstre hånd Ja øje på en
firlænget gård af betydelig størrelse. Det er »Sønder
gård«, der i mange år var den største gård i Øsløs
sogn. Det er om denne gård, dens fastere, ejere og
udstykning følgende artikel skal handle.

»Søndcrgaard« i Øsløs nævnes første gang
i 1568. Da ejes den af:

1) Jesper Nielsen Basse
Han nævnes endvidere som ejer 1613.
Omkring 1625 bliver gården overtaget af:

2) Poul Jensen Holst
Han har muligvis faet gården igennem et
giftermål. Han var lensmandens delcfoged
på Hannæs. Poul Jensen Holst købte efter
hånden en del frit bøndergods. Ved sin
død var han den største selvejer i herredet.

3) Niels Poulsen Holst
Blev den næste ejer af »Søndergård«. Han
var søn af forrige ejer og gift med Maren
Lauritsdatter. Han har muligvis haft øko
nomiske problemer, i hvert fald bliver går
den på et tidspunkt købt af Vesløsgårds
ejere og lagt ind under dets bøndergods. I
Kølbygårds fæsteprotokol (i den ældste del
af Kølbygårds fæsteprotokol står der opført
en del fæstebreve fra Vesløsgård gods. De
to herregårde havde samme ejer fra 1702
(Enevold Nielsen Bcrrcgård)), der går fra
1719 til ca. 1850, men hvor der også står

opført ældre fæstebreve, ses skiftet mellem
Niels Poulsen Holst og dennes søn

4) Poul Nielsen Holst
Han overtog fæstet 1. juli 1693. Gift med
Marie Obcl, der blev enke før 1714. Dette
år findes der nemlig en skifteforretning fra
»Søndergård«, over Anders Larsen, mor
broder til Poul Nielsen Holst. Her omtales
Marie Obcl som enke. Skiftet fandt sted
den 23. juni 1714 og står i skifteprotokollen
over Køl by- og Vesløsgård gods (1719-84).
Begge herregårde blev på dette tidspunkt
ejet af Ene vold Nielsen Bcrrcgård, gift med
den sagnomspundne Ane Søc. (Om Vcsløsgård og Kølbygård, se Historisk Årbog
henholdsvis 1911 og 1917). Skifteforretnin
gen over Anders Larsen står på siderne
245-49 i skifteprotokollen (bd. 1):
Her refereret efter den forkortede udga
ve, udarbejdet af Sigrid Brandi: »Karlen
Anders Larsen, død 25. maj 1714, 82 år
som har været i »Søndergård« i Øsløs
sogn, hos salig Poul Nielsen Holsts enke i
»Søndergård« ærlig og gudsfrygtig Anne
Marie Obel, både mens hendes mand leve
de og i hendes enkestand — ca. 20 år,
hendes salige mands morbroder.
Anne Marie Obels lawærgc: Hendes
brodér hr. Olle Jørgensen Obcl, sogne
præst til Gudum og Lille Vcrrc menighe
der.
Andre tilstedeværende: Johanne Holst,
salig Anthon Mundcrlous enke i Øsløs
Bisgård (Øsløs Kirkevej 6). Den afdøde
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karl var hendes morbroder som opgav
arvinger til at være:

Anders Larsens søskende:
Mads Larsen som boede i (ulæseligt).
Jens Larsen som boede i Grønbeck.
Salig Maren Lauritsdatter, som boede
og døde i »Søndergård«.
Hvilke alle søskende er døde, men efter
ladt sig børn, som hun ikke vidste hvor
boede. Ej heller kunne enken Anne Marie
Obcl give forklaring, andet at hendes salig
mand var salig Maren Lauersdatters søn,
og havde disse søskende:
Johanne Holst, salig Anthon Munderlous i Bisgård.
Kirsten Holst, Christen Terkelsens i
Søttrup, Vendsyssel.
Anne Holst, Peder Hvass i Slotved i
Sindal sogn.
Maren Holst, Jens Bruuns, boende i
Arnhøj i Stevns Herred på Sjælland. Zidsel
Holst som endnu er ugift og opholdende
sig hos hendes søster.
Kirsten Holst i Vendsyssel.

Altså må Ane Marie Obcls fordring
nøjes med en del af samme gæld som fuld
betaling.
Den 18. november 1734 blev der holdt
skifteforretning over Niels Holst, søn af
Poul Nielsen Holst og Ane Marie Obel.
Han var udset til at overtage fæstet af
»Søndergård«. Skiftet står omtalt side
319-22 i skifteprotokollen over Kølbygård
og Vesløsgård:
»Niels Holst, som døde hos sin moder
Madam Obcl i »Søndergård« i Øsløs: Den
salige mands enke: Maren Christensdatter,
deres søn: Povl Nielsen, 21/2 år gammel.
Tilstede som Madam Obcls lavværge: Olle
Obcl, sognepræst for Øsløs-Vesløs-Arup
menigheder (sognepræst i Øsløs-VesløsArup 1731-53. Han var bror til Ane Marie
Obcl, født den 9. juli 1680, som søn af
Jørgen Pallcscn og hustru Dorthea Olufsdatter (vistnok fra Scnncls). De var altså
endvidere forældre til Ane Marie Obel.
Jørgen Pallcscn var forpagter af herregår
den Øland, Harring sogn, Hassing her
red)1.
Skifteforretning 1714.

Vurdering af den salige Anders Larsens midler:

Rede penge i forvaring hos Anne Marie Obel..............................................
Sølv............................
Klæder.............................................................................................................
Korn, 20 tdr. byg, 3 tdr. malt.........................................................................
Gæld tilgode....................................................................................................

17 rd. 0 mk. 8 ski.
12 rd. 5 mk.
12ski.
11 rd. 1 mk. 0 ski.
15 rd. 5 mk.
5ski.
13 rd. 3 mk.
3ski.
70 rd. 3. mk. 0 ski.

Passiver:
Bortskyldt gæld/begravelse........................................................................... 6 rd. 4 mk. 0 ski.
Anders Larsens ophold hos Ane Marie Obel i 6 år, hvor han ikke har
kunnet arbejde................................................................................................ 60 rd. 0 mk.
0ski.
Landstingsvarsel og skifteomkostninger...................................................... 4 rd. 7 mk.
10ski.
Ingen arvinger mødte, og eftersom den salige karls efterladte midler
beløber sig til................................................................................................... 57 rd. 0 mk.
4ski.
+ 6 bistader — 1 død....................................................................................... 4 rd. 0 mk.
0ski.
og resten i gæld................................................................................................ 13 rd. 3 mk.
0ski.
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»Søndergård« i Øsløs. Gården hørte i mange år under Vesløsgård bøndergods. Foto ca. 1900. (Alle billeder er
udlånt af Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs).

Maren Christensdatters lawærge: Chri
sten Pedersen Skremb af Øsløs. Han var
fæster af en af nabogårdene (nuværende
adresse: Amtoftvej 8). Barnets formynder:
Christen Nielsen af Tømmerby sogn og by.

Registrering:
Sølv, 20 lod
i vesteknapper........... 10 rd. 0
Den salige mands
klæder........................ 27 rd. 3
5 bistader................... 2 rd. 0
39 rd. 3

mk.

Niels Holsts samlede gæld udgjorde: 68
rigsdaler.
Altså var der intet at arve.
Ane Marie Obel tilbød at ville tage
barnet til sig og forsørge det. Ane Marie
Obcl beholdt gården i fæste til 1738, hvor
hun frivilligt afstod den. Da havde den
været i samme slægts besiddelse i over 110
o
ar.

0 ski.

mk. 2 ski.
mk. 8 ski.
mk. 10 ski.

Den salige mands gæld:
Hans moder har betalt til Kristian Berregård (ejer af Vesløsgård, 1731-50, søn af
Enevold Nielsen Berregård og Ane Søe),
efter sin søns død, for udlovet besiddelse af
»Søndergård«, når hans moder ville afstå
den: 40 rigsdaler.
Betaling til Christian Skremb som han
havde lånt til Niels Holst til kongelige
skatter: 10 rigsdaler.
Udlagt til begravelse: 10 rigsdaler.

5) Christian Christensen
Overtog fæstet efter Madam Obel den 2.
september 1738. Han var tidligere ladefo
ged på Vesløsgård. Gift med Kirsten Sø
rensdatter. 1786 startede man arbejdet
med udskiftningen af Øsløs sogns jorder. I
forbindelse med forhandlingerne af disse,
beskyldte sognepræsten i Øsløs, Cay Präem (1753-1791), Christen Christensen for
følgende:
»Gården Søndergård skal i fæsteren
Christian Christensen Søndergårds tid som
i mange år var ladefoged på Vesløsgård,
havde faet et stykke ulovlig inddraget af
det fællesjord, som hører til Øsløs og Ves
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løs sogn, Bugsig kaldet. Bemeldte fælles
jord ligger i eng for vestre ende af Sønder
gårds fald, Smørholm kaldes. Efter gamle
folks sigende skal Christian Christensen
have tilegnet sigjorden på følgende måde:
En skøn dag indbød han hjem til sig i
Søndergård fire mænd af Øsløs og fire af
Vesløs, som han vel trakterede, og de
tillagde ham da omtalte stykke jord, som
han skulle have til sin plovs vending, da
han pløjede med 6 bæster. Præsten ved, at
de gamle mænd, som gjorde dette, levede
længe efter, at han var kommen til Øsløs,
men var nu alle døde. Dog kan gamle
Peder Rolighed, som da tjente i Sønder
gård og gik med ploven, herom give forkla
ring2.
Christian Christensen fik ikke meget
glæde af sit nye jordstykke, idet han døde
allerede 1744. Skifteforretningen over ham
blev holdt 29. maj samme år. Den står i
allerede omtalte skifteprotokol, side
554-59:

Christian Christensen Søndergård i Øsløs sogn:
Enken Kirsten Sørensdatter.
Moderen Margrethe Laursdatter i Ho
xer (Hovsør).
Brødre og søstre og øvrige arvinger:
Jens Christensen af Lyndcrup (Lønncrup), Hunstrup sogn.
Christen Christensen, forhen boende i
Hoxer, død, efterladende: Peder Christen
sen, 24 år, Lars C., 22 år, Jens C., 19 år.
Kirsten Christensdatter g. m. Christen
Frøkjær i Tilsted, Anne Christensdatter, 14
år, Maren Christensdatter, 12 år.
Alle hjemme hos moderen i Hoxer und
tagen Kirsten.
Søren Christensen i Hoxer.
Lars Christensen Bach i Arup.
Kirsten Christensdatter i Arup.
Jens Christensen, 37 år, rejser og farer
efter den ham givne frihed.
Enkens lawærgc: Niels Bordsen af Ves
løs.

Skifteforretning 1744.

Vurdering:
I vesterstue, mellemstue, 1 lille stue, bryggers, køkken..............................
Redskaber......................................................................................................
Besætning:
4 hopper, 3 heste, 1 hingst, 1 følhoppe.........................................................
6 køer, 1 tyr, 1 kvie, 3 kalve, 5 stude, 4spædekalve....................................
4 svin, 1 griseso, 16 far, 10 lam, 4gæs..........................................................

87 rd. 0 mk.
37 rd. 0 mk.

6ski.
6ski.

91 rd. 0 mk.
0ski.
89 rd. 1 mk.
0ski.
11 rd. 5 mk. 0 ski.
316 rd. 0 mk.

Passiver:
Husenes reparation, salshus, 1 lille tørvehus ved gården 3 fag, stald og
fæhus repareret det ved gården værende tag, 1 andet hus ved gården.
Laden 8 gulve og 10 i siden. Vogn-og ?hus øst i gården 10 fag.................. 173 rd.
Gårdens besætning, 10’/i bæst, vogne, plove, harver................................... 130 rd.
Folkeløn til Mikkelsdag.................................................................................. 28rd.
Gæld og begravelse......................................................................................... 21 rd.

6 ski.

mk.
8ski.
mk.
8ski.
mk.
0ski.
mk.
14ski.
353 rd. 1 mk. 14 ski.

54

0
1
0
5

Og intet at skifte. Det registrerede blev
udleveret til husbondens fordring. Enken
vil blive ved gården og efterleve hendes
mands fæstebrev.
Den næste fæster af »Søndergård« blev:

6) Anders Jensen
Overtog fæstet 7. oktober 1744. En af
fæstebctingclserne var, at han skulle gifte
sig med forrige fæsters enke, Kirsten Sø
rensdatter. Han kom fra Hunstrup, hvor
han havde faet fripas fra sognepræsten
Bror Brorson. Det skulle man have under
stavnsbåndet 1733-88, hvis man ville forla
de hjemsognet. Han skulle give 100 sletdaler i indfæstning. Anders Jensen døde
1765. Skifteforretningen over ham blev
holdt den 5. august samme år og står på
side 548-52 i skifteprotokollen (bd. 2):

Kirstine Sørensdatter Søndergård. Født den 14. no
vember 1841. Gift med Jeppe Andersen Søndergård.
Hun ejede gården fra 9. april 1875 til 1893 og døde
den 6. maj 1900. Foto 1894.

Anders Jensen i »Søndergård« i Øsløs sogn:
Enken Kirsten Sørensdatter.
Øvrige arvinger:
1 søster Kirsten Jensdatter gift med
Anders Mortensen i Østerild. Enkens lav
værge Christen Jensen Vittrup fra Arup.

Besværingerne overstiger midlerne med
150 rigsdaler og 3 mark. Enken erklærede
dog, at det var den salige mands vilje at
hans søsters mand skulle have hans kiste
og klæder. Enken ville blive ved gården.
Fra skifteprotokollen 1765.

Vurdering (indbo).........................................................................................
Redskaber.......................................................................................................
Besætning:
1 hest, 4 hopper, 4 plage, 2 føl,2 gamle heste................................................
8 køer, 2 stude, 1 studnød, 2 kvier,4 kalve, 1 tyr...........................................
30 far med 20 lam, 6 væddere, 2 galte, 1 so, 1 gris, 4 gæs,
8gæslinger......................................................................................................

79 rd. 1 mk. 4 ski.
34 rd. 0 mk. 10 ski.

93 rd. 4 mk. 0 ski.
48 rd. 1 mk. 0 ski.
29 rd. 0 mk. 0 ski.
284 rd. 0 mk. 14 ski.

Besværinger:
Brøstfældighed:
På ralingshus, lade, stald og fæhus, kørehus, faresti og 1 vognhus og
I lille hus østerst i gården............................................................................... 241 rd. 3 mk.
4ski.
II bæster, 2 vogne, 2 plove, 2 harver, grebe, spader m.v............................. 192 rd. 0 mk.
10ski.
Til enkens begravelse.................................................................................... 10 rd. 0 mk.
0ski.
443 rd. 3 mk. 14 ski.
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Det vurderede udlægges til husbondens
fordringer.
Kirsten Sørensdatter, der nu var enke
efter 2 fæstere af gården, fæstede det halve
af gården væk til:

7) Jens Nielsen
Overtog det halve af fæstet 8. oktober
1765. Han var født 1737 og gift med Anne
Jensdatter. En af fæstcbetingelseme var, at
han skulle vise lydighed overfor enken.
Ved Kirsten Sørensdatter død 1787
overtog Jens Nielsen hele fæstet af gården
(12. maj). Hun havde da været frue på
gården i næsten 50 år. Ved folketællingen
1787 boede der følgende personer på »Søn
dergård«:
Jens Nielsen, 50 år, bonde og gårdbebo
er. Anne Jensdatter, 44 år, madmoder og
hustru. Maren Jensdatter, 17 år, ugift,

deres barn. Kirsten Jensdatter, 15 år, deres
barn. Inger Marie Jensdatter, 12 år, deres
barn. Anne Cathrine Jensdatter, 9 år, de
res barn. Peder Larsen, 29 år, ugift tjene
stekarl. Niels Jensen, 24 år, tjenestekarl.
Chresten Nielsen, 20 år, ugift, tjenestekarl.
Ved folketællingen 14 år senere, altså
1801, havde familien faet en svigersøn:
Jens Syndergård, husbond, 64 år, bonde
og gårdbeboer. Anna Jensdatter, 58 år,
han kone. Gergers Thomasen, 27 år, svi
gersøn. Kirsten Jensdatter, hans kone, 29
år, husbondens datter. Anne Cathrine
Jensdatter, 23 år, husbondens datter. Jør
gen Jacobsen, 21 år, tjenestekarl. Lars
Sørensen, 9 år, tjenestedreng. Maren Christensdatter, 19 år, tjenestepige.
Jens Nielsen Søndergård havde besøg af
brandforsikringskommission, og i protokol
len har de indført følgende taksation:
Brandtaksation 1800.

1800, 1. Decbr. Øsløs Sogn og Bye.
En Gaard Eies og Beboes afJens Nielsen Søndergaard, 10 Tdr. 7 Skp. 2 Alb.
A. Stuehuuset i Sønder 15 Fag 13 Allen dyb, Eege under og fyrre over Tømmer,
deels Muurede og Deels klinede Vægge og Straa Tag, indrettet til Stue, Værelser,
Kiøkken og Brøggers. I Stuerne er Fielle Loft, Vinduer og Dørre samt en Jern
Bielægger Kakkelovn og i Brøggerset en Indmuuret Kobber Kiedel paa %
Tønde. Skorsteen og Bagerovn afbrente Steen.......................................................... 500 Rd.
B. Det Nordre Huus 22 Fag 17 Allen dyb, Fyrre under og over Tømmer, klinede
Vægge og Straa Tag, indrettet til Loe og Lade........................................................... 300 Rd.
C. Et Huus i Vestre Endes Søndre side af Lit. B, 16 Fag 10 Vz Allen dyb, Fyrre under
og over Tømmer, klinede Vægge og Straa Tag, indrettet til Stald, Karle Kammer
og Fæehuus.................................................................................................................... 150 Rd.
D. Et Huus i Østre Ende af Lit. B, 7 fag 6*/4 Allen dyb, Fyrre under og over
Tømmer, klinede Vægge og Straa Tag, indrettet til Foderbaaes.............................. 40 Rd.
E. Det Vestre Huus 7 Fag 6l/z Allen dyb, Fyrre under og over Tømmer, klinede
Vægge og Straa Tag, indrettet til Foder og Vognhus................................................
30 Rd.
F. Det østre Huus 13 Fag 7 Allen dyb, Fyrre under og over Tømmer, klinede Vægge
og Straa Tag, indrettet til Faaresti og Material Huus...............................................
80 Rd.
G. Et Huus sønden for Lit. z\, 7 fag 6lA Allen dyb, Fyrre under og over Tømmer,
klinede Vægge og Straa Tag, indrettet til Tørvehuus................................................
20 Rd.
Forsvarlig mod Ildsfare og ey tilforn forsikkret.
De Anordnede Brand Redskaber blev forrevist.
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1120 Rd.

Jeppe Andersen Søndergård. Var født på »Sønder
gård« den 29. juli 1832, som søn af den daværende
ejer Anders Christian Gregersen Søndergård. Han var
gift med Kirstine Sørensdatter og ejede gården fra den
6. april 1862 til sin død den 9. april 1875. Foto ca.
1870.

Den næste besidder af gården blev

8) Gregers Thomasen
Han var født 1774 og var altså gift med
Jens Nielsens datter Kirsten Jensdatter.
Inden sin død, har Jens Nielsen Sønder
gård formentlig købt gården af Vesløs
gårds ejer, idet der i Vesløsgårds fæstepro
tokol intet står om Gregers Thomasen.
1801 fik han og hustruen en søn, Anders
Christian Gregersen. Han blev den næste
ejer af gården.
I 1803 havde ejerskiftet mellem Jens
Søndergaard og Gregers Thomsen fundet
sted. Gregers Thomsen havde ændret ved
bygningerne. Protokollen beretter nu:
Brandtaksation 1803.

1803, 19. Septbr., Øsløs Sogn og Bye.
En Gaard, forhen Beboet afjens Søndergaard og forsikkret i Brandkassen under Hoved No. 18
Bi No. 11, men Eies og Beboes nu af Gregers Thomsen. Den var forhen forsikkret for 1120 rd.,
men befandtes nu saaledes forandret:

A. Det under Lit. D anførte Huus nedrevet. Taxeret til.................................................
B. Det under Lit. E anførte Huus vesten i Gaarden nedrevet. Taxeret til.....................

C. Det under Lit. F anførte østre Huus nedrevet og af ny opført og Bestaar nu af 16
Fag 73/i al. dyb, af samme Materialer som forhen, indrettet til Aftægtsværelser,
Fæehuus, Karle Kammer og Hughuus. I Værelset er Loft, Vinduer og Dør, og i
Kiøkkenet en Skorsteen. Forbedret med....................................................................
D. Det under Lit. B anførte Huus Norden i Gaarden, tilbygget 2 Fag, forbedret med

40 Rd.
30 Rd.
70 Rd.

120 Rd.
100 Rd.
220 Rd.

Altsaa nu Gaardens fulde Taxations Summa 1270 Rd.

57

Børn af Jeppe Andersen Søndergård og Kirsten Sørensdatter: Fra venstre Anders Christian Andersen
Søndergård født 1870. Ejede gården fra den 20. juli 1893 til 1910, hvor gården røg på tvangsauktion. Han
døde 1956. I midten Anna, der senere blev gif Andersen og bosat i Øsløs. Til højre Inger, der var født 25.
februar 1867 og døde den 2. juli 1919. Foto ca. 1885.
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Skiftende generationer og vekslende be
hov, der er betinget af gårdens produktion,
fører til nye bygningsændringcr. I 1827
indførtes således denne tekst i brandkom
missionens protokol:
Brandtaksation 1827.

1827, 27. Deebr. Øsløs Sogn og Bye.
En Gaard, ejes og beboes af Gregers Thomasen Søndergaard. Forsikret under Hoved No. 18 Bi
No 11 for 2030 rd. Sølv, fantes nu saaledes forandret og tildeels forbedret:
A. Stuehuuset i Sønder, meget forbedret, men beholder sin forrige forsikring.
B. Det Nordre Huus, ganske ombygget, og bestaar nu af 26 Fag, 19 al. dyb, dcels
Eege og deels Fyrre under Tømmer, Fyrre over Tømmer, klinede Vægge og
Straatag, indrettet til Loe og Lade. Taxeret til n.v. 1099 er forhøyelse i Sølv......... 360 Rd.
F. Det Østre Huus, meget forbedret, Taxeret til n.v. 437-48 er forhøyelse Sølv.........
80 Rd.
H. Et Huus opført Vesten i Gaarden 18 Fag 9 al. dyb, opført afGrundmuur med
Fyrre over Tømmer og Straaetække, indrettet til Studehuus.
Taxeret til n.v. 656-24 er Sølv..................................................................................... 600 Rd.
C. Et Huus opført vesten i Gaarden, i Sønder, 9 Fag Wi al. dyb, Fyrre under og
over Tømmer, klinede Vægge og Straaetag, indrettet til et Giæst Kammer, Vogn
og Materialhuus. Taxeret til navne værdie 218-72 er Sølv....................................... 200 Rd.
1240 Rd.

C. et Huus i Vestre ende af Lit. B, udgaar......................................................................
G. et Huus sønden for Gaarden, Ligesaa.......................................................................

240 Rd.
30 Rd.
270 Rd.

altsaa Forhøyelse 970 Rd.
Forsvarlig mod Ildsfare, og Gaarden som meldt forhen forsikkret for 3030 Rd. Sølv, altsaa nu
for 3000 Rd. Sølv.

9) Anders Christian Gregersen
Var som nævnt født 1801, som søn af
forrige ejer. Han var gift med Ane Jcppesdatter, der var fra Vesløs, født 1800. Ved
folketællingen 1834 var der følgende bebo
ere på gården:
Anders Christian Gregersen Sønder
gård, 33 år, bonde og gårdejer. Ane Jeppesdatter, 34 år, madmoder, hans kone.
Ane, 6 år, deres datter. Gregers, 4 år, deres
søn. Jeppe, 2 år, deres søn. Jens Christen
sen, 27 år, tjenestekarl. Niels Broc, 21 år,
tjenestekarl. Jeppe Hansen, 17 år, tjeneste

karl. Kristen Thomasen, 25 år, tjeneste
karl. Katrine Jeppcsdattcr, 25 år, tjeneste
pige. Kirsten Marie, 13 år, tjenestepige.
Ved folketællingen 11 år senere, 1845,
var familien forøget.
Anders Christian Søndergård, 44 år,
bonde og gårdejer. Ane Jeppcsdattcr, 45
år, født i Vesløs, hans kone. Ane, 17 år,
deres datter. Gregers, 15 år, deres søn.
Jeppe, 13 år, deres søn. Kirsten Marie, 8
år, deres datter. Ane Marie, 4 år, deres
datter. Christen Jensen, 40 år, født i Klim,
tjenestekarl. Christen Lynge, 28 år, ugift,

59

Ejendom udstykket fra »Søndergård« 1917. Den har matrikelnummer 171, nuvarende adresse: Søndergårdsmark 11. På billedet ses det davarende ejerpar Jens Christian Jensen og hustru Edel Kirstine samt børnene. På
hvid hest, Karen, på mørk hest Herluf; mellem foraldrene Rigmor. De ejede ejendommen til 1926, hvor den blev
købt af Alfred Thorhauge. Foto ca. 1923.

født i Arup, tjenestekarl. Simon Andersen,
28 år, født i Aggersborg, tjenestekarl. Ane
Marie Sørensdatter, 28 år, født i Østerild,
tjenestepige. Maren Kirstine Nielsdatter,
29 år, født i Klim, tjenestepige. Niels Chri
stian Sørensen, 17 år, født i Øsløs.
Anders Christian Søndergård blev sam
men med Peder Christian Madsen Thorup
(ejer af Øsløs Store Bisgård), Thomas Dige
(storkøbmand i Øsløs) og Ole Berthelsen,
gårmand (ejer af, nuværende adresse: Høj
strupvej 140, matr. nr. 22 a, Øsløs sogn),
medejer af Øsløs Kirke før 1860. Han
solgte gården den 6. april 1862, og døde
1869.

10) Jeppe Andersen Søndergård
Blev den næste ejer af gården. Han var søn
af forrige ejer, født 1832. Gift med Kirsten
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Sørensdatter, født i Øsløs den 14. novem
ber 1841, og datter af Søren Christian
Andersen og hustru Inger Nielsdatter. De
ejede den nordligste gård i Øsløs sogn,
Hjortholm Mølle (nuværende adresse:
Højstrupvej 68). Jeppe Andersen Sønder
gård overtog altså gården den 6. april
1862. Han døde allerede 1875.

11) Kirsten Sørensdatter Søndergård
Drev gården videre efter sin mands død.
Hun skal efter sigende have drevet den
med stor dygtighed. Gården havde i Kir
sten Sørensdatters ejertid eget mejeri og et
stort folkehold, som folketællingen fra 1880
fortæller:
Kirsten Sørensdatter, enke, 38 år, hus
moder, gårdejer. Ane Andersen Sønder
gård, 15 år, ugift, hendes datter. Inger

Andersen Søndergård, 12 år, hendes dat
ter. Anders Christian Andersen Sønder
gård, 10 år, hendes søn. Jeppe Andersen
Søndergård, 4 år, hendes søn. Jens Ander
sen, 22 år, født i Vesløs, tjenestekarl. Lars
Christian Christensen, 23 år, tjenestekarl.
Jens Christian Jensen, 18 år, tjenestekarl.
Anders Christian Mortensen, 18 år, født i

Hoxer, Østerild sogn, tjenestekarl. Peder
Jensen, 15 år, tjenestedreng. Ane Katrine
Nielsen, 18 år, mejerske. Ane Marie An
dersen, 23 år, født i Vesløs, tjenestepige.
Kirsten Larsen, 22 år, født i Sejcrslev,
Mors, tjenestepige.
Ifølge en brandtaksation fra omkring
1890, havde gården følgende bygninger:
Brandtaksation 1890.

Kirsten Sørensen Søndergård

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Stuehus 0-V kvist mod syd, 55 Vz al. lang, 11 */4 al. br...........................................
Hestestald og mejeribygning, 68’A al. lang, lO’A al. br..........................................
Lade 0-V, 98 al. lang, 20 al. br................................................................................
Stald, gjæstekammer og karlekammer, 74 al. lang, 16 al. br..................................
Tørvehus S-N, 12 al. lang, 8 al. br............................................................................
Vognhus 0-V, 30 al. lang, 10 al. br.........................................................................
Svinestald 0-V, 15 al. lang, 11 al. br. Stråtag........................................................
Forskjelligt mejeriinventar......................................................................................

7.600 kr.
5.000 kr.
5.600 kr.
7.800 kr.
200 kr.
800 kr.
900 kr.
1.700 kr.
29.400 kr.

Ejendom udstykket fra »Søndergård« 1917. Den har matrikelnummer 17 u. Første ejer var Mikkel Kristian
Jensen Klit. Ejendommen nedbrændte for en del år siden. Der blev opført et nyt hus på grunden. Nuværende
adresse: Søndergårdsmark 18.
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Thomas Karl Thorhauge og hustru Inger, fotograferet i »Søndergårds« have sammen medfire afsønnerne og en
tjenestepige, Ingeborg Andersen, der var fra Øsløs.

Udover tjenestefolk, beskæftigede går
den adskillige daglejere og løsarbejdere.
Som man kan se af folketællingen, blev den
yngste af børnene født efter faderens død.
Kirsten Sørensdatter solgte gården 20. juli
1893, og døde 1900 (den 6. maj).

12) Anders Christian Andersen
Blev den næste ejer af »Søndergård«. Han
var søn af forrige ejer. Han forblev ugift
livet igennem. Han var født 1870 og over
tog altså gården 20. juli 1893. I La Cours:
Danske gårde (udgivet 1908) står der føl
gende om gården:
»Der svares i tiende ca. 12 tdr. landhartkorn. Sidste års kommuneskat (1907) ca.
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3.000 kr. Det samlede areal udgør 238 tdr.
land, deraf ager ca. 150, eng 5, hede 30,
strandjord 50, have og gårdsplads 3 tdr.
land. Gården drives af ejeren. Besætningen
består af 38 køer, 10 ungkvæg og kalve, 2
tyre, 8 heste, 6 plage og føl, samt ca. 60 får.
Sidste år (1907) solgtes 20 fedekreaturer og
ca. 150 månedsgrise. Kvægbesætningen
vedligeholdes ved eget tillæg, er af rød
dansk malkerace. Mælkemængden var i
snit 5500 pund pr. ko. Den leveres til
Tømmerby Mejeri (Kaphøj, dannet 1896).
Det normale folkehold er: 2 fodermestre, 1
forkarl, 3 karle, 3 piger og 1 daglejer.
Gårdens faste maskiner drives delvist ved
vindmotor.«
1910 kom Anders Søndergård i økono
miske vanskeligheder og gården røg på

tvangsauktion. Den blev overtaget af en
advokat. Anders Søndergård flyttede fra
egnen og blev senere, iøvrigt sammen med
sin søster Inger Søndergård, ejer af Løkken
Badehotel. Han døde 1956.

13) Anders Bojer
Var advokat og købte »Søndergård« på
tvangsauktion den 14. janaur 1911.
Samme år blev gården brandtakseret:
Brandtaksation 1911.

Anders Bøjer.

1911 den 1. april. Omvurdering:
1) Stuehus 0-V kvist mod syd, 55 */2 al. lang, 11 lA al. br...........................................
2) Hestestald og tidligere mejeribygning, 68‘A al. lang, 10!Z? al. br...........................
3) Lade 0-V, 98 al. lang, 20 al. br........ ’i......................................................................
4)
5)
6)
7)
8)

Stald, gjæstekammer og karlekammer, 74 al. lang, 16 al. br..................................
Vognhus 0-V, 30 al. lang, 10 al. br.....................
Svinestald 0-V, 15 al. lang, 11 al. br.......................................................................
Materialhus ved stranden, 30 al. lang, 11 al. br......................................................
Vindmotor på laden.................................................................................................

7.600 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
8.000
800
900
1.000
700
29.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Thomas Karl Thorhauge og hustru Inger med familie. Han ejede »Søndergård« fra den 17. april 1920 til den
21. juni 1933.
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»Søndergård«. Nyere foto, ca. 1970. Gården har i dag nogenlunde samme udseende.

Da Anders Bøjer købte gården, havde
den været i samme slægts cjc/besiddelsc fra
1765 til 1911. Anders Bojer solgte gården
til

14) A. C. Borresen, E. J. Overgård

og M. Jørgensen
De købte gården den 13. oktober 1916.
A. C. Borresen var avlsbruger, E. J. Over
gård var proprietær. M. Jørgensen trak sig
hurtigt ud af handelen. De to øvrige, der
begge kom fra Midtjylland, fik straks ud
stykket en del af gården i husmandslodder.

»Søndergårds«
udstykning
I årene omkring systemskiftet 1901, blev
der gennemført en række love, der gjorde
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det nemmere at udstykke godser og større
gårde. I forbindelse med husmandslovene,
vedtaget 1906, blev der indført statsstøtte
til udstykningsforeningcr og andre, når de
opkøbte en større ejendom for at oprette
selvstændige småbrug. I 1909 blev Han
Herredernes Udstykningsforening dannet
og stod blandt andet bag udstykningen af
Vesløsgård 1910-12 og »Aldershvile« i
.Vesløs sogn 1924. Samme forening var
iøvrigt stærkt interesserede i at købe »Søn
dergård«, men handelen gik ikke i orden.
Det var på baggrund af den her skitserede
lovgivning, at A. C. Borresen og E.J.
Overgård 1916 gik i gang med at udstykke
gården. Der blev solgt syv husmandslod
der, hver med en størrelse på ca. 10 tdr.
land. Alle lodderne blev solgt 1917. Listen
over de første ejere, med matrikelnummer
og nuværende adresse, ser således ud:

Ejerne 1917.
Navn:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jens Christian Jensen...........................................................
Emil Pedersen.......................................... ............................
Jens PeterJensen..................................... ............................
Søren Mikael Madsen............................. ............................
Marius Christoffersen............................. ............................
Mikkel Kr. Jensen Klit........................... ............................
Nikolaj Møller.......................................... ............................

Få år senere (1921), blev ejendommen
17 h (Søndergårdsmark 17), udstykket i
endnu et lod, idet Emil Pedersen solgte en
part til sin søn Viliam Pedersen. Denne
ejendom fik matrikel nummer 17 z (Søn
dergårdsmark 20).
I dag dyrkes kun den ene ejendom som
fuldtidslandbrug (Søndergårdsmark 11),
to dyrkes som fritidslandbrug (Sønder
gårdsmark 14 og 16). De øvrige har solgt
jorden fra, blandt andet til Søndergårds
mark 11, og bruges til helårsbeboelse. En
af ejendommene, Søndergårdsmarkvej 18,
nedbrændte for en del år siden. Der er nu
opført et nyt hus på grunden.
I en brandtaksationsprotokol for Øsløs
sogn, fra forsikringsselskabet Thisted Amt,
der dækker perioden ca. 1900 til 1930, er
der følgende taksationer over de udstykke
de ejendomme:

Matrikelnummer 17 l (Søndergårdsmark 11):
Jens Christian Jensen.
1917, den 27. maj indfandt sig underteg
nede hos Jens Christian Jensen, for efter
hans begjæring at brandforsikre bygnin
gerne under opførelse:
1 ) Stuehus og stald 0-V, 20,35
ml, 7,15mbr. Cementtag...... 2.500 kr.
2) Lade og vognhus S-N, 9,40 m
1, 7,15 m br............................... 1.000 kr.
3.500 kr.

Matr. nr.:

Nuværende adresse:

171
17 h
17 k
I7f/p
17 o
17 u
17 s

Søndergårdsmark
Søndergårdsmark
Søndergårdsmark
Søndergårdsmark
Søndergårdsmark
Søndergårdsmark
Søndergårdsmark

11
17
15
12
14
18
16

Matrikelnummer 17 k (Søndergårdsmark 15):
Peter Jensen.
1917, den 13. maj indfandt sig Jens
Peter Jensen og fik sine bygninger under
opførelse på ejendommen foreløbigt forsik
ret:
1) Forskjclligt byggemateriale
m.m. vurderet for.................... 2.500 kr.
Matrikelnummer 17 h (Søndergårdsmark 17):
Emil Pedersen.
1917, den 13. maj. Vurdering af bygnin
ger under opførelse:
1) Forskjelligt bygningsmate
riale m.m. Vurderet til............3.500 kr.
1917, den 27. maj. Vurdering af de fær
diggjorte bygninger:
1) Stuehus i 0-V, 13,20 m 1,
7,15mbr.................................. 4.000 kr.
2) Stald og lade S-N, 30,70 ml,
10,75mbr............................... 2.500 kr.
6.500 kr.

Endvidere er forsikret den 14. november
1928:
1) Vindmotor med kværn.......... 2.000 kr.

De øvrige ejendomme var ikke forsikret i
»Thisted Amt«, men har sansynligvis væ
ret forsikret i husmandsbrandkassen. Som
man kan se af taksationerne, er ejendom
mene opført samtidigt.
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Gårdens bygninger og den resterende
jord, ca. 110 tdr. land, blev den 21. april
1917 solgt til

15) Poul Holst Kjeldsen
Var født i Vesløs, som søn afjcppe Kjeld
sen, der var smed. Som ung rejste han til
Fanø, hvor han blev frøavler. Det fortælles
om Poul Holst Kjeldsen, at han oprindelig
var interesseret i at købe »Selbjerggård«,
Tømmerby sogn. Men ejerne turde ikke
sælge den til ham, da han gik i lidt for
daglige klæder. I stedet købte han altså
»Søndergård«. En brandtaksation fra 1918
fortæller følgende:

mer 7 a, nuværende adresse: Amtoftvcj 8.
Han købte gården af sin svigerfar, Christi
an Tøllbøl Jespersen. En anden søn, Alfred
Thorhaugc, købte 1926 en af de udstykke
de ejendomme fra »Søndergård«, matrikel
nummer: 17 1, nuværende adresse: Søndcrgårdsmark 11. Denne ejendom ejes i dag af
hans søn, Ove Thorhaugc.
1924 blev der frasolgt endnu en hus
mandslod fra »Søndergård«. Den blev
købt af Aksel Hcgclund, der stammede fra
Fyn, ejendommen fik matrikel nummer
17 y, nuværende adresse: Frimcrvcj 10.
Jorden fra denne ejendom blev i øvrigt
1970 solgt tilbage til »Søndergård«. I dag
Brandtaksation 1918.

Poul Holst Kjeldsen.

1918, den 27. oktober. Omvurderet:
1) Stuehus 0-V kvist mod syd, 551/? al. lang, 11 ’/ial. br............................................
2) Hestestald og svinehus S-N, 42,80 m lang, 6,55 m br.............................................
3) Lade 0-V, 61,50 m lang, 12,55 m br.......................................................................
4) Stald og stuehus S-N, 46,45 m lang, 6,55................................................................
5) Petroleumsmotor med hus......................................................................................
6) Vindmotor på laden.................................................................................................

Poul Holst Kjeldsen blev imidlertid ikke
længe på gården. Allerede 1920 solgte han
den igen. Han flyttede til Sjælland, der var
hans hustrus fødeø. Her købte han gården
»Fogedgård«, ved Korsør’. Han solgte går
den til

16) Thomas Karl Thorhauge
Var født 1863 i Aggersborg sogn. Gift med
Inger Thorhaugc, ejede oprindelig en gård
ved Aggersund, men købte »Søndergård«
den 17. april 1920. To af hans sønner blev
senere ejere af ejendomme i Øsløs. Jens
Thorhaugc købte den 6. juni 1930 en af
»Søndcrgård«s nabogårde, matrikel num-

66

7.600 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.700 kr.
1.700 kr.
30.000 kr.

bor Aksel Hcgclunds barnebarn, Helge
Jørgensen, i huset.
I slutningen af 20’crnc forsøgte Han
Herredernes Udstykningsforening endnu
engang at købe gården, men man kunne
ikke blive enige om prisen. Thomas Karl
Thorhaugc solgte gården 1933. Han byg
gede nyt hus i Søndre Øsløs og boede der
til sin død 1940. Han ligger sammen med
sin hustru begravet på Øsløs Kirkegård.
Gården blev solgt til:

17) Hartvig Græsbøl
Han købte gården den 21. juni 1933. Han
var læge i Nors og boede aldrig på gården.

Den blev forpagtet ud. I hans ejertid var
der følgende forpagtere:
a) Kærgård Græsbøl (fætter til ejeren)
Var født på Bjerget 1893. som søn af
købmand Per Græsbøl og hustru Kristiane
f. Olsen. Gift med Gudrun Græsbøl, der
stammer fra Djursland. Han forpagtede
gården 1933. Var 1940 til 1949 formand
for Andelsmejeriet »Hannæs« (se Historisk
Arbog 1990), beholdt forpagtningen til
1961, hvor han flyttede til Vesløs. Han
døde 1969 og ligger begravet på Tømmer
by Kirkegård. Han overlod forpagtningen
til
b) Lambert Vinther
Er født i Vesløs. som søn af Marius
Vinther. Gift med Irene Vinther, født Pe
dersen. datter af Anton Pedersen, der i
mange år ejede ejendommen. Søndergårdsmark 17, matrikel nummer 17 h.
Lambert Vinther overtog forpagtningen
den 1. marts 1961 og beholdt den til 1984.
Lambert og Irene Vinther er i dag bosid
dende i Skippergade, Øsløs.
Hartvig Græsbøl døde i slutningen af
70’crnc. Gården blev derefter overtaget af
hans tre børn. De forpagtede 1984 gården
ud til

c) Iver Nielsen
Han forpagtede gården fra 1984 til
1988, hvor gården blev solgt. Iver Nielsen
bor i dag på Søndre Øsløsvej i Øsløs. Den
1. april 1988 blev gården solgt til

18) Hans Lund
Han er gårdejer og bor i Vcsløshusc. Stue
huset på gården blev for en del år siden
indrettet til ferieboliger.
I perioden fra 1568 til 1991 har »Søn
dergård« altså haft 18 ejere og fæstere,

samt tre forpagtere. Den har i kraft af sin
anseelige størrelse haft stor betydning for
sognet.

»Søndergård«
i litteraturen
»Søndergård« har fundet sin plads i skøn
litteraturen. Øsløsdigteren Johan Skjold
borg lader sin fortælling »Den sidste«,
foregå på gården. Personerne i novellen
har ingen forbindelse med de rigtige ejere
af gården. Historien, der handler om soci
ale skel og ulykkelig kærlighed, blev første
gang trykt i samlingen »Ensomme folk«,
der udkom 1909. Senere er den genoptry kt
i diverse Skjoldborg-udgivclser, senest i
»Udvalgte fortællinger« bd. 2 (1984). I
sine erindringer »Min mindebog 1, barn
dommens dage, der udkom 1934, fortæller
han en gribende historie om sin farmor og
faderen og hans brødre.
»De tre brødre blev kaldt »Målenes
drenge«. De var store og stærke og havde
et fortræffeligt humør, selv om der så tit var
for lidt brød i huset. Moderen havde gerne
noget med hjem om aftenen, men drenge
ne var nogen slughalse. Såsnart de kunne
gøre nytte gik også de på arbejde i »Søn
dergård«. Når de var i marken og passe
kreaturer, listede de sig til at trevle tøjrrebet, snoede snørebånd af hampen og solgte
dem (sammen med hægter og maller, som
de også lavede) til pigernes livstykker«.4.
Som en slags afrunding af denne lille
artikel om »Søndergård«, kan det oplyses,
at gårdens nuværende adresse er Amtoftvej
14 og har matrikelnummer 17 a.
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NOTER:
1 N. Sod borg: Præsterne i Øsløs-Vesløs-Arup pasto
rat siden reformationen (Historisk Årbog 1916, side
44-97).
•’ N. Sodborg: Udstykningen af Øsløs sognes jorder
1786 (et kulturhistorisk tidsbillede). Historisk År
bog. 1913. side 3-32.
’ Oplysningerne om Poul Holst Kjeldsen er givet mig
af Niels Kjeldsen. Amtoft, hvis bedstefar, Kjeld
Kjeldsen, var en bror til Poul Holst Kjeldsen.
4 Johan Skjoldborg: Min mindebog, bd. I. barndom
mens dage, side 107.
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CHR. HOUMARK HAMMER

Den store oprydning
efter »Festung Thy«
Tallerkenminernes form gjorde, at de var vanskelige
at stable på lastvognen. Folkene på ladet skulle prøve
på at afværge, at de skred ud, men det var ingen rar
lyd, når de begyndte at skramle.

Besættelsestiden er vist efterhånden be
skrevet på både kryds og tværs, men om én
periode mener jeg nok, at der - i hvert fald
for Thys vedkommende - kan fortælles lidt
mere. Det er tiden fra 4. maj til 1 .juli 1945,
da modstandsbevægelsen var sat til at ud
føre et stykke arbejde, som vist ikke mange
har forstået omfanget af: Oprydning efter
besættelsesmagten i takt med, at den gik
hjem!
Måske kan det være vanskeligt for nu
tidsmennesker at forestille sig, hvordan der
så ud i Thy den 5. maj 1945, efter at den
tyske besættelsesmagt i fem år havde eta
bleret og stadig udbygget sin fæstning ved
Nordsø og Skagerrak. Over tusinde beton
bunkers var støbt på kysten fra Agger til
Bulbjerg, og dertil kom mange kilometer
pigtrådsspærringcr, skyttegrave, tankgra
ve, et meget stort antal store jernkryds til
kampvognsspærringer og mange tusinde
landminer. Der var kæmpemæssige radar
anlæg og pejlestationer, og til mandskabet
- måske 20.000, da der var flest - var opført
mange træbarakker. Der var overalt oplag
ret ammunition og materiel, så den tyske
»festung« kunne modstå belejring i lang
tid. Thy var nok et af de områder i Dan
mark, der var stærkest berørt af besættel
sen.

Hovedfæstningen var Hanstholm, men i
Dragsbæk ved Thisted var anlagt »Sccfliegerhorst« med vandflyvemaskiner i
bugten nedenfor, og yderst i Nørreallc lå
en matericlgård, hvor Organisation Todt
havde en mængde entreprenørmateriel og
deriblandt et større antal lastbiler. I den
østlige bydel lå Vcgcndal-Fårtoftlcjrcn, et
temmelig stort område bag pigtrådsspær
ringer. Det var en hel barakby med konto
rer, værksteder og bl.a, et kanonværksted,
som Cimbria siden indrettede sig i. Der var
mandskabsbarakker, kostforplejning, offi
cersmesse og bcfalingsmandsmessc.
Drags bæklej ren blev senere overtaget af
CF-kolonnen, og en del af dens barakker
var så solide, at de er brugt helt frem til
nutiden. En anden del blev international
flygtningelejr, da alle tyske flygtninge var
rejst hjem. En stor træbygning, som siden
blev til Strandhotellet og i dag er del af
Hotel Limfjorden, var officersmesse, og jeg
var i 1945 en af de første danske, der kom
herind for at undersøge, hvad tyskerne
havde efterladt. Den var efter forholdene
dengang både stor og flot, og over en åben
kamin i salen var et stort vægmaleri, som
forestillede en engel, der fløj hen over en
kanon af gammel model og tissede i fænghullet. Nedenunder stod på tysk: Alle kun
ster er omsonst, når en engel tisser på
krudtet.
I en skufle fandt jeg senere den skitse,
maleren har brugt, og den er afleveret til
Thisted Museum.
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I Hundborg, hvor ungdomsskolen nu
Drags bæklej ren var sikret med pigtråds
spærringer og minefelter, som strakte sig ligger, havde tyskerne det største og nyeste
fra fjorden og et godt stykke på den anden radaranlæg i Thy. Det var så vigtigt, at
side Oddesundvej, som var spærret af nog tyskerne ikke fik lov til at forlade det, før
le mægtige betonmure. Trafikken blev le englænderne var ankommet og havde in
det udenom, så vi sydfra skulle over Til spiceret anlægct. Men det samme gjaldt
Hanstholm-fæstningen.
sted for at komme til Thisted.
De modstandsfolk i Thisted, der fik til
Tyskerne brugte vandtårnet som ud
kigspost, og nedenfor det var en del barak opgave at rydde op i den tyske hærs efterla
ker, som den 5. maj var fyldt med flygtnin denskaber, fik først kvarter i Realskolen på
ge. På Kronens Hede lå en stor barakbv, Plantagcvcj, men rykkede siden til Vegenog her var også flygtninge. I de sidste dal-Faartoft, hvor forholdene var væsent
krigsmåneder var der anbragt flygtninge ligt bedre. I Realskolen havde Danske
mange steder, også i værnemagtens forlæg Kvinders Beredskab sørget for forplejning,
ninger. Bl.a, i Hanstholm var der mange og det fungerede godt, men vi fik alligevel
den 5. maj. En af de omgaver, modstands bedre forhold, da vi kom til den store
bevægelsen skulle hjælpe med, var at fa barakby, hvor også befrielsesdagenes fan
ger fik plads. Vi kunne spise i messen, når
samling på disse flygtninge.
Jeg husker, at et par af vore unge folk fik der var tid, og ellers hygge os i officersmes
til opgave ved hjælp af et par rutebiler at sen og udveksle erfaringer fra dagens ar
ordne flytningen fra Hanstholm til Kro bejde.
nens Hede. Denne flytning skete på et
Helt ind i 1945 havde tyskerne bygget
tidligt tidspunkt - mens de tyske soldater videre på forsvarsanlægene ved Bulbjerg.
stadig var i Hanstholm. Bagefter blev vi Man udvidede til Lund Fjord, således at
flere gange beordret ud i lejren på Kronens landsdelen kunne afspærres. Vi kaldte det
Hede for at søge efter efterlyste personer, Vust Fæstningen. Her var der dog ikke
men det var ingen let opgave, for derude blevet tid til at støbe bunkers, men i stedet
gik over 1.000 forskellige mennesker - også gravede man kilometervis af løbegrave,
soldater - i én pærevælling. Det var nær som mange steder var dækket med træ
mest som at søge efter en nål i en høstak. stammer og jord.
»Sommerlyst« i Plantagen var anvendt
Kanoner var hentet fra de danske krigs
som depot. Her fandtes mange spændende skibe, som sænkedes af danske marinere
ting. Et særligt ammunitionsdepot var på efter 29. august i 1943, og på hver af dem
Faartoftvej anbragt i en stor betonbunker, kunne vi finde en messingplade med ski
som forøvrigt ligger der endnu og i mange bets navn. Vi fandt også temmelig meget
år efter befrielsen blev brugt til kartoffel materiel af dansk oprindelse, bl.a, gevær
kælder. Ved Faartoft Strand var der skyde 89, Madsen maskingeværer, danske 81
bane, og ved fjordbredden ude nær Eshøj mm morterer og danske håndgranater. Det
lå en pejlestation.
hele var en pindsvinestilling, spækket med
Ved Vandet Station på Thisted-Fjerrits- pigtråd og miner.
lcvbanen var der et meget stort depot med
Det var nok fra det område, jeg var med
våben og våben-reservedele, sprængstof, til at fjerne mest materiel, bl.a, fordi tysker
signalmatcriel, ja selv et lager af fedtsværte ne ikke var blevet færdige med anlægct. Vi
til de tyske soldaterstøvler.
fandt f. eks. store lagre af fodfolksmincr,
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Skitse til kaminmaleri i Dragsbaklejren. Billedets tekst lyder: Alle Kunst — ist Umsunst — H enn ein Engel
auf das Zündloch brunst.
\

som var lavet af træ, så de ikke kunne
spores med minesøgere. I den første tid
efter befrielsen blev området bevogtet af en
gruppe fra Østerild, og jeg husker, at Arne

Svendsen - senere radioforhandler i Thi
sted - var med her. Fra slutningen af maj
blev bevogtningen overtaget af Den danske
Brigade.
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Det var bestemt allerede før befrielses
dagen, at modstandsbevægelsen skulle sik
re de dødsensfarlige anlæg, når tyskerne
rykkede ud, og det lettede vort arbejde en
del, at de ikke havde travlt med at komme
afsted. Amtskontorchef Skaalum havde en
aftale med værnemagten om, at den skulle
melde til ham, når den forlod de forskellige
stillinger, så modstandsbevægelsen hurtigt
kunne fa ryddet farligt materiel bort eller fa
sendt vagthold ud, men det er ikke mit
indtryk, at alle tyskere overholdt aftalen.
Måske var nogle af de højere officerer
moderate, men ellers var forholdet ikke
særlig godt, når de tyske soldater så os med
vore maskinpistoler og armbind. Man må
vel forstå deres tankegang, når man ved, at
de i de sidste mange år havde haft for skik
at klynge folk som os op i den nærmeste
lygtepæl - når de da ellers kunne fange
dem.
Da de første dages mere eller mindre
spændende opgaver var løst, havde opryd
ningen efter vore ubudne gæster første
prioritet, og her var nok at tage fat på.
Modstandsbevægelsen eller Thy Lande
værn, som det nu hed, fik tildelt opgaven
fra Thorup Strand og resten af Thy, idet
modstandsbevægelsen i Sydthy stod for
indsamlingen fra Lodbjerg og sydpå.
Rent praktisk var arbejdet lagt til rette
på den måde, at kaptajn Ejby Nielsen
havde overkommandoen, og der var opret
tet et kørsclskontor med ingeniør Poul
Vestergaard som leder. Trods de fem
krigsår fandtes stadig lastbiler, og vognmændene ville gerne have noget at bestille.
Personbiler fandtes også - de stod opklodsedc rundt omkring - og til det formål
kunne Poul Vestergaard godt fremtrylle
lidt benzin. Niels Visby Jensen og Holger
Nørager garanterede for, at køretøjerne var
i god stand, når vi skulle bruge dem, og
hele dette system fungerede godt.
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Det var unge mennesker, der kom til at
udføre dette arbejde. Vi havde nok det til
fælles, at vi havde lært at håndtere engelsk
materiel, og så må man åbenbart have
regnet med, at vi også kunne finde ud af
det tyske. Vi havde godt nok modstands
bevægelsens
instruktører,
»Boysen«,
»Bent« og »John« til hjælp, men deres
uddannelse gik jo også på det engelske.
Altså var der ingen instruktion - vi måtte
selv finde ud af det. Først sidst i maj
begyndte der at komme lidt skriftlig hjælp
og vejledning.
Den stående ordre til os var, når vi
skulle ud i de tyske stillinger, at vi først
skulle fjerne alt, hvad vi anså for farligt, og
dernæst alt, hvad der havde værdi.
Når jeg om morgenen havde været inde
på kontoret og havde laet dagens opgave,
gik jeg til ingeniør Vestergaard eller Niels
Visby Jensen og bestilte som regel to last
biler. Mandskab til hjælp blev de første
dage taget fra modstandsbevægelsens be
redskabsstyrke, men disse folk havde jo
hver deres at passe, enten de var selvstæn
dige eller havde et job, så allerede efter få
dage blev der antaget arbejdere. De var let
fundet, for Thisted var fyldt med folk, som
havde arbejdet for tyskerne, og jeg kunne
bare gå ned på havnen for at bestille dem,
der var brug for.
Når vi ankom til en forladt tysk stilling
ude i klitterne, var vi på ukendt område.
Lastbilerne standsede i god tid, og jeg
måtte ud for at undersøge, hvor vi kunne
køre. Vi var ikke glade for minefelterne, for
sandfygning havde mange steder sløret
både pigtråd og hjulspor, så det kunne
være svært at konstatere, hvor der var
sikkert at køre, men vi slap da for uheld.
Når vi havde fuldt læs, kørte vi til den
tidligere OT-lcjr ved Nørreallc. Her blev
det hele sorteret, og de fleste af våbnene
blev lagt i en stribe på jorden, hvorefter en

mand med et autogcnskærcapparat skar
det hele igennem, før skrottet blev trans
porteret til Frederiksværk til omsmeltning.
Det skete efter ordre fra englænderne, som
havde krævet, at alle tyske våben skulle
ødelægges.
De fast monterede kanoner rørte vi ikke
ved, men granaterne til dem blev samlet i
bunkers, hvis åbninger blev muret til, så de
kunne ligge sikkert til senere afhentning.
Når vi ankom til OT-lcjrcn, kunne et læs
for eksempel bestå af forskellige slags vå
ben med tilhørende ammunition, granater
og magasiner til små maskinkanoner,
stangkrudt i lærredspose til nogle af de
større kanoner, sprængladninger til at ødelægggc kanoner, håndgranater, store og
små tallerkenmincr til anvendelse mod kø
retøjer, små fodfolksmincr, som lignede
konservesdåser, og de frygtede S-miner,
der var konstruerede, så de sprang en
meler i vejret, før de detonerede.
Der kunne også være papkasscr å ca. 20
kg med det gule tyske sprængstof Donarit,
morterer med ammunition, antitankvåbenet »Pansernæve« og flammekastere, glas
kolber med en stærk syre, som var beregnet
til at kaste ind gennem sigtesprækken i
kampvogne, signalpistoler med store
mængder patroner, fclttclcfoner m.m.
Lastvognene var jo altid med høje sider,
og vi stablede op, men tallcrkenminernes
form gjorde, at de var vanskelige at holde
styr på. Folkene på ladet skulle prøve på at
afværge, at de skred ud, men det var ingen
rar lyd, når det begyndte at skramle.
Vognmændene kørte imidlertid pænt, så
der skete ikke noget, men dersom thisted
boerne havde været klar over, hvad vi
kørte med gennem de smalle gader ud til
Nørrealle, kunne det godt tænkes, at de var
blevet nervøse.
Der blev snakket om, at det var risika
belt at samle alle de eksplosive stofler ude
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ved Nørrealle, og det resulterede i, at
»Bent« og »John« lavede forsøg på stran
den nedenfor »Flicgcrhorst«. De samlede
store portioner af forskellige effekter med
sprængstofler i, og i et par dage lød der
nogle mægtige brag derude. Jeg vil tro, at
beboerne i nærheden dengang kan have
fundet mærkelige genstande på deres mar
ker - det blev konstateret, at ikke alt i
dyngen eksploderede. Forskellige slags gra
nater kunne godt blive slynget langt væk
uden at detonere, så forsøget blev ikke
gentaget.
Straks efter 5.maj kom tre mand fra
hæren til hjælp, og kaptajn Sabro var vist
øverste chef for indsamlingen af det tyske
materiel, men ham så vi nu ikke meget til.
Kaptajnløjtnant Fjerring derimod var i
hele perioden min nærmeste foresatte, og
han prøvede at holde styr på de forskellige
opgaver. Overofficiant Løkkegaard havde
kommandoen i OT-lcjrcn ved Nørrealle,
og han gjorde et stort arbejde.
I sommerens løb tyndede det ud i den
lille flok, som havde med oprydningen at
gøre. Den danske Brigade, som en kort tid
havde nogle fa mand heroppe til hjælp
med bevogtningen, rejste igen, og derefter
gik der nogen tid, før det danske forsvar,
som var blevet opløst i 1943, igen kunne
samle funktionsdygtige afdelinger. Da de
kom, oprettedes Parkkommando Nordvest
med kaptajn Sabro som leder til at forestå
den sidste del af oprydningen, og mand
skab fra marinen ydede den største indsats
ved nedtagning af de større kanoner og
radaranlæg.
Engang sidst i maj, mens tyskerne end
nu var i Hanstholm, inviterede Jens Kirk
os - en 10-15 mand med damer - til
smørrebrød på Thousgaard, og da vi hav
de spist, fik vi en overraskelse. I gården
holdt en rutebil, og den kørte os ud til
Hanstholm-fæstningen, hvor en tysk officer

Tyske overdækkede løbegrave på Bulbjerg, maj 1945. Arne Svendsen foto.

viste rundt og forklarede de forskellige
indretninger. Det mest imponerende var
den meget store ildledcr-bunker, som lå
højt med god udsigt over terrænet. I et rum
var et meget stort rundt bord, hvorpå der
var malet et kort over hele fæstningens
område. Kortet var opdelt i kvadrater, som
hver havde et nummer. Alle fast montere
de kanoners skudfclt var optegnet her, så
man skulle have gode chancer for at ram
me med de første skud, hvis man observe
rede en fjende. Fra ildlcderbunkeren var
der telefon ud til hver enkelt stilling.
Vi beså selvfølgelig også en af de store
kanonstillingcr.
Officielt blev modstandsbevægelsens
folk hjemsendt 1 .juli, og så længe blev jeg i
tjeneste med de samme opgaver. Tilbage
var minefelterne, som blev fjernet af et tysk

minerydningshold under dansk komman
do og opsyn. Det var et meget farligt
arbejde, som vist ingen misundte dem.
En særlig civil kommission blev nedsat
til at forestå den sidste del af oprydningen.
Der skulle fjernes mange kilometer pig
trådshegn og store jemkryds i tusindtal fra
kampvognsspærringerne. Ved kysten var
der mange og lange tankgrave og løbegra
ve, som skulle jævnes, og da alt dengang
skulle ske med håndkraft, gav det lange
tiders arbejde til mange hænder. Til alt
jordarbejdet kom de hundreder af barak
ker, der skulle fjernes, flyttes eller bruges til
et civilt formål. Forskellige slags grundmu
rede bygninger er stadig i brug, og ved
kysten står endnu de fleste af de mange
betonbunkers til minde om en ydmygende
periode i Danmarks historie.
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Fra området her i det meste af det gamle
Thisted Amt blev der ifølge Knud Holch
Andersen og Orla Poulsen i bogen »Krigs
værk« indsamlet over 300 mili. kg jern og
afsendt 500 vognladninger andet gods til
det øvrige land. Dertil kom granater og
andet sprængstof, der blev sejlet ud og
sænket i havet.
I det foregående er omtalt tre instruktø
rer, der før befrielsen arbejdede for mod
standsbevægelsen i Thy og siden hjalp
med oprydningen.
»Boysen« var befalingsmand i marinen
og blev siden læge med bopæl i Egå,
Århus. Hans rigtige navn var Ole Klit
bjerg Nielsen, og han har som læge været
ude i verden på forskellige humanitære
hjælpeaktioner.
»John« blev også læge. Hans rigtige
navn er Jørgen Frostholm, og han bor i
Aalborg.
»Bent« hedder Tykjær, er fabrikant og
bor i Silkeborg.

KAJ SEKKELUND

Købmænd og handelsliv i Thisted
1814-50
Handel eksisterer under en eller anden
form i de fleste samfund som formidler af
en nødvendig vareudveksling mellem pro
ducenter og forbrugere. Selvom bøndernes
produktion i den før-industrielle tid først og
fremmest var rettet mod selvforsyning,
havde man som regel et overskud af be
stemte ting — korn, stude, heste, uld,
husflid eet., der kunne sælges imod andet,
man stod og manglede i bruget eller hus
holdningen, hvilket i nævnte periode typisk
kunne være nødvendigheder som træ, jern,
hør, hamp, salt m.v. De tidligste spor af
byudvikling findes derfor på steder, som af
topografiske og geografiske årsager var na
turlige mødesteder — eller trafikale knude
punkter, hvor der naturligt opstod vareud
veksling. Markeder og torvehandel var
midtpunktet i de ældste byers liv, og hvor
handelsforholdcne var gunstige fandtes bo
faste kræmmere og lignende, der havde
handel som levevej. Storetorv i Thisted
bekræfter dette mønster som byens livsner
ve1. Byudviklingen søgtes fremmet af stat
og kongemagt ved købstadsprivilegieme,
hvor man tilstræbte en monopolisering af
handel og håndværk i byerne. Thisted fik
sine privilegier i 1524, og byen har været
thyboernes handelsplads igennem lange
perioder. Handel og håndværk har været
grundlaget for byens fremvækst med et i
forhold til andre danske købstæder stort
bondcopland, og vareudvekslingen mellem
by og land er et iøjnefaldende element i
byens historie.

Handel og transport af varer og gods er
to sider af samme sag, og handelsfolk,
kræmmere og lignende var ofte omrejsende
på landevejene, der slog deres boder op på
markeder og torve. Og det var kun de
økonomisk velstillede købmænd, som var
bofaste med købmandsgårde i handelscen
trene. Købmandsgårdene i de danske provinskøbstæder havde i de fleste tilfælde
kombinationen af handel og avlsbrug som
det økonomiske grundlag, og avlsbruget
spillede også en stor rolle i købstæderne.
Forskellighederne mellem byliv og landliv
var mindre udpræget sammenlignet med
det moderne samfund.
Søfart og sejlads var før den moderne
infrastrukturs udvikling med jernbaner og
landeveje den mest praktiske transport af
tungt gods over større afstande.
F.cks. blev henholdsvis vikingernes og
hanscstædcrncs økonomiske dominans i
høj grad skabt af overlegenhed på søfartens
område. Handel og søfart var derfor gensi
digt afhængige næringer. Dette gjaldt såvel
den lokale handel med bøndervarer, hvor
Limfjordskrejlerne er et godt eksempel,
som kolonialvareimporten fra oversøiske
kontinenter, der i 1700-tallct skabte euro
pæiske handelscentre som København,
Hamborg, Amsterdam og London.
Handelen i Thisted må derfor ses i
forlængelse af de søforbindelser, som gik til
byen eller dets opland, idet langt hoved
parten af fjcrnhandclen bortset fra en i
øvrigt betydelig handel med levende heste

77

og stude, der jo er selvtransportcrcndc,
foregik via søvejen.

Søhandelen
Der fandtes flere hovedlinier i det søfarts
mønster, som berørte Thisteds handel.
Men i grove træk kan søfarten på Thy —
eller Thisted tolddistrikt opdeles i en øst
vendt over Limfjorden og en vestvendt
over havkysten.
Limfjorden gav gode betingelser for sø
transport, og i 1700-tallet og første halvdel
af 1800-tallct fandtes et komplekst og vari
eret handelsmønster i tæt samspil med de
lokale bondeøkonomier i fjordområdet.
Limfjordskrej lerne formidlede bondchandelcn mellem beboerne i fjordens forskelli
ge kroge og indvige — og mellem bønder
og købstad. Fjordsejladsen foregik med
små fladbundede kåge, der også kunne
besejle lavtvandedc indvige og passere
Løgstør grunde, som plagcdcs af tilsan
ding. Krejlerne sejlede i fjordfart i sommer
halvåret, men var i den resterende del af
året traditionelle husmænd og gårdbruge
re, og krejlervarerne bestod af overskuds
produktion i den lokale bondeøkonomi,
f.cks. fordel tes brænde, lertøj og potter fra
det midtjyske område via krejlerne til den
øvrige Limfjord.
Kvols ved Hjarbæk Fjord har vundet ry
som centrum for Limfjordskrejlerict, men
krcjlcrict fandtes i større eller mindre om
fang omkring i hele fjorden. I Thy og
Hanherred var Øsløs antagelig den største
landingsplads. C. Diørup angav i 1842, at
Øsløs havde seks kåge af 12-20 tønder, som
sejlede på Aalborg, hvorfra de hjemførte
»Jern, Kul og andre Fornødenheder for
Landmanden«, men handelen havde tidli
gere været større fra dette sted2. Aalborg
var det ubestridte centrum for Limfjordsscjladsen, og det ses, at krejlerne fra Øsløs

78

var orienteret mod denne by, og derved
blev det en konkurrence for handelen over
Thisted.
Nogle krejlere fra oplandet besøgte Thi
sted by, men søforbindelsen Thisted-Aaiborg var dominerende. Thisted havde i
1830’crnc en gruppe på omkring seks skip
pere, der sejlede i pendulfart mellem de to
byer og formidlede kontakten til storkøb
mændene i Aalborg. Og dette var den
væsentligste handelsforbindelse for køb
mændene i Thisted. Aalborg fungerede
som transithavn mellem Limfjordsområdet
og den østvendte fjcrnhandel — dvs. især
København og Østersø-området, hvilket
gav storkøbmændene i Aalborg en fordel
agtig position.
Enkelte skippere og købmænd fra Thi
sted forsøgte i denne periode at skabe en
direkte besejling til København, men de
var alle præget af økonomisk fiasko.
Importen over Aalborg blev i toldvæse
nets papirer som regel benævnt »Styk
gods«, dvs. køb af forskellige varer i små
partier hos en af de større købmænd. Hve
demel ligner den almindeligste vare, men
iøvrigt kan nævnes bedre landvarcr som
ost, boghvedegryn, pølser, amager-kål,
humle, kirsebær, æbler, agurker, sukker
syltetøj, kartofler, amdam, smør, hamp og
kornbrændevin, desuden ses de tidligste
danske industrivarer som trækul, læder,
vokslys, eddike, øl, jern, sæbe og linolic
samt den danske kolonialvarcimport som
islandsk platfisk, grønlandsk tran, St.
Croix-rom og -sukker3.
Stykgods-importen fra Aalborg var ho
vedsagen i Thisted-Aalborg sejladsen. Den
anden vej måtte skipperne ofte gå i ballast,
dog ses et meget svingende kornsalg — især
af byg afhængig af høstkonjunkturerne,
men mængdemæssigt var det uden betyd
ning sammenlignet med kornsalgct over
vestkystens skudehandel. I dårlige høstår

Storetorv med det gamle rådhus, ca. 1840. Storetorv er centrum i Thisted og gav plads for byens krammarkeder i
17- og 1800-tallet.

fandtes import af østcrsøisk rug i Aalborgtransit til afhjælpning af brødkornsmangel
blandt den fattigste del af Thisteds befolk
ning. Strandingsgods fra vestkystens man
ge strandinger bevirkede også en eksport
fra Thy, idet det ofte gav store varepartier
uden mulighed for lokal afsætning — f.cks.
kan nævnes partier af kobolt, talg og lig
nende. Og eksport af gamle skibsredskaber
var en almindelig vare fra Thy i årene
1814-50’.
En gennemgang af toldlisternc giver
mulighed for at placere tyngden i Thistedkøbmændenes handel som formidler af im
portvarer til videresalg i byen og oplandet,
hvorimod cksportsalg over Thisted by ved

periodens begyndelse — 1814 og til sidst i
1830’erne var begrænset.
Den vestvendte søfart på Thisted tolddi
strikt foregik over skudchandclspladscrne
på vestkysten. Skudehandel fandtes på he
le tolddistriktcts havkyst fra Slcttcstrand til
Agger med Klitmøllcr som den største
ladeplads, og det var en forholdsvis ensidig
vareudveksling af thylandske landbrugsvarer/korn mod norsk trælast og jern. Skude
handelen på Thykystcn er gammel, og
havde sin storhedstid i 1700-tallct. 1830’ernc var en sidste blomstringstid inden
skudehandclcn gradvist ebbede ud. Og det
havde udgangspunkt i bondeøkonomien,
hvor et kornoverskud i Thy udvcksledcs
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med nødvendigt træ fra det norske Sørland. Ligesom Limfjords-krcjlcrict var
vestkyst-skudchandclcn en konkurrence i
forhold til handelen over Thisted.
Korn- og landbrugsvare-eksporten over
skudchandelspladscrnc gik for en stor del
udenom købmændene i Thisted, og skude
handlerne i f.cks. Klitmøllcr og Vigsø ejede
selv skibene og pakhusene, og de førte en
selvstændig handel. Thisted-købmændene
bliver i skifteprotokoller og toldrcgnskaber
oftest nævnt i forbindelse med tømmer- og
jernoplag, som var større kapitalanbringelscr, og deres hovedinteresse i skudehandelcn har været på dette felt, hvor trælaster
bl.a, via fjordfarten har kunnet viderebefordres i mindre partier.
Kun en del af søfarten på Thisted told
distrikt — og dermed også handelen gik
over Thisted by i perioden 1814-36, hvor
Klitmøllcr faktisk var hyppigere besejlet.
Og de grundlæggende strukturer i søfarten
var bestemt af bondeøkonomiens behov’ for
vareudveksling.

Ekspansion og Jjemhandel
Enkelte skippere fra Klitmøllcr sejlede i
1820’crne på Altona ved Elben, hvilket i
1827 blev til otte ture ved tre skippere.
Altona-farten var på dette tidspunkt af
begrænset omfang i forhold til den samlede
handel og søfart, men det var yderpunktet i
thyboernes fjernhandel præget af tidens
luksusvarer, og det var en handclskanal i
vækst.
Eksporten til Altona kan bedst karakte
riseres som kvalitetsprodukterne fra det
lokale landbrug, hvor skind, huder, smør,
uld og sædekorn var de dominerende va
rer. Importen blev som på Aalborg-forbindclscn benævnt som »Stykgodser«, men
varerne var mere luksusbetonede. Import
varerne kan deles i flere grupper, hvilket
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f.cks. kunne være kolonial som vin, spiri
tus, lugtende vandc/cau de Cologne, to
bak, chicoric, kaffe og risengryn, desuden
var del tidens industriprodukter, finere
håndværk, hvor manufaktur- eller alenva
rer spillede en stor rolle, og isenkram som
f.cks. glasvarer, messingting, ure, barome
tre m.v.’.
Det vigtigste element i den gryende
handel på Altona for Thisted-købmænde
ne var, at det åbnede for en konkurrerende
handclskanal ved siden af Aalborgs domi
nans på importområdet. Og Altona-handclcn skabte en handclsøkonomisk frem
gang, der især var markant i 1830’crnc —
med en kulmination i årtiets sidste del.
Besejlingsmønstret på Thisted tolddi
strikt ændredes radikalt fra 1836, og i den
følgende periode fulgte kontinuerlige foran
dringer i søfarten, hvor den forudgående
periode var forholdsvis stabil. Genncmscjlingsmulighcdcn og åbningen af Aggerka
nalen betød, at større fartøjer kunne sejle
direkte til Thisted, og dermed skabtes stør
re kontakt til fjernere destinationer bl.a.
Altona.
Grimstad-skippere begyndte fra 1836
fast at passere kanalen, og dermed fulgte
store forandringer, hvor tyngden i distrik
tets søfart gradvist blev flyttet fra skude
handelspladserne på havkysten til Thisted
by. I de samme år fulgte en generel han
dclsøkonomisk væskt i den nordvest-euro
pæiske region i kraft af den engelske indu
strialisering, hvilket for Danmarks ved
kommende især havde betydning m.h.t.
korneksport til Englands industribyer.
Dette betød også nve muligheder for køb
mændene i Thisted.
Enkelte skippere fra Thisted begyndte i
årene 1837-40 at hjemføre stenkul fra mi
nebyerne Ncwcastlc og Hartlcpool, hvor
der også kunne afsættes noget thylandsk
korn og kreaturben til fremstilling af kunst-

Limfjorden ved Thisted. Fjorden udgjorde en naturlig transportvej for bondehandelen og krejlerfart. Tegning af

Martinus Rørbye, 1830.

gødning. I 1839 skabtes en forbindelse til
kornmarkedet i London, og 13 fartøjer gik
dette år fra Thisted med havre. Denne
handclskanal var ustabil i de følgende år,
men med kartofTclsygcns hærgen på de
britiske øer plagedes byerne af hungerlig
nende tilstande, og englænderne blev tvun
get til at liberalisere kornimporttolden. Fra
1845 blev havrccksportcn på Thisted-London ekspansiv, hvilket kulminerede med et
boom på 59 transporter i 18476. For Thisted-købmændene betød dette et hidtil uset
økonomisk opsving, der kan betegnes som
et handclskapitalistisk gennembrud. Og
den øgede handclsaktivitetet bragte nye
tider til byen og dets opland.

Købmandsgårdene
Vestergade var sidst i 1700-tallet centrum
for købmandshandelen, og ca. halvdelen af
gårdene var placeret i denne gade. I øvrigt

var ingen af byens handlende større end, at
de i folketællingen benævntes kræmmere7.
1801-folketællingen viser ikke store foran
dringer, derimod ses en del ændringer fra
1801 til 1834 — især en vækst i antallet af
købmænd i byen fra 17 til 30 (husstands
overhoveder). Der var i denne periode
opstået en række af mellemstore købmænd
på Fjordstranden og nogle mindre køb
mænd i håndværkerkvartererne — Nørre
gade og Østergade8. Der kan således kon
stateres en vækst i Thisted-handelen i pe
rioden 1801-1834.
Byens købmænd i perioden kan efter en
geografisk grovsortering deles i tre grup
per: Det gamle borgerskab i midtbyen med
kernen i Vestergade, en fremvoksende
gruppe af store købmænd på Fjordstran
den med tilknytning til havnen og en frem
voksende gruppe af mindre købmænd i
byens udkant — Østergade og Nørregade.
Bybilledet ændredes i disse år fra en lille
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købstad eller forvokset landsby med et
landligt præg med stalde, lader og husdyr
som køer, far, gæs og heste til at blive
domineret af store købmandsgårde med
lagerrum og pakhuslængcr, desuden blev
bylivet i højere grad orienteret mod hav
nen.

Købmandsslægterne
Købmandshandclcn i Thisted var i
1700-tallct og begyndelsen af 1800-talIct
domineret af enkelte købmandsslægter,
hvor kapital og ejendom blev videreført fra
fader til sønner. De mest fremtrædende
familier var Knackcrgaard, Winther og
Holst, og disse spillede stadig en stor rolle i
årene umiddelbart efter 1814 i kraft af
kapital og ejendom. Blandt eksemplerne
kan fremdrages Peder Knackcrgaard, f.
1710, der i 1742 kaldtes — »en formuende
Borger med nogen Kornhandel og Ud
salg«', og sønnen var omkring 1814 den
største jordejer til bymarken. Winther var
også en betydelig købmandsslægt. Hans
Jensen Winther anlagde den store køb
mandsgård på Lillctorv, og han blev be
skrevet som meget rig. Sønnen Chr. Lassen
Winther ejede fire gårde og en lade i byen i
1791. Desuden byggede han den første
hollandske mølle i Thisted» Winthcrsmølle«1".
Købmandsslægterne, der havde skabt
en position i kraft af arv og jordejendom,
dominerede stadigvæk byen under
1820’crncs økonomiske stagnation. Med
den begy ndende udvikling af en fjernhan
del, der blev ekspansiv i -40’crnc, opstod
en ny gruppe af storkøbmænd i kraft af
søforbindelser til handelsmctropolcrne i
Hamborg/Altona og London, hvorved den
enkelte købmands handelsforbindelser fik
større betydning. Rcdcrikøbmændcnc blev
i 1840’crnc dominerende blandt byens bor
gere, og de gamle slægter var på retræte.
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Rederikøbmænd
Det er ofte refereret, at søfarten på Thisted
by havde trange kår i 1820'erne. Besejlin
gen på Thisted by foregik ved lokale min
dre skippere, der selv ejede fartøjer og
redskaber. Købmandsengagementet i form
af skibsejendom var begrænset, og de fa
eksempler, som findes, havde ikke større
succes. I 1830’crnc fandtes, som nævnt,
seks selvejende mindre småskippere i byen,
der levede af fragtfart for købmændene i
Thisted og Aalborg. Med passagen gen
nem Aggerkanal i 1836 ændredes også
dette forhold. Besejlingen af fjernere desti
nationer som Altona/Hamborg, London
m.fl. krævede større skibe, hvilket tillige
stillede større kapitalkrav, og anskaffelsen
af nye skibe i den følgende periode blev
hovedsagelig finansieret ved byens køb
mænd. Udrustningen af større skibe til
transport over længere afstande havde i
øvrigt et vist skær af spekulation — eller
held/uheld, idet man måtte regne med tab
ved haveri og forlis som en naturlig om
kostning. Fremvæksten af rcdcrikøbmandsvirksomhed var markant i Thisted i
1836-50. Denne nve gruppe af købmænd
havde større tilknytning til skudchandclcn
på Vestkysten end den gamle købmands
handel i Thisted.
Det største af rederierne i de første år
blev drevet af H. D. Lutzhøft. I 1838 be
gyndte han med køb af et indstrandet
tjalkskib, og allerede i 1843 stod han som
ejer af fire skibe på i alt 72 Vi kommcrcclæstere, hvilket i 1845 var udvidet til syv
fartøjer af 126 kmcl.11. Lutzhøft-rcdcrict
var dermed istand til at dække alle bety
dende søforbindelser såvel indenrigs som
Norge, Altona/Hamborg og England.
Lutzhøft nedtrappede virksomheden sidst i
1840’crnc efter en periode, hvor han med
rimelighed kan betegnes som den lokale

Skipper og købmand Chr. Jacobsens gård på havnen. Chr. Jacobsen gjorde gode forretninger på engelsk
stenkulsimport. Foto ca. 1900.

købmandsmatador, og P. C. Nordentoft
overtog rollen som byens førende rederikøbmand, desuden fandtes nogle mindre
rederier i vækst og skippere, der selv ejede
deres fartøj. Antallet af skibe hjemmehø
rende i Thisted var 1801: 3, 1828: 8, 1834:
6, 1840: 14, 1843: 17, 1845: 39 og 1851: 52,
hvilket i kommcrcelæstcr gav en vækst fra
ca. 60 i 1834 til 649 i 1851, dvs. at ikke kun
skibsantallct var steget, men skibene var
tillige blevet større. Desuden beviser det en
stærkt øget trafik over Thisted og Thisted
Havn, og der var hovedsagelig tale om en
korneksport, der må have medført ændrin
ger i den lokale landbrugsproduktion og
bondeøkonomi.

Havnebyggeriet udgør et kapitel for sig
selv. Byen havde en brygge, hvor småskibe

kunne losse og lade, men i øvrigt måtte
skibene ankre op på den åbne red. Fra
1798 ses planer om havnebyggeri bl.a, med
udarbejdelse af et kort med påtegning af
fjordens dybder ud for byen. Diskussion
om de vanskelige besejlingsforhold og hav
nebyggeri var faste indslag i den følgende
periode, men ikke før 1840 blev et havne
projekt realiseret under indtryk af frem
gang i søfarten.
Den gamle brygge havde været privat
ejendom ved et interessentskab, hvorimod
det nye havnebyggeri blev igangsat som et
offentligt projekt med en havnekommis
sion, der bestod af byfogeden og byens tre
førende købmænd. Det store anlægsarbej
de gav ved licitation ordrer til byens køb
mænd samt arbejde til arbejdsmænd og
stenfiskere. Et avisindlæg beskriver den
optimistiske stemning i byen på dette tids-
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Landmåler Buchhaves situationskort over Thisted Havn, 1846, der efter flere års diskussion blev det realiserede
havneprojekt.

punkt. Byen var — »hvad man kalder i tidligere, hvor købmandshandelcn var
Skuddet. Handelen tiltager Aar for Aar« koncentreret om Vestergade.
og — »den forfærdelige Byggelyst er kom
met over alle Folk. Lige fra Byens Grund
pille til Trompetblæseren«. Havnen blev af Detailhandlere
stor betydning for søtrafikken på Thisted, Den øgede fjernhandel betød ikke kun
og den var i løbet af kort tid et velkonsoli fremvækst af nye store rcdcrikøbmænd
deret foretagende, der allerede efter kort men også en række mindre købmænd, der i
tid ønskedes udvidet12. Det kan undre, at kraft af den øgede handelsomsætning fandt
der skulle gå 40 års diskussion, inden et et levebrød uden involvering af store kapi
endeligt projekt blev realiseret.
talsummer. Disse købmænd fungerede som
Købmandsgårdenes vækst var også i videreformidlere af varer fra handelshuse
årene før 1840 koncentreret om området og grossister. Detailhandlerne var en me
ved Fjordstranden. Efter 1840 blev denne get sammensat gruppe med flydende græn
tendens forstærket, og bylivet blev oriente ser, men typisk bestod vareudvalget af
ret mod havneområdet, hvor de største kolonial-, specerie- og farvcvarc, hvor ho
købmænd havde pakhuse — enten på hav vedsagen var butiksudsalget og fortjene
nen eller p.gr.a. pladsmangel i de tilstøden sten ved køb og salg. Perioden 1814-50
de gader, hvilket stod i modsætning til fremviste en stærk vækst i antallet afdetail84

handlere i Thisted, og butiksudsalg bliver
etableret som handelsform.

Specialhandlere
Træsko-, krukke-, grydehandlcrc og lig
nende med tilknytning til håndværk fand
tes tidligt i byen. I perioden 1814-50 op
stod en række specialbutikker i kraft af
fjernimport fra især Ham borg/Altona,
hvilket især var manufakturhandlere og
isenkræmmere, og nogle af disse oparbej
dede gode forretninger.
Købmand I. W. Werner f. 1800 etable
rede den første manufakturforretning på

Storetorv i Thisted i 1827 med varer, der
efter avisannonceringen fremgår som en
velassorteret specialsortimcnt i tøj og alen
varer. Udvalget var typiske Altona/Hamborg-varcr — dels som kolonialimport (sil
ke), engelsk manufaktur i transit og finere
skrædderhåndværk. Werner importerede
dels via de lokale skippere i Altona-fart,
men rejste også selv til Hamborg, Lübeck
m.fl. steder for at gøre de mest fordelagtige
indkøb og danne sig et indtry k af markedet
og moden“. I 1832 påbegyndte J. G.
Brinkmann f. 1794 en konkurrerende ma
nufakturhandel lige på den anden side af
torvet med et lignende vareudvalg. Og

Købmand A. Lunds, og senere L. Gjørups gård på Lilletorv rummede foruden købmandshandelen et ølbryggeri,
hvorfra det meste af Thisted forsynedes i 1840’eme. Grundtegning af landmåler Buchhave, 1851.
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Thisteds bycentrum fik et begyndende
præg af specialbutikker.
I samme periode fik byen flere isen
kræmmere. F.eks. findes en annoncering
fra en isenkræmmer i 1826: Grov og lin
isenkram, galantcrivarc, Nürnbergergods,
stentøj, glasvare, silke, tvist, bomuld, bril
ler, tegnebøger, musikinstrumenter, spejle,
sæbe, piber, lak, krudt, hagl, børster osv.1’,
hvilket var et typisk indkøb fra Altona/
Hamborg. Den forstærkede handelsforbin
delse til Altona/Hamborg gav grundlag for
en række butikker med spccialsortimcnter,
man ikke tidligere havde set i byen, og den
øgede fjernhandel betød nve muligheder
for købmændene.

vinskøbstædcr i denne periode, hvor to
bakspriserne var faldende p.gr.a. øget
oversøisk import.
Stenkuls- og jernimporten fra England
skabte økonomisk grundlag for flere lokale
jernstøberier, og jernstøberiet i Thisted
oprettedes i 1844, hvorefter støbejernskak
kelovne afløste murede ovne og ildsteder.
Og jernstøberiet fik stor betydning ved
forbedring af landbrugsredskaberne bl.a,
de nye svingplove og kornrensemaskiner.
Industrialiseringen fandt sted i forskelli
ge grene af erhvervsstrukturen, og den
befandt sig i perioden indtil 1850 endnu i
sin spæde begyndelse. Den økonomiske
vækst kom især til udtry k ved øget handels
omsætning.

Begyndende industrialisering
Ved siden af den øgede handelsomsætning
fandtes en gryende industrialisering i pe
rioden, hvor nye produktionsteknikker er
stattede tidligere håndværker- og husholdsbascrct produktion. Den tidlige indu
strialisering blev ofte igangsat ved køb
mandskapital, hvor fabrikation blev en in
vesteringsmulighed parallelt med skibe og
jord.
Ølbrygning var en almindelig del af
bondchusholdningen. Desuden bryggedes
øl til salg i flere købmandsgårde. Køb
mand Arendt Lund, der ejede den store
købmandsgård på Lilletorv, udviklede øl
bryggeriet til en specialisering ved siden af
handelen, hvilket blev kendetegnende for
denne gård, der forsynede det meste af
byen med øl15. Og ølbrygning var en oplagt
mulighed i købmandsgårde med en stor
kornhandcl. I det samme år, i 1834, påbe
gyndtes en tobaksfabrikation i Thisted af
F. C. Bendixsen på import af råtobak fra
Bromen og Amsterdam16. Tobaksfabrika
tion var som ølbrygning typisk for den
tidligste industrialisering i de danske pro-
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Handelen og oplandet
Handelen imellem købstaden og oplandet
blev reguleret af forskellige lovmæssige og
administrative forhold. Og det ses, at han
delen over Thisted by i høj grad eksistere
de i kraft af bondeoplandct — f.eks. var
kornhandclcn mængdemæssigt domine
rende.
Portkonsumtionen var en afgift, der
skulle betales ved indførsel af varer til
købstæderne. I praksis var købstæderne
omringet af konsumtionshegn med bom
me, som blev kontrolleret af konsumtions
eller toldbetjente, som skulle pågribe even
tuelle smuglere. Portkonsumtionen var
upopulær blandt den jævne befolkning, og
med den stigende handel blev reglerne i
stigende grad en hæmsko for omsætningen
mellem land og by. Men den offentlige
kasse havde gode indtægter af ordningen,
og en af tidens politiske diskussioner om
handlede portkonsumtionen17, der blev sta
dig vanskeligere at administrere. Portkon
sumtionen blev afskaffet i 1850, hvilket var
en sejr for frihandelstilhængcrnc. Den øge-

Thisteds hestemarkeder foregik i 1700-tallet og indtil ca. 1855 udenfor byen i Kappelsten på en plads ud til
fjorden. Foto: Kappelsten, Dragsbæk ca. 1900.

dc handclsaktivitct i samfundet betød, at
det gamle privilegiesystem, der bl.a, skulle
beskytte købstadshandclcn, gradvist gik i
opløsning. Liberalismen blev i kraft af en
stadig stærkere købmandsstand den sejren
de politiske retning i tiden.
Handelen mellem by og land blev for
uden portkonsumtionen reguleret ved for
ordninger om for- og landprang, hvilket
betegner den varehandel, som fandt sted
udenfor købstæderne og markederne, og
det var en trussel mod købstads-privilegi
erne. Allerede i 1735 beklagede byfogeden
i Thisted den megen landprang i forbindel
se med skudehandelcn1”. Forordningerne
var således svære at håndhæve. Også
m.h.t. for- og landprang ses en gradvis
liberalisering i perioden 1814-50. Køb
mændene fik i 1815 tilladelse til at gøre
opkøb i landområderne ved befuldmægti
gede (forprang), hvilket især var til fordel
for købmændene19. Men landprangen var
stadigvæk et konfliktemne, hvor især dc

såkaldte probenreutere eller bissekræmmerc, der rejste omkring på landevejene med
småpartier af hovedsagelig Hamborg-va
rer, blev opfattet som en trussel mod by
købmændenes lovlige handel. Og sager om
ulovlig landprang fandtes også i Thisteds
opland20. Stænderforsamlingen i Viborg
førte i 1844 en større diskussion om landprangsforbudets ophævelse, hvor nogle
mente det blot ville være en legalisering af
eksisterende forhold, men forbudet blev
ikke hævet ved denne lejlighed21, og købstædernes handelsborgcrskab følte sig end
nu ikke stærke nok til en fuldstændig fri
konkurrence.

Markeder og torvedage
En stor del af handelen fandt sted på dc
årlige markeder på fastsatte tider og steder.
Markedshandclcn var som den øvrige han
del reguleret af myndighedernes regler og
forordninger. Ret til opholdelse af et mar
ked var en kongelig bevilling, der skulle

87

godkendes af kancelliet i København. Og
det kunne være enten heste-, kvæg- eller
krammarked eller en kombination af flere.
En tidlig beskrivelse af markedsforholdene
i Thisted findes i Pontoppidans danske
atlas fra 1769: »— og medens andre Han
delsstævner i Thisted knyttedes til Storetorvet, fortrængtes Markedet med Kvæg
og Heste til Pladsen ved Kapel-Stene
udenfor Vesterport22«. Denne beskrivelse
er gældende til et stykke op i 1800-tallet.
Kappelsten ved Dragsbæk lige udenfor
Thisted var fra begyndelsen af 1700-tallct
til 1850’erne hjemstedet for årlige heste
markeder. Markedet havde gennem tider
ne været reguleret på forskellig vis af myn
dighederne. Men ved reskript af januar
1832 var det fastlagt som et årligt heste
marked, der blev afholdt torsdag/fredag i
fastelavnsugen23. Markedsdatoen blev til
lagt stor betydning, idet det kunne være
mere eller mindre betydningsfuldt i forhold
til konkurrende markeder — for Kappelstensmarkedet især markedet i Vestervig
og Nykøbing.
Avisen bragte markedsberetninger fra
Kappelsten, men det er svært at udlede et
egentligt konjunkturforløb i meldingerne.
Markedsberetningerne fra 1830’eme gav
forskellige meldinger, medens det i -40’erne virker mere entydigt i retning af gode
markeder — i overensstemmelse med de
generelle økonomiske konjunkturer. Og
Kappclstens-markcdct blev i 1840’ernc be
søgt af en del fremmede opkøbere, især
holstenske hesteprangere. Krigsudbruddet
i 1848 bevirkede en stor nedgang på Kappclstens-markedet, men allerede i 1850 var
markedet godt igen med en hestehandler
fra Sachsen, to fra Norge, en del sjællænde
re og holstenere24. Kappelsten fungerede
især som opsamling af den lokale hesteeks
port, og den skaffede derved penge til
bønderne udenom købstadshandelcn.
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Markcdshandclcn i Thisted voksede be
tydeligt i 1840’crne med de såkaldte toft
markeder ved Vcsterbom med kreaturer,
der blev afholdt hver onsdag — sandsynlig
vis på tilladelsen til torvedage. Markedet
ved Vesterbom opstod sidst i -30’erne, og
den folkelige betegnelse »Storc-Onsdag«
ses første gang i 183825.
Til forskel fra Kappelsten havde toft
markedet grundlag i den lokale kreatur
handel, og der nævntes en stor tilstrøm
ning af kreaturer fra Thy og Hanherred. I
1855 blev der anlagt fast markedsplads på,
det der senere kaldtes, Frederikstorv —
vest for kirken og kirkegården, og Kappel
sten- og toftmarkedet blev herefter henlagt
til dette sted.
Krammarkederne på Storetorv i juni/juli var som Kappelstensmarkedct af gam
mel oprindelse, og de var i begyndelsen af
1800-tallet velbesøgte. Fremmede køb
mænd og handlende fra bl.a. Aalborg kom
rejsende og opslog deres telte og boder ved
siden af byens egne handelsfolk og hånd
værkere.
Udsalg af manufaktur, sko og kasketter
var faste på markedet, desuden ses f.eks. i
1833 en juveler, guld- og sølvarbejder26.
Foruden gængse varer som håndværkernes
produkter kunne krammarkedet opvise
mulighed for køb af ting, det ikke var
muligt at købe i det daglige. Markedet var
også årlige festdage med folkelig forlystel
se, og avisens beretninger fra krammarke
det fortæller mere om tidens gøgl og under
holdning end det handelsmæssige.
Ved reskript af 1770 var det tilladt af
afholde en ugentlig torvedag — onsdag.
Til forskel fra markedshandelen funge
rede denne ordning ikke særlig godt. Tor
vedagen skulle først og fremmest tjene til at
skaffe byboerne forsyning af landvarer, og
bønderne blev flere gange opfordret til at
bringe deres varer til torvs, uden at det

Heste- og kreaturmarkedet og torvedagene i Thisted samledes i 1855 på en fast markedsplads ved Vesterbom —
vest for kirken, der senere blev kaldt Frederikstorv. Foto 1915.

tilsyneladende hjalp. I 1830 fortælles det,
at landboernes varer ofte blev bortrevet
ved bomporten uden at nå torvet og der
med flertallet af byens borgere27. Fødevare
forsyningen til byen var utilstrækkelig til
skade for byens fattigste befolkningsdel.
Og bønderne havde ikke økonomisk inter
esse i at bringe varerne til torvs, idet de
kunne sælge varerne for bedre priser bl.a,
hos cksportkøbmændene, eller lade varer
ne forbruge i egen husholdning.
I årene 1834-36 ses bedekød at være
solgt på torvet. Men i øvrigt løstes proble
met efterhånden med onsdags-toftemarkedet, hvor de mindre formuende familier fik
mulighed for at forsyne sig med fornøden

heder som smør, æg, talg og lignende,
samtidig var gruppen af købedygtige by
kunder voksende28. Og med konsumtions
afgiftens afskaffelse i 1850 blev bønderne
mere villige til at bringe varer til byen.
Markederne betegner en omfattende
handel udenom Thisted-købmændene
med basis i den lokale bondeøkonomi, og
der var ikke kun tale om de nævnte marke
der i Thisted, men også oplandsmarkeder i
Vestervig, Øsløs og Lerup, der virkede
som modpoler m.h.t. Thisteds handels
opland. Thistcd-købmændencs økonomi
ske styrke var i kraft af søfart og fjernhan
del især på importsiden, og i løbet af
perioden blev også korneksporten koncen-

89

treret på byens købmandsgårde. Men den
lokale bondehandel var ikke entydigt ori
enteret mod Thisted, f.eks. fandt man en
stor hesteeksport over markederne og en
stor studeeksport over hovedgårdene med
faste studepranger-kontakter på markeder
ne i Husum og Itzehoe, desuden foregik
tidligst i perioden størsteparten afkomeks
porten over vestkystens ladepladser. Bøn
derne havde afsætningsmuligheder for de
res varer udenom Thisted, og der fandtes,
en pengeøkonomisk købekraft i oplandet
for de varer, Thisted-købmændene havde
at sælge i konkurrence med Aalborg og
bissekræmmere.
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ESPER LØNBORG

Søren Holgersen Schandorph
Da sognepræsten mag. Holger Sørensen Schandorph
døde i 1736 (se Historisk Årbog 1987. side 87)
efterlod han sig 16 børn. A f disse er der nogle, om
hvem der intet vides, mens andre efterlod sig spor i
større eller mindre målestok.

Blandt dc kilder, der mest udførligt giver
oplysninger om folks virke og deres forhold
i tidligere tid, skal især nævnes tingbøgerne
og skifteprotokollerne. Gennem disse kan
vi få masser af oplysninger, bl.a, om forhol
dene i Sncdsted Præstegård i slutningen af
det 17. og begyndelsen af det 18. århundre
de. Vi ved således, at mag. Holgers første
kone Birte Hansdatter døde i januar må
ned 1690 og iflg. skiftet efter hende, arvede
hver af sønnerne 9 slctdalcr 2 mark og 12
skilling. På det tidspunkt var ingen af
børnene myndige, og pengene er derfor
ikke kommet til udbetaling. Pørst da bør
nene blev voksne og gjorde krav på deres
mødrende arv, prøvede faderen at overtale
sønnerne til at give afkald på deres arv,
hvilket dc ikke var særlig villige til. Det
endte derfor med, at mag. Holger »meget
ugerne må se, at han nødes til at stævne
sine kære sønner til tinge«, hvilket skete i
august måned 1721, hvor han forsøgte at
modregne deres underhold og den skole
gang, dc havde modtaget i hjemmet fra
deres 18. år i deres arv.
Det lykkes også langt om længe at få
sønnerne Søren og Hans til at give afkald
på arven efter deres moder, Birte Hansdat
ter.
Overfor sønnen Bjørn, hvis moder Ma

ren Bjørnsdatter døde i 1698, forsøgte mag.
Holger at overbevise ham om, at også han
bør give afkald på sin mødrende arv, idet
han hævder, at have opfødt Bjørn fra han
var 18 år til påske 1721, altså i 12 år, og
derudfra opstiller han følgende regning.
Kost i 12 år å 10 Rdl. 110 Rdl. Under
visning i maler- og tcgnckonstcn 30 Rdl.
Mag. Holger anfører, at det må anses
for en meget rimelig pris, eftersom kosten
kun er anslået til 2-3 skilling om dagen.
Herimod indvender Bjørn, at beløbet for
kost godt kan reduceres til det halve, efter
som han hvert år fra påske til mikkelsdag
ikke har opholdt sig hjemme, og i dc
perioder, hvor Bjørn virkelig opholdt sig i
Sncdsted, tjente han faderen ved at køre
med denne, når det var nødvendigt (og det
var netop i den periode, hvor mag. Holger
fungerede som provst over Hassing-Rcfs
herred, hvilket har nødvendiggjort mange
rejser).
Sagen mellem Bjørn og faderen endte
med, at der indgås et forlig, hvorved fade
ren betaler Bjørn 6 tdr. byg og 4 tdr. havre
til gengæld giver Bjørn afkald på sin arv og
lover at instruere sin brodér Ernst »i ma
ler- og tegnekonsten«.
Af dc 16 børn, der er nævnt i skiftet fra
1737, er Søren Holgersen den, om hvem
kilderne giver dc fyldigste oplysninger.
Han er iflg. den lige omtalte retssag fra
august 1721 født den 30. sept. 1681 og
broderen Hans skulle være født den 2. april
1682. Disse oplysninger må sandsynligvis
bero på en fejlskrivning, men sætter vi iflg.
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kirkebogen Sørens fødsel (eller rettere dåb)
til 30. sept. 1680, giver det god overens
stemmelse med, at Søren døde i februar
1759 i sin alders 80. år, samt at Hans døde
i sit 86. år den 5. august 1767.
Om hans barndom ved vi, at mag.
Holger holdt flere privatlærere til ham og
hans brødre, blandt disse en ved navn
Anders Christensen, som langt fra altid
bestred sit hverv til mag. Holgers tilfreds
hed, således lærte han drengene at spille
hassard (Dobbel). Han tog dem også med
på jagt og fik dem til at skyde at par af
faderens høns en dag, da denne var i
Aalborg.
Atter iflg. sagen af 21. aug. 1721 ved vi,
at han boede hjemme til 1708, da han
overtog Sønderhå præstegård i forpagtning
sammen med broderen Hans. Her blev
Søren formodentlig et par år, sammen med
Hans optræder han et par gange i Sønder
hå kirkebog som fadder i 1709 og 1710.
Den 25/2 1711 blev Søren gift med
Anne Christensdattcr, enke efter afdøde
herredsfoged Villads Poulsen på Gammel-
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bygård i Grurup og kom med dette ægte
skab i besiddelse afGammclbygård. Ægte
skabet varede dog ikke ret længe, thi Anne
Christcnsdatter døde allerede 2. januar
1712, men allerede i sommeren 1713 omta
les hun som hans forrige hustru. Han må
da allerede på det tidspunkt være blevet
gift med sin anden hustru Else Andersdatter Buddc fra Øster Hindscis. Hun overle
vede Søren, idet hun døde i Stagstrup den
22. november 1759 i sin alders 80. år. Af
børn af dette ægteskab kendes 2:
1. En søn Anders, der fik borgerskab i
Aalborg som købmand. 2. En datter Sop
hie Øllcgaard, der blev gift med degnen i
Skallcrup på Mors.
Søren Holgersen blev som nævnt ved sit
ægteskab ejer af Gammcbygård i 1711,
hvilket dengang var den største gård i
Grurup sogn.
Anne Christensdattcr var blevet enke i
december 1703, da Villads Poulsen døde,
og i 1704 blev der afholdt skifte efter ham,
hvoraf fremgår, at han ved sin død var ejer
af 12 gårde, nemlig:

Nr.

Hartkorn.

Pris pr.
td. htk.

1.
2.
3.
4.

6.7.3.0
4.0.2.1
5.3.0.0
5.3.3.0

40 Rdl.
30 Rdl.
40 Rdl.
35 Rdl.

278.4.
122.1.
215.0.
191.2.

8
2
0
7

Gammelbygård
Gammelby
Gammelby
Gammelby

5.
6.
7.

7.0.1.0.
3.3.0.1
3.3.0.1

40 Rdl.
40 Rdl.
30 Rdl.

218.1.
135.2.
101.3.

8
8
6

Stagstrup

8.
9.
10.

4.2.0.1
3.3.2.2
0.6.0.7

35 Rdl.
30 Rdl.
35 Rdl.

149.0. 11
103.4. 8
26.3. 11

Sønderhå

11.
12.

1.2.0.0
3.0.0.1

40 Rdl.
30 Rdl.

50.0. 0
90.1. 14

Ialt:

48.3.3.2

Vurdering

1682.2.

3

Sogn

Gettrup

Dette giver umiddelbart indtryk af en
meget velstillet mand, men ikke desto min
dre kan man se, at han måtte ud på
lånemarkedet både i 1711 og 1713 (herom
senere). Han blev også stævnet for skatte
gæld i sommeren 1713, det fremgår da, at
han skylder 15.5.0 Rdl. i familia-skat for
den tid han har været på Gammel bygård.
Det er også i den periode, han må sælge
ejendom nr. 9 i ovenstående skema for 84
Rdl. til Hans Langballe på Nørhågård.
Grunden til at han må sælge ejendommen
kan være mange, men Villads Poulsen
havde købt Gammelbygård d. 4/4 1702,
altså mindre end 2 år før sin fars død, der
kan derfor tænkes at have været nogle
uindfriede gældsposter, da Søren Holgcrsen overtog gården, som han skulle bruge
penge til at indfri.
Bedre bliver Søren Holgersens økono
miske situation ikke, da en voldsom storm i
marts 1715 blæste både stald- og ladebyg
ning ned. Søren Holgersen nødsagedes da
til at lade foretage en syns- og vurderings
forretning ved retten i Hassing herred, idet
han agter at føre retsligt bevis for den lidte
skade, i håb om at opnå skadebod eller
kongelig nåde.
De indstævnede vidner kan alle bekræf
te, at stald og lade ligger på jorden, og det
meste af det kom og foder, der var i laden,
er helt fordærvet eller ligger under åben
himmel. Synsmændene forklarer også, at
der er tale om den største lade i Grurup, og
at den består af 5 gulve samt udskud i
begge sider, idet gården betaler skat af
over 11 tdr. hartkorn. Prisen for en tilsva
rende lade anslår vurdcringsmændene til
ikke under 130 Rdl. Herudover gøres der
også rede for, hvilke uheld Søren Holger
sen har været udsat for m.h.t. besætningen
indenfor det sidste år, således har han
mistet sin bedste hoppe, der var vurderet
til 20 Rdl., mens to andre hopper har

kastet deres føl. Selve retsmødet slutter
med denne triste konklusion fra Søren
Holgersen:
Derpå fremstod Søren Holgersen og
vedmodelig beklagede, den stormulykke
ham fattige mand var tilføjet, idet hans
lade var således nedslaget, ganske knust og
brækket, hvilken ubodelig skade ville blive
ham til total ruin, såfremt han ikke finder
nogen nåde, hjælp og undsætning.

Nu blev retten trende gange tydelig
påråbt, om nogen var mødt, som hertil
havde at svare, men ingen var mødt, hvor
efter Søren Holgersen var tingsvidne begæ
rende.
Kilderne oplyser, såvidt det har været
muligt at efterforske, intet, om han fik
hjælp fra myndighederne, men årene 1715
og 1716 var meget vanskelige for Søren
Holgersen. Han havde som tidligere nævnt
måttet låne penge både i 1711 og 1713. Det
første lån var på 30 Rdl., som han låner af
sin steddatter Zille Cathrine Villadsdatter
mod kaution af faderen mag. Holger. Det
andet lån optog han hos Hans Carsten
Langballe på Nørhågård. Lånet er på 130
slctdalcr mod pant i ejendom nr. 3 i oven
stående skema (i det pantebrev, han udste
der, nævner han, at skødet er udstedt
henholdsvis den 19/10 1691 og 9/11 1711.
Det første skøde vises at være skødet fra
Jacob Bruun til justitsråd Helverschou,
Irup på ejendommen, mens det sidste sik
kert er det skøde, hvormed Søren Holger
sen overtog Gammelbygård). Disse to pan
tebreve bliver tinglæst i august 1715 og i
april 1716, sandsynligvis for at der kunne
rejses krav ved et eventuelt salg af Gam
melbygård, og der var al mulig grund til at
sikre sig, for allerede den 7. april 1716
solgte Søren Holgersen Gammelbygård
samt gårdene nr. 2 og 4 for følgende priser:
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Gammelbygård:
Nr. 2:
Nr. 4:

64 Rdl/td hartkorn = ............................. ............................. 446.0.0 Rdl.
30 Rdl/td hartkorn = ............................ ............................. 122.1.2 Rdl.
20 Rdl/td hartkorn = ............................ ............................. 109.2.4 Rdl.

677.3.6 Rdl.

Der er god grund til at tro, at Søren
Holgersen har været nødsaget til at sælge
gårdene. Nogle medvirkende årsager hertil
kan have været, at perioden fra 1700 - 1730
var præget af en omfattende landbrugskri
se, hvor kornpriserne nåede bundrekorder,
og ikke mindst det store landbrug havde de
største indtægter ved kornhandel. En an
den årsag var, at netop i denne periode
udkæmpedes Den store nordiske Krig fra
1709 til 1720, hvilket medførte en kraftig
forøgelse af skattebyrderne på landbruget,
bl.a, indførtes den ny skat »Krigsstyr« på 2
mark pr. td. hartkorn, hvilket for Søren
Holgersens vedkommende kunne løbe op i
16.1.0 Rdl. pr. år. Hertil skal så naturligvis
lægges de uheld, der ramte ham.
Netop i 1716 begyndte kongen (staten)
at sælge ud af ryttergodset ikke mindst i
Thy. Det benyttede Søren Holgersen sig af
og gav tilbud på Sindrupgård i Ydby, og
som den højest bydende fik han med et
bud på 247 Rdl. hammerslag i august
1716, dvs. han købte kun den ene halvdel
af gården, den anden halvdel købte en
mand ved navn Peder Pedersen. Kort tid
efter opstod der tvivl om, hvem der stod
som køber af gården. Peder Pedersen tro
ede, at han stod indskrevet for hele gården
og havde drevet den i det følgende år,
mens Søren Holgersen hævder at stå som
ejer af den ene halvpart, men da han
endnu ikke i 1718 havde indbetalt det
skyldige beløb modtog han følgende ryk
kerskrivelse fra Rentekammeret:
Som vi meget ugerne må formene, at I
ikke efter den herfra til Eder anno 1717
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tilsendte renteskriver Rosenborgs auktions
beregning i Viborg Amtsstue til amtsfor
valteren har indbetalt den hele eller den
halve kapital, for det af Eder ved auktionen
i 1716 tilkøbte ryttergods, uanset vi Eder
derom nu mange gange har tilskrevet, altså
har vi været forårsaget fra bemeldte vor
forrige skrivelse hermed at gentage, at
såfremt I ikke bemeldte resterende hele
eller halve kapital straks nu og uden op
hold udi Viborg Amtsstue betaler og før
nævnte beregning med påtegnet kvittering
os indsender, må I ufejlbarlig vente, at det
af Eder købte gods straks på Eders reg
ning, ansvar og risiko ved auktion vorder
opbuden, hvorefter I da selv skal være
ansvarlig til alt hvad auktionssummen
imod forrige kapital måtte underløbe, for
uden I efter kammerets ordning for sådan
uforsvarlig ophold da ligeledes til betaling
skal vorde anregnet dobbelt rente af den
fulde kapital, som af hans Majestæts inde
holdende penge, der I for bemeldte tilkøbte
ryttergods skyldig er bleven, og det fra den
tid, da godset af Eder er taget i possession,
indtil samme bliver betalt, og dersom I
derudi skulle gøre nogen difficultet, er ved
kommende amtmand herfra tilskrevet det
samme godt på auktion at lade opbyde, og
ellers over denne vor skrivelse formelding
tilbørlig at holde som tjener en gang for
alle og uden videre varsel til alvorlig efter
retning af Eders velvillige
I Worm. I Ncve. A. Weiss. C. Rosenberg.
Rentekammeret, den 29. juni 1717. C.
Roscnberg.

Hvorledes det gik med Sindrupgård
dengang er svært at sige, den kan være
blevet solgt til Peder Pedersen, eller den
kan påny være gået på auktion, eller hvis
Søren Holgersen har betalt sin gæld, kan
han have fæstet den ud. Den sidste mulig
hed er dog næppe særlig sandsynlig. I løbet
af sommeren 1716 indviklede han sig i
endnu en retssag denne gang med Claus
Boldvinsen, fuldmægtig på Irup. Denne
havde i juni måned samme år købt en gård
på auktion i Snedsted for 230 Rdl. Denne
gård solgte han i august til Søren Holger
sen for 115 Rdl. imod at Claus Boldvinsen
måtte beholde avlen, som han ville bruge
på en gård i Hørdum, han netop havde
fæstet fra Irup. Købekontrakten var blevet
udfærdiget i kladdeform af præsten Peder
Lund i Hørdum, men endnu ikke skrevet
over på stemplet papir eller underskrevet
af parterne. Da tiden for betalingen nær
mede sig, fortrød Søren Holgersen og fra
sagde sig købet, hvilket resulterede i en
længere retssag, der endte med,at Søren
Holgersen vandt sagen, fordi Claus Boldvinsen ikke havde overholdt nogle forplig
telser, uden det præcist angives, hvori disse
forpligtelser består.
Senere købte Søren Holgersen i septem
ber 1717 en anden gård i Snedsted af Claus
Boldvinsen. Denne ejendom har iflg. ma
triklen et hartkornstilliggcndc på 6.2.3.2.,
hvoraf herligheden på 2.2.0.0. tilhører Sø
ren Holgersen, mens resten tilhører Thi
sted Latinskole. Desværre oplyser Claus
Boldvinsen ikke prisen på gården, men
kun at han har oppebåret fuld fornøjelse af
Søren Holgersen, hvilket vil sige, at han
har faet fuld betaling.
Det meste af 1716 er Søren Holgersen
bosat på Gammelbygård, men fra 1717
omtales han som bosat i Snedsted. Også
fra denne periode findes der forskellige
oplysninger om ham. Vi ved således, at

han sammen med brødrene Hans, der var
sognedegn i Snedsted og Peder handlede
en del med stude og heste, idet der findes
en stævning fra disse 3 brødre til en Jeppe
Clausen i Oddesund. Denne skylder Peder
20 Rdl. for en hoppe, som sidstnævnte
havde solgt samt 4 Rdl. til Søren og Hans
for nogle stude, de havde solgt. Fra samme
periode findes også et pantebrev på 90
sletdalcr tinglæst til sognepnest Saxo Ascanius i Boddum Yd by med pant i ejendom
men i Snedsted.
I 1723 er det galt igen, idet Søren
Holgersen er kommet til at skylde i skat for
hele året 1722 og 1. termin af 1723, hvorfor
amtet begærer sekvestration, dvs. bånd
læggelse af gårdens aktiver, så intet må
sælges eller fjernes fra gården. 'Fil overvågclsc af, at dette ikke sker, udnævnes der 2
mænd, nemlig Laust Koch, Elstcdgård og
Christen Boldscn i Øster Hørdum. Det ses
endvidere af sckvestrationsbegæringen, at
Saxo Ascanius stadig har pant i gården, så
enten har Søren Holgersen ikke betalt de
90 daler, han lånte i 1717, eller også har
han optaget nye lån:
Endnu i 1725 da Chr. Lauridsen i Gam
melbygård gjorde krav på nogle penge,
som han mente at have tilgode hos Søren
Holgersen, boede han stadig i Snedsted,
men i 1736, da faderen døde, boede Søren
Holgersen i Sundby. Fra den tid omtales
han derimod ikke oftere i tingbøgerne.
Man kan derfor formode, at han helt har
opgivet selvejet, og er blevet fæster.
Her i Sundby døde han så den 22/1
1759 i sin alders 80. år. Hans hustru Else
Andersdatter levede endnu i 10 mdr. og
døde i november samme år hos Chr. Villadscns enke, formodentlig hendes sviger
datter, gift med Villads Poulsens søn Chri
sten.
Selv om der er mange mangler i beskri
velsen af Søren Holgersens liv, som f.cks.
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hvorledes det gik med Sindrupgård, hvor
for flyttede han efter 10-20 års ophold i
Snedsted til Sundby og mange andre, så
far man dog et temmeligt godt indtryk af
de forhold, hvorunder han levede.
Af de øvrige børn, der er nævnt i skiftet
efter mag. Holger, vides i korte træk følgen
de: 1. Elscbc Holgcrsdatter vides der intet
om. 2. Niels Holgersen var omkring 1705
præceptor på Mølgård i Havbro sogn. 3.
Søren Holgersen. 4. Hans Holgersen, sog
nedegn i Snedsted. Gift første gang med
Dorthe Andersdattcr, søster til Else Andersdatter Budde. Anden gang var han gift
med Martha Schmidt fra Rosholm præste
gård. 5. Peder Holgersen opholdt sig også i
Grurup samtidig med Søren. Senere i Aal
borg. Han døde 1758 og blev begravet i
Snedsted. 6. Christen Holgersen. Han hav
de Aarup Mølle, død mellem 1743 og
1747. 7. Thøger Holgersen. Kom i militær
tjeneste ca. 1704. Gjorde først tjeneste i
Danmark i 6 år. Kom senere ind i den
norske hær som sergent i det søndenfjeldske dragonregiment. Tjente i 1743 som
premierløjtnant ved et infanteriregiment.
Deltog i slaget ved Brabant, ved Trondhjems belejring, samt i slag i Skaane. Døde
1765. Efterlod en datter. (Iflg.: Militærbio
grafier, Den norske hærs officerer). 8.
Bjørn Holgersen. Blev gift med madmoiselle Bold Madsdatter i Vang den 1/8
1729. Der var 3 børn i ægteskabet. De
boede i Elsted og her døde Bjørn den 23/4
1749. 9. Albret Holgersen. Om ham findes
der en tilsvarende sag angående afkald på
den mødrende arv, men i stedet for at give
afkald, tog Albret det han iflg. skiftebrevet
var lovet og efter at være stævnet i Sned
sted Præstegård med 14 dages varsel til
Hassing-Refs herredsting, forlod han eg
nen. Han døde som præst for Blistrup sogn
på Sjælland den 26/5 1763. 10. Maren
Malene var gift med Michel Boddum i
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Snedsted. De efterlod sig 6 børn. 11. Anne
Sabine blev gift med sognepræst Joachim
Drewitz på Sjælland. 12. Johan Bendix var
blind og boede i et hus i Elsted, der tilhørte
moderen Eleonora Leschly. Var gift med
Dorthe Laursdatter. En datter Anne Sabi
ne. Johan Bendix døde d. 5/9 1749. Levede
i stor fattigdom, iflg. skiftet efterlod han sig
et tarveligt indbo og en formue på 3 mark.
13. Berte/Birgitte blev gift med sergent
Jens Eskildscn. Boede i mange år i Sned
sted. Hun døde d. 21/4 1799 87 år gi. 14.
Andreas Holgersen begyndte som Thøger
en militærkarriere, og var i 1736 sergent i
Norge. Senere kom han ind i Toldvæsnet
og døde som toldkontrollør i Thisted. Han
var gift med Helena Margaretha Lassen.
De efterlod sig 4 døtre. Iflg. skiftet efterlod
han over 405 Rdl. til sine døtre. 15. Nicholai Holgersen var også en overgang inden
for militæret. Blev gift med Hedvig Thestrup, en datter af provst Thestrup på
Øland. Han døde allerede som 33-årig i
1749 og blev begravet i Snedsted. 15. Anne
Marie Holgcrsdatter blev gift med Hans
Ramløs. De boede først i Snedsted senere i
Skjoldborg. 17. Derudover nævnes i skiftet
cn søn Ernst, der døde i København før
faderen. Han blev som korporal dræbt i en
duel i oktober 1733.

KILDER:
Hassing-Rcfs herreds tingbøger.

NOTER:
7.6.3.0 = 7 tønder, 6 skæpper, 3 (jerdingkar og 0
album hartkorn. I tønde hartk. = 8 skæpper å 4
(jerdingkar å 3 album. 278.4.8 Rdl. = 278 rigsdaler, 4
mark og 8 skilling. En rigsdaler (1 Rdl.) = 6 mark å
16 skilling. En sletdaler = 4 mark å 16 skilling.

EFTERSKRIFT

Sognepræst i Snedsted
Magister Holger Sørensen Schandorphs afstamning

I Samfundets årbog 1987 har Esper Løn
borg offentliggjort en udmærket artikel om
præsten i Snedsted, Holger Sørensen
Schandorphs liv og levned.1
Esper Lønborg nævner, at præsten er
født ca. 1648, men hverken forældre eller
fødested kendes. Lønborg vender sin teori
mod Skanderborg, uden dog at kunne
bevise, at præsten har nogen tilknytning til
denne by.
Da præsten har en meget omfattende
efterslægt, vil det naturligvis for mange
være yderst interessant, at finde frem til
hans afstamning.
Og det er nu lykkedes!
I forbindelse med en undersøgelse af
slægten Grøn på Skanderborg egnen sad
jeg i sommer på Landsarkivet i Viborg og
bladede i Skanderup birks tingbog
1682-84. Jeg ledte efter et arvcaikald fra
1683 udstedt af børnene efter handels
mand, kræmmer Søren Christensen i
Skanderborg.*’
Dette arv ca fkald viser sig at være ud
stedt 19. maj og tinglæst 25. maj 1683 på
Skanderup birketing.3
Indholdet er i store træk:
I en skriftlig fuldmagt til Claus Søren
sen, latinsk skolemester i Skanderborg, gi
ver hr. Holger Sørensen, sognepræst til
Snedsted sogn i Thy, så og ærlig agtbarc og
velfornemme mand Christen Sørensen,
handelsmand udi Viborg, og hæderlige,

vcllærdc mand hr. Laurids Hcnrichscn,
sognepræst til Hylke sogn på ærlig dydcrig
og gudclskcndc mø Mariæ Sørensdatters
vegne, og ærlig agtbarc og velfornemme
mand Laurids Christophersen af Kcjlstrup
på sine 3 børns vegne, samt Søren Søren
sen tjenende på Restrup på egne vegne,
arvcaikald til deres moder Anne Holgcrsdatter, afgangnc salig Søren Christensen
fordum indvåner og handelsmand i Skan
derborg, hans efterladte hustru.
Jeg må indrømme, at jeg hoppede lidt i
stolen af glæde over denne opdagelse. Det
var slet ikke Holger Sørensen Schandorph,
jeg ledte efter, men sådan gør man jo tit de
mest spændende fund!
Handelsmand Søren Christensens af
stamning kender jeg ikke. Derimod kendes
Anne Holgersdatters moder.’
Hun hed Maren Niclsdattcr, og var i 2.
og 3. ægteskab gift med præster i AdslcvMesing, nemlig Mads Poulsen Prydz og
Peder Pedersen Mariager. I 1. ægteskab
må hun have været gift med en Holger, om
hvem ellers intet vides.
Maren Niclsdattcr var sandsynligvis
datter af Niels Grøn, som boede på en gård
i Borup, Kattrup sogn.5 Han døde 1612, og
hans gravsten findes i Kattrup kirke. Må
ske er han ud af de lavadelige slægter Grøn
og Gødesen!
Interesserede kan fa tilsendt kopi af
mine afskrifter fra Skanderup birk og Voer
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herreds tingbøger, ligesom supplerende
oplysninger også kan gives.
Ole Bech Knudsen
Jyllands Allé 2, 3. tv.
8000 Århus C.
Tlf. 86 11 55 47.

NOTER
1 Esper Lønborg: Præsten Holger Sørensen Schandorph i Snedsted, i Historisk Årbog for Thy, Mors
og V. Han Herred. 1987. s. 79-93.
* Slægten Mcldgaard fra Haarup, Linaa sogn. Udg.
af Nordisk Slægtsforskning. Skals. 1969. Ane
214-215 og 430-431.
3 Skanderup birks tingbog 1682-84. (B 61 D,9). Fol.
135 a-136 b.
4 Voer herreds tingbog 1672-75. (B 64 B,9). Fol.
259 a-260 a.
1 Chr. Holtct: En gravkældcr i Adslev Kirke, i
Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus
Stift. 1939. s. 59-60.
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Gavebrev

Middelalderen var en urolig tid. Dagligdagen kunne
rumme mange farer. Sygdom og krige var hærgende
realiteter, der med mellemrum hjemsøgte tidens men
nesker. Det hinsidige bekymrede også. Kalkmalerier
ne i kirkerne viser menneskenes angst for djævelen og
alt hans værk, for straffen, fortabelsen og for skærsil
den. Bøn, forbøn, gudstjenester, bod og gode gaver var
frelsens veje.

Den, der havde noget at give af, skænke
de rige gaver til kirken, der så skulle holde
messe og bede for giveren og dennes fami
lie.
På dronning Margrethe den Førstes tid,
i 1389 ejedes Koustrup i Sønderhå af Chr.
Munk. Han ville gerne bidrage til at sikre
sig og sine i det hinsidige og udstedte et
gavebrev til Sønderhå Kirke. Dette gave
brev er det ældste aktstykke i pergament
samlingen på Landsarkivet for Nørrejyl
land.
Gavebrevet er, som det ses, meget vel
bevaret. Det er på forsiden forsynet med en
latinsk tekst og på bagsiden i en midterko
lonne en forklaring på indholdet og på
begge sider deraf en blomstrende, men
ikke særlig korrekt oversættelse af den la
tinske tekst.
Den latinske tekst lyder således:
Omnibus presens scriptum cernentibus
Christcrnus Mwnk in domino salutem
sempiternam Novcrint vninersi tam presentes quam futuri. Mc Curiam mcam

østergaar dictam in synddhaa sitam in qua
nicholaus galn quondam residebat eum
sex pond terrarum byglaand dicta et tantum in havcrland pratis duodccim plaustrata confcrcntibus quatuor pond annonc
in holdkoorn et vno iumento ad mensam
Sacerdotis ibidem totaliter condonassc. tali
conditionc quod quicumque Saccrdos in
eadem curia remanebit vnam missam in
remedium animarum me et vxoris mee ac
parentum nostrorum qualibet ebdomoda
perpetuo cclcbrabit prout in vltimo iudicio
coram summo indicc voluerit respondere:
insuper obligo mc vel meos heredes plcbano in eadem parochia antcdictam curiam
leberare et coram omnibus appropriarc. In
cuius rei testimonium sigillum meum vna
eum sigillis domini nicholai prepositi in
thywd magni maltæson et nicholai mygh
presentibus ost appensum Datum anno
domini MCCCIxxx nono feria sexta post
festum beati andree apostoli.
I ny oversættelse:
Kristen Munk sender evig hilsen i Her
ren til alle, der ser foreliggende skrivelse.
Alle såvel nulevende som kommende
skal vide, at jeg uden forbehold har givet
min gård kaldet Østcrgaard, som ligger i
Sønderhå, og hvor Niels Galn tidligere
boede, samt seks pund bygland, nogle enge
havreland, der giver tolv vognlæs, fire
pund holdkorn og et arbejdsdyr til præ
stens bord der på den betingelse, at enhver
præst, der bor på denne gård, hver uge til
evig tid skal fejre messe til frelse for min og
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min hustrus og vore forældres sjæle, såle
des at han ved den yderste dom skal svare
derfor foran den højeste dommer.
Desuden forpligte jeg mig selv og mine
arvinger til at sikre omtalte gård for sogne
præsten i samme sogn og friholde den for
alle andres krav.
Til vidnesbyrd herpå er mit segl ved
hængt tilligemed nærværende segl af herr
Niels, provst i Thy, Mogens søn af Malte
og Niels Myg.
Skrevet i det Herrens år 1389 fredag
efter festen for Skt. Anders Apostel.
120 år senere i 1509 forsøgte den sidste
af slægten Munk, der ejede Koustrup, Jep
Munk at få Østergaard tilbage under Kou
strup. Hans tillid til den katolske kirke var
måske mindre end forfaderens. Det var,
mens Christian den Anden var konge, og
den katolske kirkes anseelse var for hastigt
nedadgående. Måske var det af økonomi
ske grunde, han i 1509 søgte at få Øster
gaard tilbage under godset Koustrup. Han
afstod i 1515 Koustrup til Kirsten Høgh
fra Tandrup.
Han var oppe mod landets største jord
besiddere, den katolske kirke, og den hav
de ikke i sinde at afstå sin ejendom Øster
gaard. Den indkaldte til tingsvidne, hvor
fra følgende foreligger:
Wii cflterscreflne Hermandh dytmerssen til norrehaa Niels icipsscn Capcllan til
yrop som præster ære Michil ienssen i
ælsteth: lass nielssen i snetsteth mattis bertilsscn id (ibidem) Jep ofluerskære i gydcrvpp og per perssen Giøre vitherligt alle
meth dtgette vort opne brefT at aar eflter
gutz bvrdh Mdnono Søndag infra octavam
aseensionis domini Fforc oss oc mange
flere danementh i søndherhaa kirckæ Vor
skiket hetherligæ mandh her michil christiernssen sogneprest til sønderhaa hwilken
som loglige eskt beddis oc fick iet fult
vwildige sognevitneaf xxiiii trofaste gamble
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danemendh som vore Jes nielssen i østergordh i Jæsdrvpp mattis Christensen ibi
dem nis nielsen id. anders bangh Jost
seurenssen id. per perssen id. anders pers
sen id: Jes iensen id: Jep ofluerskære i
gyderopp: lass cristenssen i haagordh cristhiern skyttæ i sønderhaa: per smedh id. per
ienssen id. nis knutsen id. per lccgh id:
mattis ienssen i hørsteth nis boleflsen id.
las voghenssen nis nyssen id. pally morthenssen i ordrvp nis gerloflscn cristcn cristensen id. las suendssen i snetsteth oc
mattis bcrtilsen id. Michil ienssen i ælsteth
oc mattis nielsen id. Hwickæ florne trofasth
gamblæ dandemendh iendrektelige vutne
oc sagdæ påå therris gode tro OC sanningh at them alle fultwitherligt ær i sandhieth at aldrig nogen afTthem i halfltridicssynetyflue aar oc mere Saa lengy som
nogen afT them kan nw lengst myndis Eller
hafluer hørt clclr spordh afTtherris forcldræ
kan lengher myndis Endh the ii gordæ i
Jæsdrvp som christen ienssen oc iens laurissen nw vdi boor meth alle therris rette
tilligelsæ Item i gordæ i sønderhaa som
cristcn bæntssen lass aggissen oc iens thomessen nw vdi boor meth alle therris rettæ
tilligelsæ Hafluer waret oc ær frith gotz til
sønderhaa prestebordh Oc aldrig nogen
andræ hafl'uer bewaret seg meth forne gor
dæ oc gotz (vdi oc vtaff at sætte: therris
skyldh: smaaskat Aarbeyt eller nogen an
dræ opbørsel i nogen modæ afT them opatbære til thennæ dag) Vndertaget vii tønder
korn som aarligæ skal redeligæ ydis oc
føres til forne sønderhaakirkæ At the dane
mendh saa vutne for oss oc saa ær i
sandhiet Thet witne wii meth wore Indsegler hengendis nethen fore thettæ brefT Da
tum anno die et loco vt supra:

In preccncia Jacobi mwnk de
kopstrvp quod protestor cum
cisdem.

v = u, vdi = ud, th = d, thcttc = dette.
Stednavnene findes endnu og er genken
delige.
Jacobi Munk er den latiniscrede form
for Jep Munk var til stede ved tingsvidnet.
Han tabte sagen og fik ikke Østergaard
tilbage.
Gavebrevet blev kopieret, og kopien for
synet med følgende efterskrift:
At dette er Een rigtig copic af dette
Christen Munchis Gafve-Brefv paa Øster
gaard nu kaldet Synderhaac Præstgaard.
Anno 1698
d. 20. Martii
Mourits Andersen
Northusan
mpp.
Mourits Andersen Northusan var sogne
præst i Sønderhå fra 1695 til 1715.
Man har muligvis i 1698 ønsket endnu
en gang af fa fastslået ejerforholdet.
Holdkorn svarer til et års udsæd.
I 1300-tallet hærgedes landet af Den
sorte Død, der medførte mangel på ar
bejdskraft, der indtraf en klimaforværring
og landbrugskrise, der medførte, at land
gildet faldt fra 1/2 avl til 1/6 af avlen og
ofte blev et fast beløb.

KILDER:
Pergamentsamlingcn på Landsarkivet for Nørrejyl
land.
Nye kirkehistoriske skrifter anden række.
Trap: Danmark IV. Thisted Amt. Side 619.
Lektor Henrik Bolt-Jørgensen har beredvilligt ny
oversat gavebrevet assisteret af filologerne Gorm
Tortzen og Jørgen Raasted, der har særligt kendskab
til middelalderlige håndskrifter. Jeg er alle tre en stor
tak skyldig.
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HANNE MATHIESEN

Gave til museet
I november 1990 fik museet i Thisted
denne fornemme gave af guldsmed Anders
Hcnningsen. Det er et lille corpusarbejde
af sølv, arbejdet op af to sølvplader.
Corpusarbcjdet, der har form som en
bowle, må snarest kaldes en bonboniere,
men den har aldrig været tænkt som en
brugsgenstand. Det fine sølvarbejde er ud
ført af guldsmed Hcnningscns far, guld
smed C. V. Hcnningsen, der virkede som
guldsmed i Thisted fra 1893 og til sønnen,
Anders Hcnningsen, overtog forretningen i
1952. Allerede for nogle år siden forærede
Anders Hcnningsen sin fars arbejdstegning
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til dette sølvarbejde til museet, hvor den
lige siden har været udstillet sammen med
bl.a, det meget sølvsmedeværktøj, som mu
seet også kan takke guldsmed Hcnningsen
for.
Inden C. V. Hcnningscns sølvarbejde
blev afleveret til museet, stod det i nogen
tid udstillet hos guldsmed Egon Pedersen,
som overtog forretningen på Store Torv i
1979.
Herefter har arbejdstegning og sølvar
bejde igen fundet hinanden og kan ses i
museets permanente udstillinger om Thi
steds guld- og sølvsmede.

C. I Henningsens elegante, håndsmedede selvbowle. Foto: Klaus Madsen.
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JYTTE NIELSEN

Lundehøj - en jættestue i Sydthy
Lundehøj. Det måtte undersøges, og snart
var de i færd med at uddybe hullet, og til
deres store forundring indholdt højen et
meget stort rum. Drengene kom for sent
»til præst« og måtte stå skoleret for Pastor
Blichfeldt2 og fortælle, hvorfor de ikke kun
ne passe tiden. Efter timen fulgte pastoren
med drengene tilbage til Lundehøj og kun
ne således ved selvsyn konstatere, at dren
gene havde talt sandt: gravhøjen rummede
et stort stenbygget gravkammer.
Den indgravning i højen, som drengene
Gravhøjen hedder Lundehøj, og sagnet opdagede, var lavet af menneskehånd. På
fortæller, at her holdt jætten Lunde til. Østergård i Ullerup boede selvejerbonden
Ikke langt fra Lundes høj lå Favres knold, Jens Christian Nielsen. Han ønskede at
og her boede en anden jætte, kaldet Favre. opføre en teglovn, og fandt det praktisk at
Disse to jætter sloges bestandig, og endte bygge den ind i siden af en gravhøj. Ved
med at dræbe hinanden i et slagsmål. På gravning stødte han på flere store kampe
stedet, hvor de faldt, kunne intet sidenhen sten, hvoraf han lod en sprænge, således at
gro.
dele af stenen faldt ned i gravkammeret.
Som bygningsværk adskiller jættestuen i
Rygtet om gravkammerets opdagelse
Lundehøj sig ikke væsentlig fra de omkring nåede snart vidt omkring, og folk fra nær
700 andre kendte jættestuer i Danmark, og fjern drog derhen for at se dette mærke
men fundhistorien er til gengæld helt speci lige stenkammer. Søndag den 19. marts,
el og ganske spændende, hvilket denne efter at gudstjenesten er endt i Bodum
artikel vil forsøge at belyse.
Kirke, begiver skolelærer og kirkesanger
Laurids Kjer, Bodum, sig afsted for at
Opdagelsen afjættestuen
besøge gravhøjen. Lærer Kjer kravler ind i
To drenges »sunde nysgerrighed« førte til gravkammeret og opmåler dette samt laver
opdagelsen af jættestuen. I slutningen af flere skitser. Vel tilbage i Bodum laver han
februar eller begyndelsen af marts måned en skriftlig indberetning til Den Kongelige
1837 var Jens Sørensen Lyngklip1 og en Commision for Oldsagers Opbevaring i
kammerat på vej til konfirmationsforbere København. I denne indberetning kalder
delse i Visby Præstegård. Drengene, som han gravkammeret for en gravkælder fra
måske var i tidnød, skød genvej over mar den hedenske old og skriver bl.a, følgende3:
kerne og opdagede, at der var gravet ind i »Ved at udgrave Høicn, for der at bygge

Med fa undtagelser krones hver en bakketop i Sydthy
afen prægtig gravhøj. Fra arkæologisk side betragtes
disse højtliggende gravhøje oftest som bronzealderhø
je, idet fundene fra begravelserne i højene ofte kan
henføres til denne periode.
I Ullerup, lidt nord for Heltborg i Sydthy ligger
en mægtig gravhøj på et højdedrag ud til Limfjorden.
Umiddelbart skulle man ud fra højens placering tro,
at det drejer sig om bronzealderhøj. Dette er imidler
tid ikke tilfældet, eftersom gravhøjen rummer den
eneste bevarede jættestue i Thy.
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Ved Magnus Petersens besøg i 1875 stodjættestuen åben mod syd. Hvem de to herrer, som Magnus Petersen har
tegnet inde i jættestuen, er, melder historien intet om.

cn Teglovn, fandtes bemeldte Kjældcre.
Udgravningen er sket fra søndre Side, lige
midt for Høien, og da de komme omtrent
4rc Alen ind i Høien, stødte de paa Over
læggere over den lange Kjældcr, og vedblevc at kaste Mulden væk af disse. Den lange
Kjælder vender omtrent lige i Sønder og
Nord, helder måske lidt til Nord-Nordøst.
Denne Kjælder er 12 Alen lang inden
Murene, og midt over er den næsten 4re
Alen viid, og hen mod Enderne 3 tø Alen
viid, og ikke aldeles 2 tø Alen høi. Lige
midt på den østerste Sidcmuur, er en
Aabning eller Dør 1 tø Alen viid, lidt over
1% Alen høi, og Gangen er 3 Alen lang,
besat med store Stene paa begge Sider og

Overlæggerstenc over Samme og har sik
kert været Indgangen til Kjældcren. For
Samme var sat cn tynd Steen og fyldt til
med mindre Stene udenfor.
Lige overfor denne Indgang er paa den
vestre Muur nok cn Aabning eller Dør, og
indenfor denne udi Vester er cn næsten
rund Kjældcr, af samme Skikkelse som en
Baggcrovn. Aabningcn eller Døren til
Samme er kun 3 tø Qvartecr viid, men
Høiden er fuldt og vel 2 tø Alen. Overlæg
gerne over denne kjælder synes at lægge
lavere end Overlæggerne over den lange
Kjældcr, men ikke desto mindre er den dog
ligesaa høi, som den lange Kjældcr, da
dens Gulv eller Bund er lidt lavere end
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gulvet i den lange kjælder. Den runde
kjælder er næsten 3 Alen viid eller dyb. I
denne Kjælder skal være fundet en Stcenhammer og nogle Beenknokler, men jeg
saae ingen af Delene.«
Lærer Kjer beskriver også nogle indhug
gede figurer som han iagttager på to af de
store sten i kammeret. Disse figurer omta
les senere i denne artikel.
Denne indberetning er den første om
jættestuen i Lundehøj, men snart følger
flere efter, idet man fra Commisionen i
København opfordrer flere præster og em
bedsmænd i Thy til at afgive beretning.
Lærer Kjers beretning er på flere punkter
bemærkelsesværdig. Som eksempel kan
nævnes hans gode iagttagelse med hensyn
til den oprindelige indgang til kammeret,
som han mener må være mod øst. Først
langt senere i århundredet blev denne ind
gang frilagt og atter taget i brug.

Flere indberetninger
Som sagt nåede rygtet om jættestuen langt
omkring, og i april måned hører pastor
Madelung i Vang om fundet. Pastor Ma
delung var meget historisk interesseret og
reddede bl.a, en runesten, oprindeligt
hjemmehørende i Sjørring, fra knusning.
Denne runesten står nu i våbenhuset ved
Vang Kirke, men det er en anden historie,
som ikke hører hjemme i denne sammen
hæng.
Den 14. april skriver pastor Madelung
et brev til Commisionen om flere arkæolo
giske fund i Thy. Han skriver om Lunde
høj fundet, at han fra Procurator Thordsen
på Thaliasminde har faet følgende oplys
ninger:
»Den egentlige Stccnhalle er 12 Al. lang,
3!/2 Al. bred forneden, Høiden kan ikke
med bestemthed angives, men antages at

Magnus Petersens plantegning afjættestuen, som den så ud ved hans besøg i 1875. Højen var da stadig slemt
beskadiget af indgravningen i 1837.
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En af de tidligste plantegninger afjættestuen, a markerer hovedkammeret, b er bikammeret og c er den
formodede indgang.

være lig bredden. Desværre er Aabningcn
af Kammeret sket med Vold og en Deel
Jord er udfalden deri. Ved den store Grav
stue staac 2de mindre Kamre i Forbindel
se, i hvilke man kun med Vanskelighed
kan trænge sig ind. Da Opdagelsen af
denne mægtige Stccnbygning vakte megen
Opsigt i Omegnen, formoder jeg, at Sel
skabet allerede har modtaget Beretning
desangaaende, dog har jeg ikke villet und
lade her at berøre denne Sag, saa meget
mere som man siger, at Grundens Ejer har
i sinde saasnart han kan, at lade Stenene
sprenge og ødelægge det Hele. Dette ha
aber jeg dog, at selskabets ærede Bestyrere
ved deres formaaede Indflydelse ville vide
at forhindre, da Monumentet vistnok i Høi
Grad fortjener at blive fredet.«
Også amtmand Faye i Thisted inddra

ges i sagen, idet justitsråd Thomsen, som
var bestyrer af det antiqvariske museum i
København, beder Faye om at lave en
indberetning. Faye skriver tilbage til
Thomsen følgende:
»Da Hcltborg ligger 3 Mile fra min Bopæl,
og Veirct i dette Foraar har været usæd
vanlig barsk, har jeg endnu ikke fundet
Leilighcd til at tage Graven i Øjesyn. Dette
vil skee med det første, uagtet jeg formo
der, at jeg ikke kunne giøre Andre Opda
gelser, end de som allerede ere giortc.«
Senere i brevet skriver Faye:
»Præsten for Hcltborg Sogn Hr. Blichfcldt
er en oplyst Mand, som sikkerlig vil giøre
sig Umage for at meddele de Efterretnin
ger, som De har udbedet Dem af ham.
Desuden tør jeg anbefale Dem Sognepræ
sten Hr. Madelung i Vang, som jeg har
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lovet alle mine antiqvariskc Skrivter, og dysser og jættestuer havde været tilgænge
som studerer Videnskaben eum amorc.«
lige siden oldtiden og var derfor allerede
Det er tydeligt at Faye ikke nærer helt
registrerede. Men her ved Lundehøj må vi
den samme begejstring for fundet af grav formode at indgangen allerede i oldtiden
kammeret, som flere af de andre implicere blev’ lukket og kammeret blev glemt af
de, og gerne fralægger sig yderligere an senere generationer.
strengelser.
En af de personer som derimod har gjort
sig stor umage for at gøre Commisionen Hvad er en jættestue?
tilpas er Pastor Blichfcldt fra Visby. Den 6. For omkring 5500 år siden var befolknin
maj indsender han en længere indberet gen i Danmark bønder. Vi ved ikke meget
ning til justitsråd Thomsen i København. om deres bopladser, men til gengæld har
Beretningen bringer ikke umiddelbart nyt de efterladt sig i tusindvis af begravelses
for dagen, men supplerer lærer Kjers ind steder, hovedsagelig i form af dysser og
beretning. Dog er der et par passagerer af jættestuer. Begge disse gravtyper er bygget
mere morsom karakter i beretningen. Sam af kampesten. Efter sidste istid lå der sten
men med pastor Djørup i Hassing besigti- overalt i Danmark, som stcnalderbønderne
ger han gravhøjen og skriver:
kunne bruge til deres byggeri. Var stenene
»Dengang kunde Man kun komme ned ikke umiddelbart brugbare blev de kløvet
i Kammeret igennem en liden Aabning, eller flækket ved at man ophedede dem og
som ved at borttage Stccnflækkcrnc og derefter hældte vand over, så stenene nær
Leret var frembragt mellem 2 af de store mest spaltedes. Så byggedes gravkamme
Overligger. Aabningen var for lille, til at ret ved at de store sten rejstes som mure,
jeg kunde komme derned, hvorimod Pa hvorover der så blev lagt overliggere. Mel
stor Djørup, der er af mindre Legemsbyg lem de store vægsten byggedes mure af
ning og 2 af mine Sønner var dernede.« flade sten, for at holde fugt ude, og over
Så er det op til fantasien at forestille sig hele kammeret blev der lavet en form for
de to præster af forskellig størrelse, stå på tag, så vandet ledtes bort. Til sidst dækkehøjen og forsøge at komme ned i kamme des hele konstruktionen af et jordlag.
ret. Blichfcldt skriver senere i indberetnin
Inde i gravkammeret blev de døde be
gen følgende om Fayes engagement:
gravet, ofte med personligt udstyr i form af
»Jeg selv havde et Par Dage, efter at jeg våben eller smykker, og vi må også forestil
første gang havde beset højen, mundtlig le os, at det var inde i gravkammeret, at de
givet Beretning derom til Conferentsraad religiøse ceremonier foregik.
Faye og leveret ham den fundne stcnøxc,
Udenfor indgangen ofredes mad og
efter min Mening et meget smukt Exem- drikke til de døde slægtninge inde i grav
plar, men det forekom mig ikke, at han kammeret. Jættestuernes form varierer, så
ansecr Opdagelsen af synderlig Vigtig ledes at der ved nogle jættestuer findes flere
hed.«
kamre i samme høj, eller ved at der er lavet
Når Commisionen i København var så tilbygninger til det store gravkammer.
interesset i gravkammeret skyldtes det sik
Jættestuen i Lundehøj er en såkaldt
ket, at her i 1800 tallets første halvdel kun jættestue med bikammer, idet der bag det
var yderst sjældent at sådanne nye store store kammer er bygget et mindre kam
gravkamre blev fundet. De allerfleste store mer.
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Denne type jættestuer er især udbredt i
Limfjordsområdet.
Når disse store gravkamre kaldes jætte
stuer skyldes det tidligere slægters forestil
lingsverden. Det måtte være væsner med
overnaturlig kraft, som havde skabt disse
store monumenter, og hvem andre end
jætterne havde sådanne krafter. En af de

første herhjemme, som gør sig forestillinger
om, hvorledes disse kamre kan være byg
get er kong Frederik den Syvende. I 1862
udgives et mindre skrift kaldet »Om Byg
ningsmåden af Oldtidens Jættestuer«, for
fattet af kongen. Heri gør han sig til tals
mand for, at man brugte rullcstokkc til at
transportere stenene på, og at der lavedes

Skitse affigurerne på stenen til venstre for indgangen til bikammeret. Skitsen fulgte med pastor Blichfeldts
indberetning i 1837.
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Japetus Steenstrups tegning af sienen til venstre for
indgangen til bikammeret. Tegnet år 1837. På stenen
ses menneskefiguren og det firbenede dyr tydeligt.

jordramper, hvorpå overliggerne kunne
rulles op over sidestencnc.
Det gravkammer, de to nysgerrige dren
ge fandt, var altså en jættestue, og selvom
der ikke blev fundet andet end en økse og
nogle fa potteskår i kammeret, har det helt
sikkert været brugt som bcgravclsessted for
godt 5000 år siden af bønderne i området.
Det er værd at tænke på, når vi kører forbi
jættestuen, eller kigger indenfor. Men at vi
idag kan nyde dette flotte gravkammer
skyldes delvis Pastor Blichfcldt i Visby,
som var medvirkende til at højen blev
fredet.

Fredningen af gravhøjen:
I sin indberetning af 6. maj skriver Pastor
Blichfcldt følgende om en cvt. fredning af
højen og jættestuen:
»Endelig maa jeg bemærke, at da Hr.
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Justitsraad Fischer var af den Formening,
at den Kongelige Commision maaske, paa
Grund af Gravkamrcncs Vigtighed og med
Hensyn til de Opdagelser, der muelig ved
fortsat Eftcrgravning fremdeles kunde gjøres, kunde ønske at blive Eicr af Høicn,
talte han med Eicrcn om, til hvilken Priis
han vilde afhænde den og tillige udlægge
Jord til Vci fra Landcvcicn og til Høicn,
som ansaacs for aldeles nødvendigt, da
Marken, som netop der, hvor Man skal
passere, er meget vaad, ellers vilde blive
opkjørt og mishandlet, hvilket og i Foraaret tildels er sket. Hertil svarede Eicrcn,
at for Høicn i dens nærværende Tilstand,
hvormed og maatc følge saamegct Jord, at
der kunde kjøres rundt omkring den, og for
det Stykke Agerjord, der behøves til Vcien,
800 Al. i Længden og 12 Al. i Bredden,
Grøfterne indbefattede, måtte han have
200 rdr. r. S., hvorhos han tillige forbe
holdt sig, at faac Værdien udbetalt for de
Oldsager af Værdi, der muligen maatte
findes (thi han har engang nu sat sig i
Hovedet, at han kunde finde Sligt) og at
derfor Eftcrgravningcn imod Betaling skul
de betroes ham under det Tilsyn og den
Anviisning, Man maatte bestemme. Den
forlangte sum, hvilken Eicrcn ikke kunde
bringes til at nedsætte, synes jo vistnok at
være stor, men når Man betænker, at
Stenene, hvoraf han har kløvet een, ere af
stor Værdi, da de kløvede Steen plcic at
betales med 20 a 25 sk. eller derover pr.
AL, og at det Arbcidc, som nu er anvendt i
flere uger og af flere mennesker paa at
grave Teglovn i Høicn og afdække Grav
kamrene, maa ansccs for spildt, i hvis Sted
han nu og maa tilkjøbe sig Plads til Tegl
ovn et andet Sted, hvortil endnu kommer
Værdien af den Jord, der skal udlægges til
Vci, saa kan dog Prisen neppe ansees for at
være for høi.
Skulde da den Høikongcligc Commis-

sion ville indlade sig herpaa, da maatte
Man udbede sig Dens behagelige Svar
inden indeværende Mai Maaneds Ud
gang, til hvilken Tidc Eieren har forpligtet
sig at lade Alt være urørt, hvorimod han,
da Sædetiden ved den tid ventes at være
ophørt, vilde igjen tage fat paa det nu
afbrudte Arbcidc med at opføre Teglovn,
og maaske og at kløve Steen.«
Selvejerbonden Jens Christian Nielsen
har været klar over gravhøjens værdi, da
han førte ovennævnte forhandling med Fis
cher'. På dette tidspunkt var kampesten
højt skattede, idet de kunne kløves og
bruges til grundmur på gårdene, men de
kunne også kløves og slåes i skæne og
således bruges til vejfyld.
I Pastor Djørups topografiske beskrivel
se af Thy fra 1842;’ skriver han, at han har
hørt at stenene i kæmpegraven, altså jætte
stuen, er vurderet til 100 specier. For dette
beløb kunne man i 1837 erhvene 3 køer
eller 2 hopper. Når man anskuer sagen fra Stenen til højre for indgangen til bikammeret. På
denne side, er det ikke svært forståeligt, at denne sten mente man at kunne se et bånd af runer,
mange kæmpegrave af sten blev spoleret som måske rummede navnet på den gravlagte høvding.
og stenene solgt. Stenene kunne jo ikke I dag er dette bånd ikke synligt.
spises, og forståelsen for oldtidsmindernes
Nielsen i Ullerup, der er Eicr af Høicn,
samfundsmæssige værdi var ringe.
Pastor Blichfcldts indberetning til ju ikke ansaa sig for at være skadesløs ved at
stitsråd Thomsen afføder en øjeblikkelig afstaa denne, medmindre han erholdt en
reaktion fra denne. I slutningen af maj Godtgiørelse af 200 Rbd., indgik Rente
måned skriver Thomsen til Det Kgl. Ren kammeret til hans Majestæt Kongen med
tekammer og anmoder om midler til køb allerunderdanigst Forestilling, hvorpaa
Allerhøistsammc under 29de November
og fredning af gravhøjen.
Det Kgl. Rentekammer anmoder Amt forrige aar resolverede saaledes:
mand Fayc i Thisted om at indhente en »Vi tillade allernaadigst, at Gaardmand
erklæring fra Jens Christian Nielsen om Jens Christian Nielsen i Ullerup, som Eicr
godtgørelsens størrelse. Da denne erklæ af en paa Kierstrup Mark, Hel tborg Sogn,
ring er indhentet, skriver Det Kgl. Rente Thisted Amt, beliggende Høi, hvori findes
kammer den 24. marts 1838 følgende til et sicldcnt Gravkammer, maa, for at afDen Kongelige Kommission for Oldsagers staae denne tillige med Fortog og Ad
gangsvej til samme, tilstaac een Gang for
Opbevaring:
»Efter at vi derefter havde modtaget alle en Godtgiørelse af 200 Rbdlr. Sedler af
Underretning om, at Gaardmand J.C. Vor Kasse. Og maac derhos de Bckostnin113

ger, der efter nærmere indsendt Regning,
ville medgaae til at sætte Høien i dens
oprindelige Tilstand, ligeledes udredes af
fornævnte Kasse.«
Den 20. juli 1838 afståer selvejerbonde
Jens Christian Nielsen i Ullcrup gravhøjen
Lundehøj, samt areal til tilkørselsvej og
fortov rundt om højen for 200 rigsbankdalcr sølv, og jættestuen blev hermed sikret
mod videre ødelæggelse.
Efter sigende brugte Jens Christian
Nielsen de 200 rigsdaler, som han modtog
af den Kongelige Chatolkassc til at betale
den oparbejdede gæld der var på gården.

Underlige figurer på stenene
Som tidligere omtalt beskrev lærer Kjer i
den første indberetning om jættestuen, en
række figurer, som han havde iagttaget på
de to sten, som stod på hver side af indgan
gen til bikammeret. Også Pastor Blichfcldt
omtaler figurerne og sender tillige en teg
ning med af figurerne på den venstre ind
gangssten.
Omtalen af disse figurer og de medsend
te tegninger gør Commissionen i Køben
havn ganske nysgerrig, og man beder der
for videnskabsmanden Japetus Steenstrup6
om at lægge vejen forbi Lundehøj og un
dersøge figurerne nærmere. Efter at have
besigtige! stedet skriver Steenstrup til
Thomsen i København:
»Den 13. juli besøgte jeg Stedet paa
Forbi reisen og bestræbte mig for at aftegne
karaktererne, men da jeg ved nøiere Be
tragtning og Afstøvning stedse fandt nye
Træk fremkomme og jeg blev vaklende i
min Mening om hvad der var naturligt og
hvad kunstigt fordybet i stenene, lod jeg
dem vaske med Sæbevand og en stiv Bør
ste, og reiste derpaa bort for senere at besec
dem igjen og naar de vare blcvnc tørre. 2de
dage efter kom jeg igjen, og uagtet de ikke
vare fuldkomne tørre, prøvede jeg paa at
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aftegne de Figurer, jeg kunde blive var og
blev enig med mig selv om at være indhugnc. De stemmer nok ikke aldeles med de
øvrige Tegninger, men kunde dog heller
ikke ansees for rigtige, med mindre en
Kyndig havde dessifTcrcrct dem.«
Steenstrups tegninger er forskellige fra
den af Pastor Blichfcldt medsendte teg
ning, men ligheden er alligevel stor. I et
brev fra Steenstrup til Thomsen, afsendt i
september måned skriver han om figurer
nes ægthed følgende:
»Jeg er dog fuldkommen overbeviist om.
at de ere frembragte i Stenen ved Menneskehaand«.
Figurerne er indhuggede i stenene og ifølge
Steenstrup kan fordybningerne let følges
med fingrene. Skal man ligne de indhugge
de figurer med anden udsmykning i sten,
må det blive helleristninger, som også er
indhuggede fordybninger og riller.
Figurerne på de to sten er imidlertid
meget forskellige. På den venstre indgangs
sten til bikammeret ses en menneskefigur,
med strittende fingre og muligvis et firbe
net dyr til højre herfor. Under dyret måske
endnu en menneskefigur og nederst til
højre på stenen et hjulkors.
På stenen til højre for indgangen til
bikammeret ses øverst en seksbenet stjer
nelignende figur og nederst et bredt bånd
inddelt i felter. Dette bånd blev af samti
den tolket som en runeinskription7.
Samtiden anså således disse indhuggede
figurer og runer for at være ægte og først
senere i århundredet skulle der såes tvivl
om deres lødighed.
I 1875 berejser tegneren Magnus Peter
sen Thy og besøger også Lundchøj. Mag
nus Petersen rejste i sidste århundredes
anden halvdel Danmark tynd for Oldsags
kommissionen og tegnede i hundredevis-af
oldtidsminder. Tegninger som nutidens ar
kæologer er lykkelige for, idet de ofte viser

Den 19. marts 1837 besøgte lierer Kjer i Boddum jættestuen. Han lavede bl.a, denne skitse af stenene i
hovedkammeret og markerede også de indhuggede figurer.

nu sløjfede oldtidsminder eller bevarede
oldtidsminder, som nu ligger i f.eks. tæt
skov eller opdyrket land.
Om besøget i Lundchøj skriver Magnus
Petersen følgende“:
»Jeg maatte afbryde Thy rejsen for den
ne Gang, da andre Hverv fordrede min
Nærværelse i Hjemmet, men jeg vilde dog
ikke forlade Thy før jeg havde set en
mærkelig Stcnaldcrsgrav i den sydlige Del
af Provinsen, det var Hcltborgs store
Gangbygning: Lundchøj, der blev udgra
vet i 1837. Det var en prægtig bygning,
opført af store Granitstene og over Grav
stuen laa en anseelig Jordhøj. Det indre
Rum var 7 Alen langt og 4 Alen bredt med

Indgang i Sydvest; til det større Rum
sluttede sig i nordre Side et lille scxkantet
Kammer 3l/z Alen langt og skilt fra det
større Rum ved en opstaaende Sten; den
hele Stenbygning dækkedes af 5 store
Overliggere, hvoraf en maalte 5 Alen på
den længste Led. Men det var ikke alene
denne storslåede Bygningsform, der havde
draget mig hid; nogle mente at have seet
paa en af Indgangens yderstc Sidcstcnc
nogle Ridser og Mærker, der udtyderes
som Hclristninger, og man troede derved
at kunne fastslaa at Helristninger - som
ellers henføres til Bronzealderen - ogsaa
brugtes i den ældre Stenalder. Da jeg
forhen havde seet mange af den Art Rist115

ningcr og tegnet saadanne, saac jeg strax,
at det ikke var Hclristninger, men Ridser
og streger, der vare fremkomne ved at
Stenen, før dens Anbringelse i Graven,
havde i Urtiden ligget fladt ned paa en
skraa Mark, hvor Vand - og Sneskred har
flyttet den hid og did paa et af mindre Sten
bestaaende Underlag. Jeg kan derfor ikke
antage at Ridserne paa Stenen i Hcltborggraven for Hclristningcr, eller frembragte
ved Menneskehaand.«
Da professor Glob skriver sit store værk
om helleristninger9 anser han tegnene som
tvivlsomme, ja han medtager dem ikke
engang i sit katalog. Opfattelsen af at disse
figurer blot var at betragte som naturlige
mærker i stenene synes at have været den
fremherskende i dette århundrede.
Personligt vil jeg anføre at flere af de af
Stcenstrup tegnede figurer stadig kan ses.
På den venstre indgangssten til bikamme
ret kan menneskefiguren til venstre og
dy refiguren øverst til højre stadig ses,
omend lyset skal falde helt specielt. Jeg
mener ikke al der kan være tvivl om at
figurerne, eller i det mindste nogle af dem
er ægte. Men det drejer sig ikke om figurer
som er indhugget da stenaldcrbøndcrne
byggede gravkammeret, men om senere
indhuggede figurer. Fra mange andre
skandinaviske hel leristningsfund kendes
menneskefigurer med store hænder og spe
ciel markering af fingrene ligesom dyrefigurcr også ofte er fremkommende.
Disse helleristninger dateres til bronze
alderen, idet der også ofte er afbildcrct
genstande, som brugtes i denne periode,
som f.cks. luren.
Bronzealdcrfolket, som har opført så
mange prægtige gravhøje, også i Sydthy,
har haft kendskab til gravkammeret og
brugt den ene store sten som »lærred« til
deres figurer. Om de også har brugt kam
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meret i en rituel sammenhæng ved man
ikke.
Da Magnus Petersen besøger kammeret
i 1875 er gravhøjen stadig ikke ført tilbage
til sin oprindelige form, men har stadig
indgang i sydenden, hvilket også fremgår
af hans tegning af højen. Det er først i 1888
at højen restaureres og den oprindelige
indgang frilægges.

Hvem er begravet i højen?
Dette spørgsmål har mange sikkert stillet
sig siden opdagelsen af gravhøjen. I sidste
århundrede, da gravkammeret blev fun
det, havde man ikke så megen viden om de
arkæologiske perioder, og dette affødte fle
re morsomme bud på, hvem der mon
kunne være gravlagt i højen. Am tmand
Faye skriver til Thomsen i 1837 at fundet
af graven har opfrisket et lokalt sagn
blandt bønderne. I sagnet berettes at bebo
erne i Karleby (Karby) på Mors og bebo
erne i Hcltborg i Thy i oldtiden bestandig
var i kamp. Byernes navne fremkom efter
de karlestykkcr og heltegerninger som be
boerne udøvede mod hinanden. Og nu er
det let at formode: at det må være en af
disse mægtige anførere eller sågar måske
en konge, som her har faet et hvilested.
Et andet forslag til hvem den gravlagtc
kunne være, kommer fra topografen Ras
mus Henrik Kruse1". Han skriver ligeledes
til Thomsen i København i januar 1838:
»Om den Helt, som her ligger begravet,
har jeg denne Gisning: Det er bekjendt at i
det 5te Aarhundrede eller ved Aar 415 var
Hvirvild Konge i Thve. Denne Hvirvild
faldt i Tvekamp mod Kong Fridlcv paa
Sicllands sydlige Kyst, imellem Skielskiør
og Nestved, i Nærheden af Biserup Havn,
tilligemed hans 3 Staldbrodre, Buge, Faning og Gunholm. Hvirvild tilligemed Bu
ge og Faning blcve begravede i 3 høje, paa
en Heede imellem Hørdum Byc og Gaar-

Lundehøj i Sydthy. Tegnet af Magnus Petersen i år 1875.

den Irup I Thyc, der endnu heder Hvirvildshcedc og hvor disse Høje endnu sccs.
Men hvor den tredje Staldbroder Gunholm hviler finder man ikke, kuns dette
vides: at Gunncgaard, Gunnæs Byc og
Gunnesstrand i Thyc skal have Navn efter
ham, og rimmelig været hans Ejendomme
med meere Omliggende, og da det fundne
Gravkammer ikke er saa langt borte fra
disse Steder, mener jeg at denne Gravhøi
kunde være hans, da han rimmeligviis er
hjemført og begravet i Thyc, ligesaavel
ham som de øvrige af Staldbrodrene. At
Høien findes paa Ullcrup Byemark gjør
intet til sagen, thi byen er vist meget yngre
end Gravhøjen, hvorpaa og Navnet tyder.
Imidlertid er denne min Formccning kuns
som meldt blot Giælning, Med mindre
Runerne skulde kunde lede til nærmere
Oplysning, og bekræfte min Formodning.«

Selvom Rasmus Henrik Kruses bud på
hvem den gravlagtc kunne være, er ganske
godt, tror jeg dog ikke, at der blot er den
mindste chance for at det passer. De runer
som han henviser til, og som måske kan
underbygge hans teori, er det indhuggede
bånd på den højre indgangssten til bikam
meret. Flere datidige forskere arbejdede
med at læse dette bånd, som de mente
måtte være en runeinskription.
I Runam og Runerne11 anfører Magnussen, at den person, som må være begravet i
højen, har heddet Agnar. Dette er et navn,
som han mener står i runebåndet nederst
på stenen. Agnar var søn af Sigtryg, som
var konge over Vendsyssel og Thy i årene
omkring 650 efter Kristi fødsel. Disse op
lysninger henter Magnusscn fra Snorre
Sturlesøn, som i Hcimskringla netop skri
ver om sådanne konger.
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Med den viden vi idag er i besiddelse af
kan det fastslåes, at jættestuen er opført i
bondestenaldercn, for godt 5000 år siden.
Gravkammeret og højen kan sagtens være
benyttet som begravelsesplads mange gan
ge derefter. Figurerne på stenene er sand
synligvis indhugget engang i bronzealde
ren, som strækker sig fra ca. 1500 - 500 før
Kristi fødsel. Hvornår jættestuens indgang
er blevet lukket og dækket til vides ikke,
men det er så længe siden, at befolkningen
i Hcltborg sogn ikke havde kendskab til
gravkammeret i 1837.

Lundehøj idag
Jættestuen er idag et fredet fortidsminde,
hvortil offentligheden har adgang. Og jæt
testuen er absolut et besøg værd. Det store
gravkammer er imponerende og spænden
de at gå på opdagelse i. Har man ikke lyst
til sådanne udskejelser, kan man jo stille
sig op på gravhøjens top og nyde den flotte
udsigt over Visby Bredning og Mors og
samtidig forsøge at finde de 22 kirketårne,
som man skulle kunne se fra højen.
De modigste kan jo lægge vejen forbi en
mørk aften og håbe at høre hammerslag fra
højen. I forrige århundrede kunne beboer
ne i området høre hammerslag i højen - det
var de undeijordiske som var på færde.
Uanset forskellige lyster, måske mang
lende mod, eller blot af sund nysgerrighed
så er Thys, efter min mening, flotteste
oldtidsminde et besøg værd.
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NOTER
1 Jens Sørensen Lyngklip blev lødt den 31. oktober
1823 i Hcltborg. Han døde 22. marts 1912.
2 Pastor Michael Frederik Blichfeldt kom i 1827 til
Visby fra Hjørring. Han blev i Visby til 1842,
hvorfra han flyttede til Vestervig-Agger pastorat.
3 Lærer Kjers indberetnig og de i artiklen følgende
citerede indberetninger og korrespondance findes
alle i original på Nationalmuseets 1. Afdeling.
Knud Mortensen, Thisted har tydet skrifterne og
skrevet det ud på maskine, så forfatteren lettere
kunne bruge det. Derfor en stor tak til Knud
Mortensen for uvurderlig hjælp.
4 Justitsråd Christian de Fischer (1784-1843). Her
redsfoged i Hassing - Refs herred. Ligger begravet
på Vestervig kirkegård.
J C. Djørup, Thisted Amt. Beskrevet efter opfordring
af Det Kgl. Landhusholdningssclskab. København
1842.
6 Japetus Stcenstrup (1813-1897) fødtes i Vangsom
søn af sognepræsten Johs. Vogclius Stcenstrup.
Han var en af Danmarks internationalt kendte
naturvidenskabsmænd i 1800-tallet.
Et af de betydeligste skrifter fra denne periode er:
Runamo og Runerne ved Finn Magnussen. Skriftet
er trykt i København i 1841, og heri findes bl.a.
Japetus Stecnstrups afbildninger af figurerne på
stenene i jættestuen.
H Beretningen findes i: Minder fra min virksomhed
paa arkæologiens omraade fra 1845 til 1908. Bogen
er skrevet afj. Magnus Petersen og trykt i Køben
havn i 1909.
9 P.V. Glob: Helleristninger i Danmark. 1969.
Rasmus Henrik Kruse fødtes i august 1796 i Nav
trup præstegård i Salling. Han var meget interesse
ret i geologi, arkæologi, historie og folkeminder.
Han bosatte sig på Fur, og foretog derfra rejser til
store dele af Jylland. Han beskrev og tegnede
mange fortidsminder.
11 Jvf. note 7.

SVEND SØRENSEN

Lervarefremstilling i Thisted

Thy har aldrig varet kendt for lervarefremstilling.
Det betyder dog ikke, at egnen har varet uden
pottemagere.

I tilknytning til teglværket i Vestervig var
der pottemageri indtil 1802. Også i Hund
borg ved vi, at der har været pottemager.
Det var hans søn, der i 1870’crnc startede
Thisted Lervarefabrik på Dragsbækvej,
hvor der var produktion indtil begyndelsen
af 1950’erne. En svend herfra havde i
mange år værksted på Margrthcvej.
Siden oldtiden er der blevet formet og
brændt ler i Danmark. Markante led i
udviklingen var indførelsen af blyglasur i
midten af 1100-tallct og brugen af drejeski
ve fra begyndelsen af 1200-tallct. Siden
middelalderen er der blevet frcmstilllet
sortbrændt, uglascrct lertøj til køkkenbrug,
de såkaldte »jydepotter«.
Midt i 1500-tallct begyndte pottemage
riet at brede sig i byerne, og i slutningen af
århundredet var Næstved den førende by
inden for området. I København blev Nor
dens største fajancefabrik oprettet i 1722.
På landet slog flere og flere pottemagere sig
ned i 1700- og 1800-tallet, selv om der
indtil 1827 var påbud for pottemagere om
at bo i købstæderne.

Æ S. Jacobsen, lervarefabrikant, født i Hundborg i
Thy, død i Skive 29. november 1920.

Jacobsen startede
De ældste oplysninger om håndværkere i
Thisted nævner ikke noget om pottemagerc. Folketællingen i 1870 nævner ingen
pottemager, og i fortegnelsen fra 1872 over

næringsdrivende i Thisted er der heller
ingen pottemagcr. Ganske vist har forteg
nelsen kun medtaget virksomheder, der
ikke blot drives ved egen og familiens
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Thisted Lenarefabrik. Dragsbækvej. omkring 1901. Omkring 1882 købte murer P. K. Christiansen
lervarefabrikken på Dragsbækvej og drev forretningen videre ved hjælp af udlærte svende. Billedet viser
fabrikken med tørrerummet på 1. sal. Personerne erfra venstre: Dagmar Kirkegaard, f. Christiansen, gift med
P. R. Kirkegaard. P. K. Christiansens anden kone med sønnen Ejnar, der blev barber i Århus. Murer P. K.

Christiansen. Pottemager Jensens mor. Jenny Jensen, der senere blev ansat på Thisted Amts Avis. Ukendt.
Tjenestepige. Søster til Dagmar Kirkegaard. Ukendt. Pottemager Jensen, der stod i lære på fabrikken og senere
oprettede Jensens Lervarefabrik på Margrethevej. Juhl-Lassen (senere ejer af Cafe Morsø). Pottemagersvend.
Broder til Dagmar Kirkegaard. han var arbejdsmand på fabrikken.

hjælp. Alt tyder således på, at Thisted by
lår sin første pottemager i 1870’erne. Indtil
da var behovet for lervarer nok især blevet
dækket af krejlere, som sejlede rundt i
Limfjorden og faldbød deres varer.
Thisteds første pottemager træder frem
af folketællingen fra 1880 med både familie
og medhjælp. Han hed Anders Søndergaard Jacobsen og boede på matrikel nr.
354 i Vestergade. Det er det sted, der nu
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har adressen Dragsbækvej 15. (Værkstedet
fik officielt nr. 13, der idag kun er en
indkørsel).
Anders Jacobsen blev født i 1846 i
Hundborg som søn af husmand og potte
mager Jacob Larsen. Han var gift med den
tre år yngre Ellen Marie, der stammede fra
Thyholm. Endnu var der ingen børn i
ægteskabet.
Som lærling havde han en 16-årig dreng

fra Nørhå. Desuden var ansat den 25-årige
pottemager Mads Nielsen, der boede i
huset sammen med sin kone og deres lille
søn.
I 1882 solgte A. S. Jacobsen Thisted
Lervarefabrik og flyttede til Skive, hvor
han startede Skive Lervarefabrik i gården
til det nuværende Østerbro 12. Omkring
århundredeskiftet flyttede han over på den
anden side af gaden til Østerbro 9, hvor
virksomheden i 1919 blev overtaget af N.
Primdahl. A. S. Jacobsen døde året efter.
Ordet »lervarefabrik« er en betegnelse,
der dukker op i disse år. Betegnelsen leder
tanken hen på mekaniseret fabrikation,

men i Thisted og mange andre steder var
det ikke tilfældet.

Mureren blev pottemager
I Dragsbæk blev Thisted Lervarefabrik
overtaget af Poul Christen Christiansen,
der var født i Sperring i 1847 som søn af
husmand Chr. Hammer. Hans kone Ane
Marie var fra Thisted, og deres fire første
børn, alle piger, blev født i Tingstrup. Efter
indflytningen i Dragsbæk fik de en søn og
endnu en datter.
Drejeskiven lærte Christiansen aldrig at
håndtere. Han var murer, men havde sans
for at skaffe sig gode svende. I 1890 var den

Udsnit af produktionen på Thisted Lervarefabrik, ca. 1900.
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Thisted Lervarefabrik på Dragsbækvej 15, omkring 1910. Fra venstre Richard Kirkegaard med skovlen,
Rudolf Kirkegaard og ¡Villiam står foran sin mor. I hvidt er det moderens søster Johanne.

23-årigc Jens P. Dissing ansat som svend
og som lærling den 18 årige Jens Peter
Nielsen, der stammede fra Frøslev. Hans
evner gik der ry af på Thisted Lervarefa
brik i en årrække. Han døde desværre ret
ung af tuberkulose.
Senere pottemager i Svendborg, Hjal
mar Møller, har oplyst om sin tid i Thi
sted, at da blev Jens Nielsen omtalt som
den dygtigste svend, der havde været på
værkstedet. Han var en meget dygtig dre
jer og god til at fremstille smukke glasurer.
En del af lertøjet blev i øvrigt begittet med
lyst ler fra Bornholm. Fra den tid stammer
en to-øret krukke med stemplet »Thisted«.
Men ellers er stemplerne en sjældenhed.
Det blev aldrig almindeligt at stemple va
rer fra Thisted Lervarefabrik.
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I folketællingen fra 1901 betegnes P.C.
Christiansen som lervarefabrikant og prin
cipal. Hans første kone var død, og år 1900
blev han gift med Inger Marie Jensen, der
var født i Boddum. I sit andet ægteskab fik
Christiansen to sønner. I 1901 boede der i
huset den yngste datter af første ægteskab
samt to lærlinge, der skulle blive de to
afgørende figurer i 1900-tallets lervare
fremstilling i Thisted. Det var Rudolph
Christensen Kirkegaard og Jens Chr. Jen
sen.

1904 blev skæbneåret for P. C. Christi
ansen. Fra den varme ovn var han gået
ned til fjorden efter vådt tang, der skulle
tørres og bruges til indpakning af lervarer.
Han pådrog sig lungebetændelse og døde

kun 57 år gammel. Han ligger begravet på
Søndre Kirkegård i Thisted.

R. C. Kirkegaard
Efter Christiansens pludselige død blev
Rudolph Kirkegaard kaldt tilbage til Thi
sted Lervarefabrik, vistnok fra Grenå.Han
blev født i Thisted i 1882 som søn af
øltapper Christen Larsen Kirkegaard. Ef
ter sin konfirmation kom han i lære på
Thisted Lervarefabrik. Senere arbejdede
han på forskellige værksteder, bl.a, på den
kendte Kæhlcrs Keramikfabrik i Næstved.
I 1905 blev han gift med Christiansens
næstyngstc datter, Dagmar, og de overtog
Thisted Lervarefabrik.
I Dagmar og Rudolph Kirkegaards æg
teskab var der fire børn. Sønnerne Richard
og William kom begge i lære på fabrikken
efter deres konfirmation. »Vi blev ikke
spurgt«, fortæller William, der kom i lære i
1921. Han fortsatte, indtil virksomheden
lukkede.
Ifølge William Kirkegaard bestod pro
duktionen af krukker, urtepotter og skåle i
alle størrelser, og der blev også lavet kan
der, kopper og krus. Leret fik man i mange
år fra Landlyst Teglværk ved Thisted.

Pottemager Richard Kirkegaard fotograferet som
ganske ung på Thisted Lervarefabrik.

Stempel fra Thisted Lervarefabrik. R. C. Kirkegaard. Rentegning ved Margrethe Larsen.
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Syltekrukke med indvendig og udvendig brun begitning og klar glasur. Stemplet Thisted Lervarefabrik
og R. C. Kirkegaard. Finn Risom foto.

Men der var for meget kalk i leret, når
kalken udvidede sig under brændingen,
kunne det slå glasuren i stykker. Herefter
fik man leret fra Hclligsø Teglværk.
En dygtig pottemager kunne dreje 50
urtepotter i timen. Og de skulle være ens,
så de kunne sættes inden i hinanden under
brændingen. Lervarerne blev om somme
ren tørret i solen, ellers i tørrerummet på 1.
sal. Der kunne være op til 3 ugers produk
tion i en brænding. Når ovnen var lukket,
skulle »døren« mures til, så der kun var
træk gennem skorstenen. Ellers kunne
brændingen ske for hurtigt og forårsage
sprængninger.
Ovnen blev varmet op til 1100 grader.
Der blev først tændt op med otte sække
tørv, hvorefter man fyrede med brænde,
8-10 rummeter. Opvarmningen skulle gå
langsomt, og det tog 21 timer at brænde en
ovnfuld. Som lærling var det Williams
opgave at tænde op kl. fire om morgenen
og passe ovnen i tolv timer. Så mødte han
igen kl. 22 og indtil brændingen var færdig
tre timer senere. Når de to lerkegler i
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ovnen faldt sammen, var brændingen fær
dig.
Efter brændingen skulle lervarerne stå i
ovnen et par dage. Det var et spændende
øjeblik, når der skulle slås hul på ovnen, og
tingene tages ud. Var det så et pænt
resultat, sagde Rudolph Kirkegaard altid:
»William, kan du gå over og hente to
pilsnere!«
I William Kirkcgaards læretid var ar
bejdstiden fra 8 til 12 og fra 13 til 17.30. I
mange år havde William og hans bror
ekstra arbejde to aftner om ugen samt
søndag formiddag. Det var selvsagt et slid
somt arbejde. I frostvejr var det med is på
ruderne og iskolde sæder.
Lervarerne blev solgt fra fabrikkens ud
salg i Dragsbæk og af »pottekørere«, der
kørte fra dør til dør med hestevognen fyldt
med træspåner eller halm til beskyttelse af
de skrøbelige varer. I tyverne blev hande
len motoriseret, og Richard og William
kørte rundt i Thy og på Mors.
Efterhånden blev lervarerne udsat for
hård konkurrence. De store saltkrukker
blev fortrængt af frysehuse, man begyndte
at lave syltetøjsglas, og urtepotterne blev
scricfrcmstillet på maskine. Produktionen
gik i højere grad over til keramikting:
askebægre, sparebøsser, små vaser og lig
nende. Under 2. verdenskrig var der stor
afsætning på disse ting. Selv i København
var der et godt marked, hvor bl.a, opera
sanger Frantz Anderson var aftager.
Omlægning af produktionen var imid
lertid ikke en løsning på længere sigt.
William Kirkegaard ønskede ikke under de
givne omstændigheder at overtage virk
somheden, der måtte lukke i 1953. At det
skete netop på dette tidspunkt, er næsten
symbolsk. Der kom nemlig et forbud mod
at bruge de gamle blyglasurcr til hushold
ningsgenstande, hvilket var et alvorligt
slag mod mange af de gamle værksteder.

Efter lukningen blev lervarefabrikken
solgt til Premier Is, der byggede et frysehus
i gården. Rudolph og Dagmar Kirkegaard
beholdt beboelseshuset, hvor de blev boen
de indtil 1964, da ægteparret flyttede på
plcjchjemmet Kristianslyst. Få måneder
efter døde Rudolph Kirkegaard som blind
i en alder af 82; hans kone levede endnu i
otte år. Kirkegaard fik et langt liv som
poltcmagcr, men han brugte ikke kun sin
kreativitet på leret. I mange år var han bas
i Thisted Sangkor og organist i Odd Fcllow-logen. Hans far blev da også betegnet
som musiker ved bryluppet i 1905.
Da Thisted Lervarefabrik lukkede, køb
te William og Rigmor Kirkegaard en butik

i Fredcriksgadc, hvor de drev viktualichandel i 15 år. William Kirkegaard døde i maj
1991.
Lervarefabrikken i Dragsbæk blev bl.a,
brugt som garage af Premier Is, der flytte
de omkring 1978. Grunden og bygninger
ne blev i 1980 og 1983 overtaget af Thisted
Bryghus. Den gamle lervarefabrik måtte
lade livet engang midt i 80’crnc - så var
den potte ude - og flaskerne ry kkede ind i
form af et stort færdigvarclager, der blev
indviet sidst i 80’crnc.

Jensens Keramikfabrik
I 1912 forlod Jens Chr. Jensen Thisted
Lervarefabrik og startede Thisted Kera-

Chr. Jensens LervareJabrik, Margrethevej i Thisted. Fra venstre: Chr. Jensen, antagelig Chr. Jensens far,

pottemager Dissing, pottemager Richard Kirkegaard.
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mikfabrik på Margrcthcvcj (nu nr. 1 B).
Som firmanavnet antyder fremstillede Jen
sen finere ting i keramik, stemplet CJ. Det
var fade, vaser, askebægre osv. - en del
fremstillet som souvenirs med navnetræk
som f.cks. »Himmelbjerget« og Dybbøl«.
Jensen fik efterhånden en fast rejsende til
at afsætte disse produkter.
Ligesom Jensen selv kom to af hans
mest trofaste medhjælpere fra Thisted Ler
varefabrik. Det var Jens Dissing og Willi
am Kirkegaards et år ældre bror Richard.

Stempel, anvendt af Chr. Jensen Lervarefabrik,
Margrethevej. Thisted. Finn Risom foto.

Øverst til højre: Vase med grøn, mat glasur. A’ederst
til højre: Kande i halvmat okkergul glasur med effekt
i grønt. Stemplet i bunden C.-J. Haandarbejde.
Danmark. Fremstillet af Chr. Jensen, Thisted. En
del af Chr. Jensens produktion fandt afsætning
igennem bl.a, lllum i København. Finn Risom foto.
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Efter Dissings død var Richard Kirkegaard
den eneste svend på keramikfabrikken, der
i en årrække også fik hjælp af Chr. Jensens
far. Richard Kirkegaard begyndte hos Jen
sen efter at have aftjent sin værnepligt i
1928. Han døde i 1960, to år efter at
fabrikken lukkede.
På grund af brændselsmangel måtte
virksomheden lukke en tid under besættel
sen. Produktionen kom imidlertid i gang
igen, og der blev installeret elektrisk ovn,
så man slap for det hårde arbejde med at
kløve brænde.
Chr. Jensen omtales ved sin død i 1963
som en håndværker af den gamle solide
type. Han var gift to gange og havde to
børn i hvert ægteskab.
Med lukningen af Thisted Keramikfa
brik i 1958 sluttede en lang håndværks
mæssig tradition med lervarefremstilling i
Thisted. Heldigvis kom det ikke til at
betyde, at pottemagerfaget uddøde i Thy.
En ny generation af pottemagere har byg
get videre på de gamle traditioner og pu
stet nyt liv i leret.

f

Vase, opdrejet af rødler. Udvendig begitning med
påsvampet mangan. Klar, transparent glasur. Frem
stillet af Chr. Jensen. Thisted. Finn Risom foto.

\T1

Fra Chr. Jensens værksted. Fra venstre: Richard Kirkegaard, antagelig Chr. Jensens Jar, Chr. Jensen,
Svending Dissing.
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ORLA POULSEN

»Sønderjyden«

En lille anonym plastpose af den slags, man tager
med sig hjem fra slagteren. I sådan en pose lå, hvad
der er blevet tilbage efter Johannes Christensen: En
stabel fotografier, et passersat i en foret sort trekasse
med inskriptionen »Fra arbejdernes fellesorganisation«. En passérseddel, dateret 20. september 1916,
udstedt til kæresten fra det danske generalkonsulat i
Hamburg. En bajonet. Og nederst en lille sort
notesbog af tysk fabrikat. På de første to sider er
opført takster for »Postpakete jur Deutschland und
Oesterreich-Ungarn«. Så følger nogle notater med
blyant:

Krigsdagebog 1914-1915 for Johannes
Christensen. 10. august, morgen kl. 6. Rej
ste fra Berlin over Spandau Stendal Han
nover Minden, Düsseldorf, Elberfeld. Ind
ladt den 12. august i Jyngcrath Veredt i
kvarter i Kronburgerhütte til 14. august.
Derfra til Holzheim.
Søndag morgen kl. 5 1/2 marcherede vi
over den belgiske grænse og kom i kvarter i
Fosc. Derfra gik vi den 19. morgen kl. 3 og
kom på et gods i kvarter i Brømhab. Om
natten den 20. august havde vi den førte
kamp på gaden i Andern og lå til daggry
ved broen over Maas by, der stod i lys lue.
Civilfolk lå døde på gaderne. Vi fik befa
ling til at skyde alt som lod sig se på gaden
og i vinduer. Om morgenen gik vi over
Maastricht. Vore pionerer havde slået en
bro, som lå på både.
Den 22. august beskød vort artilleri
fortene for Namur. Den 23. om morgenen:
Fik befaling til at gøre os færdig til storm.

Murer og byrådsmedlem Johannes Christensen
(1891-1952). Soldat i den tyske her under 1. verdens
krig.
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Tvske soldater ved dagens gullasch. Johannes Christensen sidder som nr. 2 fra højre.

Da vi så havde taget de første forter og ville
marchere igennem byen Ancrgsi, lik heftig
ild af beboerne og soldaterne, som skød ud
af husene. Husene blev så sat i brand og
efterset af vores soldater. Så gik det videre
frem mod Namur, hvor vi på gaden skød
med maskingevær. Den 23. om aftenen
overgav sig fæstningen.
Om natten til 24. var der igen gade
kamp. Forskellige huse blev så stukket i
brand.
Fra den 24. til den 27. august lå vi i
kaserne i Namur.
Den 27. eftermiddag kl. 4 gik det til hus.
Søndag den 31. lå vi i Achcn i Hotel
Kaiscrhof.
Den 1. september blev vi indladt i Maltheim. Kl. 3 eftermiddag i retning Achen,
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Dysburg, Opcrfcld, Recklinghausen, Hanover, Stendal. Natten kl. 12 Tramburg,
Falkcnburg, Stctsin. Indladt den 4. sep
tember. Middag kl. 12 i Mehlsack. Kom
men i kvarter i Harnov. Havde gefegt fra
den 8-10 ved Klein Engelom ved Albcnstcin. Forfulgt briten videre mod Imsterburg til den 14.
Kommen i kvarter i Romau ved Tapiau
til den 17. Bleven indladt kl. 10 1/2 i
Tapiau.
Over Königsberg Golden boden El ting
Posen Ravitz Lissa Drachen bürg Obcrmicht i Slcsicn. Indladt morgen. Kommen
i Kvarter i Glüvitz på et gods. Den 20.
kommen i kvarter i Dombroika. Den 4.
oktober haft første sammenstød ved Dpatov.

Fra den 9.- 20. ved Ivangcroth havde
gefegt hver dag.
20 aften begyndte tilbagcmarchcn.
Kommen i kvarter 3 nat.
Den 25.-26. stort skovslag ved Volka.
En officer falden af vort kompagni. 26. gået videre tilbage mod grænsen.
Den 8. november havde kamp til 12 i
Javishof.
Fra 12. november til 4. december været i
Zarki.
Den 4. aften gået over Czcnstorkov.
Ankommen om morgenen kl. 6. Gået vide
re kl. 10 morgen fra den 8.-12. været i
Ziskilm. Blcvcn afløst af østrigere fra den
12. d. til 23. januar i Kavenzin. Været i
Berlin fra 1. januar til 17. 23. gået videre.
Kommen i kvarter i Sadikirsch. Gået vide
re til Volamakovska og været til 29. januar.
Kommen Nieborrof til 31.
Den 31. første storm ved Ballimo. Om

aftenen i skyttegraven. Været borte fra
kompagniet til 2. Fundet kompagniet.
Havde stilling til 4. Den 5. marcheret over
Lodvitz og blcvcn indladt bag ved Lodvitz
til Stralsbourg i Vestpreussen. Indladt 6.
februar. Gået over grænsen. Kommen i
kvarter i Rappn. Gået om morgenen kl. 2
mod Cicrps. Taget byen den 8. Gået videre
mod Drobin. Taget byen 12. februar. Den
14. kom briterne ind i byen og tog 3
afdelinger artilleri til fange som dog blev
udfriet af vort infanteri den 17. om aftenen.
Gjort holdt i Pensi Dritze. Den 19. februar
stormede briterne vor stilling og holdt et
maskingevær. Den 21. tog vort kompagni 3
maskingeværer og slog stormen tilbage.
Fra 22. februar til 8. marts havde kvarter i
Kinski. Været i Salkova.
Fra 1. april til 22 aften. Den 8. marche
ret over Mlava. Været i Mlava til 12. Den
13. kommen til Moravi Vilki. Bygget en

Murer Johannes Christensen sammen med sin husbestyrerinde foran bopælen på Thingstrupvej.
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barak med tre stuer og komfur og skorsten.
Den 8. juni kommen til skyttegraven til
3. bataljon. Rejst på orlov den 14. juni over
Mlava Soldani over Bcrrlon Hamborg,
Neu mønster, Flensburg.....
Her slutter de nøgterne optegnelser,
som kan være svære at få rede på, fordi
Johannes Christensen ikke benyttede sig af
punktum og komma og præcis stavning af
stednavne.
»Sønderjyden« Johannes Christensen
blev født i 1891 på en lille ejendom ved
Stenderup syd for den dansk/tyske grænse
ved Kongeåen. Han var således 23 år
gammel, da 1. verdenskrig brød ud, og
som tysk statsborger blev han, ligesom
mange andre sønderjyder, indkaldt til
krigstjeneste i 1914, 22 år gammel. »Dag
bogen« er ordknap, tør registrering af en
soldats vandring med den tyske hær både
ved Vest- og Østfronten. Hvilket indtryk
begivenhederne gjorde hos ham, er der

Tysk fly i Tyrkiet. Foto: Johannes Christensen.
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ingen vidnesbyrd om. hverken på skrift
eller i erindringen hos hans efterkommere.
Johannes talte ikke om krigen! Men Johan
nes Christensen var en ivrig amatørfoto
graf. og den lille stabel fotos fra fronten er
også en kilde til de oplevelser, han har haft.
Hverken dagbogen eller hans efterkomme
re siger nogen om. at han som tysk soldat
skulle have været udstationeret i det tyskal
lierede Tyrkiet. Men fotografierne fortæller
det! Ved krigens slutning lykkedes det ham
at flygte over grænsen til Danmark, hvor
han vendte tilbage til sin kæreste, Kirstine.
Det fortælles, at en dansk præst nægtede at
vie dem, fordi han var desertør fra den
tyske hær. Kirstine - der var født i Kløv og Johannes Christensen tog hurtigt nord
på og kom til Thisted, hvor han efterhån
den blev til »sønderjyden«. Hans hånd
værk som murer førte ham ind i murernes
fagforening, hvor han i en årrække var
kasserer. Det blev også til en plads i forret-

Tyske soldater med pikkelhuer hilser på en højtstående allieret tyrkisk officer. Foto: Johannes Christensen.

ningsudvalget for Arbejdernes Fællesorga
nisation. Den politiske karriere endte med
at Johannes Christensen i 1933 blev valgt
til Thisted Byråd på den socialdemokrati
ske liste. Kun arbejdsmændenes formand,
senere borgmester Chr. Iversen, fik flere
stemmer end Johannes Christensen. Hver

vet som byrådsmedlem varede indtil 1942,
hvor han måtte stoppe på grund af tung
hørhed. Derefter flyttede han til Odense,
hvor han døde i 1952.

I dag er hans grav sløjfet på Vestre
Kirkegård!
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Krigen bragte Johannes Christensen til Tyrkiet, hvor han samlede sine indtryk med sit fotograjiapparat. Her er
det gadelivet ved en brønd.
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HENRI K JESPERSEN

Skitse til
Thyfestivalens historie
Siden 1979 har ThyJ'estivalen varet en årligt tilbage
vendende begivenhed, og den er efterhånden blevet en
etableret del af musik- og kulturlivet i Thy. Der er
således god grund til at interessere sig forfestivalens
historie.

En musikfestival cr cn begivenhed, hvor
mange mennesker samles for at høre et
større udbud af musik og for at holde fest i
det hele taget. Allerede her melder de
første problemer for den historisk interesse
rede sig. Hvis musikken cr cn vigtig del af
festivalen, for ikke at sige den vigtigste,
består problemet i, at musikken forsvinder
i det øjeblik musikeren holder op med at
spille. De båndoptagelser, som måtte fin
des, cr ikke umiddelbart tilgængelige for
offentligheden. I stedet vil vi prøve at
uddrage så meget som muligt af de kilder,
som cr til vores rådighed.
Det var cn meget spæd begyndelse. Et
endags arrangement i Friluftstcatrct ud
gjorde den første festival. De optrædende
var lokale musikgrupper med gruppen
»Perron« som hovednavnet, og en række
lokale grupper af svingende kvalitet ud
gjorde resten af arrangementet. Festivalen
var stablet på benene af kræfter fra Thy
Bogcafe med Erling Ncdcrgaard som pri
mus motor. Thisted Dagblad’s anmeldelse
afslører, at der var problemer med lydtek
nikken og at publikum i øvrigt reagerede
trægt på musikken. Der var dog et par
hundrede tilskuere i dagens løb og salget af

støttemærker, et alternativ til entreafgift,
indbragte 800 kr., hvorved der kom balan
ce i budgettet. Også de økonomiske for
hold var beskedne, idet alle musikerne
spillede gratis, og indtægter udover de 800
kr. stammede fra ølsalg o.l.
Også i 1980 var der tale om et endags
arrangement i Plantagens Friluftsteater.
Musikken blev atter leveret af lokale
bands, med et repertoire spændende fra
punk (DK Slops) til blandet folkemusik
(Spinderok og Hønscstrik). Dog var der
blevet plads til et enkelt proffcssionclt
band, nemlig »Achc«, som ifølge Dagbla
dets anmeldelse også leverede det musikal
ske højdepunkt. Der var tilsyneladende
også mindre vclspillcnde orkestre blandt
de indkaldte amatører. De økonomiske
rammer var de samme som ved den første
festival og som ved de senere festivaler.
»Gratis« adgang med salg af støttemærker,
derudover indtægter fra ølsalg. Udgifterne
reduceredes ved brug af frivillig arbejds
kraft, ligesom de lokale bands spillede gra
tis.
Allerede i 1981 er festivalen vokset til cn
begivenhed. Dagbladet ofrer således 4
pænt opsatte artikler på sagen og det lyk
kes at samle ialt 5000 tilskuere. Byrådet
fandt anledning til at stemme om, hvorvidt
der skulle gives cn lejlighedsbevilling til
salg af øl, et salg, som i høj grad udgjorde
det financielle underlag for festivalen. Mu
sikalsk cr det stadig amatører, som præger
arrangementet. Gruppen »Motvind« var
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annonceret som det professionelle navn,
men de udeblev. Musikalsk er der formo
dentlig tale om et højere niveau end året
før, dels er amatørgrupperne hentet fra
hele landet, dels tyder avisomtalen på, at
orkestrene generelt er velspillende. Mens
punk/new wave musikken på dette tids
punkt er ved at blive assimilileret i rockens
mainstream i Europas storbyer optræder
der på Thy Festivalen cl ægte punkorke
ster med rødfarvet hår og ambitioner om at
provokere (Ci/Artz).
Samtidig med succesen var der imidler
tid også problemer. For det første var
støjniveauet for højt til den relativt centrale
placering i Friluftstcatrct og for det andet
gav manglende opry dning og hærværk an
ledning til en mindre uoverensstemmelse
med kommunen. Løsningen blev, at festi
valen flyttede til Kronborg Plantage.
Fra 1982 fandt arrangementet sted her.
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Det første år på denne placering var festi
valen en succes. Konceptet varsom tidlige
re, et proflessionelt hovednavn (Henning
Stærk) og en række amatørbands til resten
af programmet. Vejret var godt den week
end, men selvom der var 5000 besøgende
var der kun lige balance i budgettet, som
var vokset til et udgiftsniveau på kr.
64.000.- kr. Festivalen var nu blevet »vok
sen«, Danmarks Radio var til stede. I det
hele taget ligner festivalen fra 1982 og frem
en rigtig festival i lokal aftapning, med en
»stor scene«, et »folk-telt« og diverse boder
med salg af mad og øl samt et bredt udvalg
af forskelligt plattcnslageri.
Hvilke generelle træk om musikken kan
man da udlede af program-materialet? For
det første, at der gennem årene har været
tale om et rigtigt omfattende musiktilbud.
Der har været både en »Stor Scene« og et
»Folktclt«, med optræden strakt over to

dage, fra fredag eftermiddag til lørdag nat.
F.eks. i 1984 gav dette tilsammen 19 en
keltpersoner eller grupper på de to scener.
Vi har nævnt at en stor del af de optræden
de var amatører eller halvprofessionellc,
men det betyder ikke, at der udelukkende
er tale om Thy eller Thisted baserede
grupper. Tilsammen var kun godt en trediedel af de optrædende fra Thisted og nær
meste omegn.
Blandt de lokale orkestre er der tale om
en del gengangere, dels bands, som optræ
der flere år i træk, dels personer, som fra år
til år indgår i forskellige sammenhænge.
Disse forhold kan tages som udtry k for en
vis musikalsk kvalitet. Man ville næppe
hente bands langvejs fra, hvis de ikke var
værd at høre på, ligesom man næppe ville
lade personer og grupper optræde flere år i
træk, hvis de ikke besad visse basale kvali
teter.
At det forholder sig således kan man

f.eks. læse i Thisted Dagblad fra 1985.
»Ideen bag Thy Festivalen er at give ama
tørmusikere en lejlighed til at præsentere
deres musik for et større publikum. Men at
det var amatører, der var på scenen, var
sjældent til at høre. Måske bortset fra, at
deres spillcglædc var betydeligt større, end
det ofte var tilfældet hos musikere, for
hvem musikken af en eller anden grund er
blevet en levevej«.
Der er således næppe tvivl om, at disse
amatørorkestre havde grundlæggende mu
sikalske kvaliteter. På den anden side leder
man forgæves efter den type bands, som
havde sin debut på en Thy Festival for
siden at bryde igennem og blive lands
kendte. Gruppen »Pikant«, senere »Drive
Alivc« aspirerer ganske vist til denne sta
tus, men har ikke opnået den endnu.
Genremæssigt spænder disse bands vidt.
I de fleste af programmerne er der blevet
plads til en kort tekst om de enkelte bands,
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som regel forfattet af de optrædende selv.
Bortset fra ganske fa jazzbands, er der tale
om forskellige afarter af rock og akustisk
folk-orienteret musik i teltet. En gennem
gang af de betegnelser som grupperne hæf
ter på sig selv, viser at der ofte er tale om
blues-baseret rock. Ligeledes forekommer
betegnelsen »Heavy« ofte, og enkelte ny
rock og punk-rock grupper har optrådt.
Mere ekstreme genrer indenfor rocken er
derimod fraværende, der er ingen decidere
de heavy-metal grupper og der er ingen
hip-hop grupper, heller ikke i de seneste år.
De forskellige former for etnisk baseret
musik (reggae, afrobeat), som også har
danske aflæggere, har heller ikke fundet vej
til festivalen.
Disse stiltræk gælder også for de profes
sionelle navne. Man har her haft en evne
til at finde navne, som stod umiddelbart
foran et nationalt gennembrud, altså
kunstnere, som er på vej frem, men som

138

stadig er til at betale med et stramt budget.
Typisk optrådte Henning Stærk i 1982 og
Johnny Madsen og Alan Olsen i 1984.
Omvendt har man lykkeligt undgået den
type bands, som forlængst har toppet og
som kun fortsætter i kraft af en eller anden
inerti.
Hvilke personer har så deltaget i festiva
len? For amatørmusikerne strækker delta
gerne sig fra fjortcn-fcmtcnårigc knægte til
folk sidst i 30’erne. Thisted Dagblad næv
ner i 1989 sågar et enkelt byrådsmedlem
som musiker (Orla Poulsen fra »Radio
Moskva«). Publikum er det sværere at
udtale sig om, men der er næppe tvivl om,
at der her er en overvægt af personer under
40. Vi har kun individuelle observationer
at holde os til. I Thisted Dagblad står der:
»Der var unge børnefamilier, der var helt
unge, der var fa midaldrende - alle typer
trak mod Kronborg Plantage i aftes, men
først og fremmest lokale«.
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Trods det, al rockmusikken har eksiste
ret siden halvtredserne, er den uløseligt
knyttet til en ungdomskultur, eller snarere
en ungdoms-kult. Som en naturlig konse
kvens tiltrækker en rock-festival en over
vægt af unge, men også en del tilskuere,
som er vokset op og er blevet midaldrende
med rocken.
Rockmusikken har dionysiske træk i sig,
den appelcrcr til fest og »gang i den«. Der
har imidlertid sjældent eller aldrig været
ballade i forbindelse med festivalen, selv
om mange former for beruselse har fore
kommet, også udover hvad musikken gi
ver. Alt i alt har festivalarrangørerne gen
nem årene skabt en festival, som har funge
ret på sine egne betingelser. Man har
undgået at skabe en formindsket udgave af
Roskilde- eller Ringcfestivalcn. I stedet har
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man satset på lokale kræfter, også hvad
musikken angår. Man har på den måde
givet entusiastiske amatører en chance for
at optræde for et forholdsvis stort publi
kum, samtidig med, at man har skabt en
lokal fest med appel til alle, som har et
forhold til rytmisk musik. Efter støjproble
mer de første år har festivalen fundet et
sted og en form, hvor den kan fungere
mange år endnu.

KILDER:
Programmer for Thv Festivalen 1982. 1983, 1984.
1985. 1986. 1987. 1989, 1990, 1991. Thisted Dagblad.
Citerede artikler 29/7 1989. 29/7 1985.
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Lokalhistorisk forlag Knakken, Thisted
1990.
Holch Andersen, Knud, Ufle Larsen og
Svend Sørensen: Tro i Thy: en bog om
guder, præster, troldfolk og godtfolk i Thy
og på Mors. Illustreret af Hanne Jermiin.
Thisted 1989.

Holch Andersen, K. G.: Vildsund overfar
ten. Udgivet i anledning af Vildsundbroens 50-års jubilæum. Morsø Lokalhistorisk
Forlag 1989.
Jorn, Troels m. fl.: To byejendomme i
Thisted. En historie om Lillctorv 4 og
Kastet 3. Thisted 1990.

Løgstrup, Birgit og Ingelise Rahn: Skifte
arkivalier i de nørrejvske amtsarkiver.
Landsarkivet for Nørrejylland 1988.
Møller Frederiksen, G.: Tingbogsekstrak
ter fra Thy. Tingbog for Hillerslev og
Hundborg herreder 1689. Thisted 1989.
Sørensen, Knud: Op over den lave jord: en
bog om Johan Skjoldborg og hans tid.
København 1990.
Sørensen, Svend: Bertel Risengrøds kæp
heste: en historie om lege i gamle dage.
Museet for Thy og Vester Hanherred 1989.

Sørensen, Svend: 500 quiz-opgaver om
Thy. Thisted 1990.
Sørensen, Svend og Niels Nielsen: I hælene
på Christen Kold: En skildring afen thybo
og hans skole. Thisted 1990.
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Til medlemmerne
I det forløbne år har bestyrelsen taget
initiativ til at få den yngre generation til at
interessere sig mere for historien. I foråret
1991 blev udskrevet en konkurrence blandt
skoleelever i Thisted, Hanstholm, Sydthy,
Thyholm og Fjcrritslev kommuner med
henblik på at få gode artikler til Historisk
Arbog. Omkring 1. marts blev udsendt
materiale til 22 skoler med elever på 8. til
10. klassetrin samt 6 skoler på højere
niveau. Materiale blev sendt til i alt ca.
4000 elever, takket være et godt samarbej
de med Sparekassen Thy, der har tilbudt
at stille præmier til rådighed. Fristen for
indsendelse af artikler er 31. december
1991.
Den årlige generalforsamling holdtes 30.
maj på Hotel Thisted. I sin beretning
udtalte formanden håbet om, at konkur
rencen vil inspirere de unge og deres lærere
til at interessere sig mere for Historisk
Samfund og den årbog, der sendes ud til de
omkring 800 medlemmer for 75 kr. plus
porto.
Formanden takkede redaktionsudvalget:
Hanne Mathiesen, Knud Mortensen, Orla
Poulsen og Chr. P. Fogtmann for det store
arbejde med at redigere årbogen. Den er
blevet godt modtaget af medlemmerne, der
glæder sig over det nye format.
Lederen af Museet for Thy og Vester
Hanherred, Jette Kjær, oplæste regnska
bet, der viste et underskud på 8.824 kr.
efter udgifter på i alt 101.817 kr.
Efter generalforsamlingen fortalte pen
sioneret statsskovrider E. Laumann Jør
gensen om stenkredse i Han Herred. Det
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var så interessant, at der var stemning for
at lade den historiske søndagstur 1. søndag
i september gå til stenkredsene i Tingsko
ven, betegnet Hanherredernes StonehengeDen 1. september oprandt med strålen
de solskin. Fra Thisted var der 38 passage
rer til den bestilte bus. Mange — ikke
mindst fra Han Herred — kørte selv, og
deltagerantallet nåede op på ca. 70 — det
største i mange år.
Først blev der gjort ophold ved Aggers
borggård, som er under restaurering. Læ
rer Bent Rolighed fortalte om gården og
den nærliggende vikingeborg. Kun svage
spor af borgen er tilbage, men en udstilling
i en fløj på gården giver et indblik i,
hvordan borgen har set ud.
I Tingskoven foreviste E. Laumann
Jørgensen en stenkreds, der i fortiden har
været brugt som kalender. Sigtelinjer blev
påvist, og Laumann Jørgensen fortalte om
tilsvarende anlæg i Hanherred og Nord
sjælland. Der er så mange , at der ikke kan
være tvivl om, at vore forfædre byggede
kalcndcranlæg for at markere, hvor solen
f.cks. stod 30. april eller ved jævndøgn.
Efter en kaffepause ved Fosdalen, hvor
en pottemagcr var i arbejde, var der til
sidst stop ved vikingcgravpladscn i Høj
strup, hvor E. Laumann Jørgensen forevi
ste kultiske fordybninger i flere sten.
Mange gav udtryk for, at det havde
været en vellykket tur i selskab med den
tidligere statsskovrider.

Jørgen Millersen

Bestyrelsen for
Historisk Samfund

Bestyrelsen for
Museet for Thy og
Vester Hanherred

Formand: Jørgen Miltersen, Hanstholmvej
185, 7700 Thisted, tlf. 97 98 15 85.

Formand: Jørgen Miltersen, Hanstholm
vej 185, 7700 Thisted, tlf. 97 98 15 85.

Næstformand: Ingrid Vang, Øster Alle 25,
7760 Hurup, tlf. 97 95 13 51.

Næstformand og sekretær: Bjarne Søndberg, Anne Søesvej 9, 7700 Thisted, tlf.
97 92 09 19.

Kasserer: Jette Kjær, Museet for Thy og
Vester Hanherred, Mellemvej 18, Vang,
7700 Thisted, tlf. 97 97 42 77*.

Kasserer: Poul Jensen, Tjørnevej 3, 7700
Thisted, tlf. 97 92 31 93.

Sekretær: Frank Weber, Platanvcj 25, 7700
Thisted, tlf. 97 92 11 31.

Jens Erik Hald, Roshagevej 4, 7730
Hanstholm, tlf. 97 96 11 19.

Mette Fastrup, Nørrevængc 55, 7700 Thi
sted, tlf. 97 92 06 10.

Nanna Gad, Villcrupvej 5, 7755 Bedsted,
tlf. 97 94 50 25.

Orla Poulsen, Gyvclvcj 32, 7700 Thisted,
tlf. 97 92 28 38. *

Fra Thisted Kommune:
Kirsten Lodberg-Christensen. Vendbjerg
21, Nors, 7700 Thisted, tlf. 97 98 13 98.

Bent Rolighed, Havevej 19, 9690 Fjerritslcv, tlf. 98 21 16 81.

Fra Hanstholm Kommune:
Bente Hansen, Molevej 22. 7730 Hanst
holm, tlf. 97 96 13 66.
Fra Sydthy Kommune:
Ingrid Vang, Øster Alle 25, 7760 Hurup,
tlf 97 95 13 51.

143

Historisk Samfund for Thisted Amt
Driftsregnskab for perioden 1. april 1990 - 31. marts 1991
INDTÆGTER:
Kontingent:
160,80
88/89 ................................
89/90 ................................ 2.134,70
90/91 ................................ 68.505,00
356,00 71.156,50
Forud 91-94 gavebevis.....
Salg af årbøger:
Ældre årgange .
89 ....................
90 ....................
Salg af register:

1.972,25
160,00
11.803,00 13.935,25
...............
0

Tilskud:
Viborg Amt .......................................
DHF'...................................................
Renter .................................................

UDGIFTER:
Trykning af årbøger 90 ..................... 65.126,04
PBS oprettelse og opkrævningsomk. . 7.469,41
Porto .................................................. 12.907,50
Kuverter, blanketter m.m.................. 1.070,31
Administration 1989/90 ................... 7.000,00
Annoncer, udflugt, møder................ 5.629,26
Kontingent DHF/abn........................
185,00
Kontingent SLF ................................ 2.430,00
101.817,52

750,00
5.900,00
1.251,60
92.993,35

RESULTATOPGØRELSE:
Beholdning pr. 1. april 1990 .................................................................................................... 50.225,80
Beholdning pr. 31. marts 1991 ................................................................................................ 41.401,63
Årets underskud .......................................................................................................................
8.824,17

Status pr. 31. marts 1991
AKTIVER:
Boglager:
GI. årbøger .........................................................................................................
1990,21 lex..........................................................................................................
Tilgodehavende:
Kontingent 1990,43 medlemmer .....................................................................
Gamle årbøger faktureret..................................................................................
Likvide midler:
Kasse...................................................................................................................
Sparekassen Thy 050-32-40270 ........................................................................
Sparekassen Thy 058-00-05039 ........................................................................
Giro 2 03 29 29.....................................................................................................
Bunden kapital:
Vedligeholdelse af bispesten.............................................................................

20.000,00
10.568,99 30.568,99
4.136,00
512,00 4.648,00

1.050,00
21.410,54
5.070,35
13.870,74 41.401,63

1.527,10

1.527,10

78.145,72
-------------

PASSIVER:
Bunden egenkapital:
Kapital til vedligeholdelse af bispesten ............................................................................. 1.527,10
Egenkapital: ............................................................................................................................. 76.618,62

78.145,72

Driftsregnskab og status er revideret. THISTED, den 13. maj 1991.
Cai Winther

144

Tage Rasmussen

