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Kære medlemmer!
Også næste år vil udvælgelsen af stof til Historisk Arbog begynde
først i august. For beretningernes vedkommende skæres året over
»midt på«, så aktiviteterne beskrives fra højsommer til højsommer.
Et hjertesuk fra redaktøren, som iøvrigt med tak modtager alle
bidrag til gennemsyn og vurdering: skriv kun på den ene side af
papiret, lad der være god plads mellem linierne, foretag rettelser
tydeligt — hellere end smukt. Gør manuskriptet helt færdigt, før det
slippes af hænde. Og husk forfatternavn ikke blot på det
medfølgende brev.
Overse ikke betydningen af noter og litteraturhenvisninger.
Arbogen vil gerne være både underholdene og en brugsgenstand —
måske tilmed animere til yderligere forskning i de allerede be
handlede emner. Derfor har siderne med noter deres underbyggen
de og vejledende værdi. Foruden at de også i sig selv kan være
spændende læsning.

Med venlig hilsen

Mette Fas trup

Lidt om
den sidste studehandler
på Boddum Bisgaard
Carl Christian Sørensen 1875-1948
Af PEDER HOVE, Højvej 7, Tårs

Den gamle studehandler Peter Margarth Ingwersen fra Viuf fortæl
ler et sted (se kildeangivelse) om de jyske studes kvalitet førhen:
»Ingen stude kunne måle sig med dem fra Thy og Mors. — Af stu
degårde i Thy med særlig gode dyr skal nævnes Ullerupgaard,
Vestervig Kloster og Boddum Bisgaard«. — Det er mod den sidst
nævnte gård i rækken jeg for et øjeblik vil henlede læserens op
mærksomhed.
Kommer man ad landevejen fra Dover over dæmningen til Bod
dum, kan man ikke undgå at fa øje på den gamle gård, der, som
navnet siger, engang tilhørte bispen. Med sine store, røde længer og
havens høje træer så tæt ved Limfjorden, at de spejler sig i vandet
på stille dage, ligger den ualmindelig smukt på randen af bakken,
over hvis top man skimter Boddum By. Men det har næppe været
på grund af stedets naturskønhed, at gården i sin tid blev lagt her,
men sikkert mere fordi der ikke gives bedre jord i Boddum. Her har
»de særlig gode dyr«, som Ingwersen omtaler, haft gode græsgange
at æde sig fede på, inden de sammen med hundreder af deres arts
fæller måtte ud på den lange og tærende vandring ad de vestjyske
studeveje til Husum og Itzehoe. Nogle af Boddum Bisgaards ejere
drog uden tvivl selv med sydover til Slesvig-Holsten og fortsatte
hermed, indtil først den østjyske, siden den vestjyske jernbanelinie
anlagdes og satte en stopper for denne trafik i dens hidtil kendte
form. Men jernbanens komme satte ingen stopper for kreaturhan
delen, tvært imod. Centret for afsætningen flyttede blot en tak læn
gere sydpå, til Hamborg, en storby i hastig vækst, som det nu var
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muligt at nå på ganske kort tid. Denne omlægning åbnede mulighe
der for en anden type handelsforetagender, de såkaldte kommis
sionsforretninger, der blev oprettet og drevet på selve afsætnings
stedet, hvortil nu kreaturer fra hele Jylland ankom i jernbanevogne.
I 1882, da Thybanen blev indviet, stod en syvårig vogterdreng

Studehandler Carl Christian Sørensen, ca. 1930.
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fra Kjeldgaard i Nørhå Sogn på marken og fulgte toget med øjnene
uden at ane, at en stor del af hans fremtidige virksomhed skulle bli
ve direkte afhængig af dette samfærdselsmiddel. Det var Carl Chri
stian Sørensen, senere storhandelsmand og ejer af Boddum Bisgaard.
Som alle bondesønner i hine dage behøvede Carl Sørensen ikke
at spekulere nærmere over, hvad han skulle beskæftige sig med, når
han engang blev voksen. Han skulle være landmand, og det skulle
selvfølgelig — efter faderens mening — være i Thy. Sønnen havde
dog udlængsel i sig og drog bort fra egnen som tyveårig, hvilket ikke
rigtigt passede i forældrenes kram — de truede endda med at gøre
ham arveløs, hvis han ikke blev! Men Carl Sørensen rejste alligevel
— i første omgang til Lolland — og måtte fremover helt og holdent
klare sig selv.
Det gik også helt godt. Af en lille løn som tjenestekarl lagde han i
løbet af nogle få år så mange penge op, at han kunne rejse til Kø
benhavn for at studere ved Landbohøjskolen. Efter eksamen som
landbrugskandidat blev han i vinteren 1903-1904 ansat som vikar
på Ryslinge Højskole — han fungerede som lærer i regning, et fag,
der sikkert har ligget lige så godt for ham som for så mange andre
thyboer. Om han for alvor havde tænkt at slå ind på højskolelærer
gerningen vides ikke. Han deltog ganske vist senere i et lærerkursus
på Askov Højskole, men noget tyder på, at der var andet, der trak
stærkere i den foretagsomme unge mand. I alt fald tog han en rask
beslutning og rejste sammen med to kammerater til Hamborg, der
som før nævnt havde udviklet sig til et storcenter for kreaturhande
len i det nordlige Europa.
Her synes Carl Sørensen virkelig at være kommet på sin rette
hylde — skønt han, da han ankom, ikke kunne et eneste ord tysk,
men måtte klare sig ved hjælp af en ordbog. Han kom i forbindelse
med en af den tids kendte kvægopkøbere, kommissionær Møller
Kjær, og snart efter påbegyndte han sin egen kommissionsforret
ning.
På kun ganske fa år voksede Carl Sørensens virksomhed meget
betydeligt. Han nød udstrakt tillid blandt studeopdrættere og eks
portører i Thy som f.eks, direktør L. F. Frederiksen, Sydthy Eks
portforening, men også på Mors og Salling var der mange, som
sendte deres dyr til ham. Hver uge ankom studene i stort tal til
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Hamborg, hvor Carl Sørensen stod på banegården og tog imod
dem, iført det traditionelle kommissionærantræk: hvid kittel og
bowlerhat! Han fik eget kontor, ansatte bogholder og tjente gode
penge, særdeles gode endda. I 1914, da første verdenskrig udbrød,
tog kreaturhandelen voldsomt til — det var ikke usædvanligt, at
Carl Sørensen omsatte for mere end 70.000 (halvfjerds tusinde)
kroner på en enkelt dag — men allerede i 1916 ændredes billedet to
talt. Der havde længe været vanskeligheder af forskellig slags. Nu
kulminerede de i et forbud mod udlændinges selvstændige handel i
Tyskland. Carl Sørensen brød op og drog tilbage til Danmark, hvor
han i Kolding fortsatte sin handelsvirksomhed på et mere beske
dent plan. Tomhændet havde han dog ikke forladt Tyskland. Han
medbragte en efter datidens forhold meget stor formue og — for at
det ikke skulle være løgn — to biler samt otte klaverer! Disse effek
ter har formodentlig været indkøbt med henblik på at fa realiseret
og dermed skaffet det sidste af formuen med til Danmark.
En aften i 1917 ringede en bekendt fra Thy til Carl Sørensen og
fortalte, at Boddum Bisgaard var til salg. Gården var dengang på
ca. 240 tønder land og ejedes af enkefru Bruun. Næste morgen tog
Carl Sørensen toget til Thy, og handelen kom i stand. Enkefruen fik
halvfems tusinde kroner for gården — kontant — hvilket siger ikke
så lidt om den toogfyrreårige studehandlers økonomiske formåen.
At han heller ikke havde brugt sin sidste skilling viste sig senere, da

Boddum Bisgaardfotograferet fra luften, ca. 1960.
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han i 1922 mistede et hundrede og tyve tusinde kroner ved Land
mandsbankens krak uden, at det fik væsentlig anden indflydelse på
hans fremtid end den, at han aldrig herefter tålte at høre navnet
Glückstadt (Landmandsbankens direktør) uden at blive ganske rød
i hovedet af arrigskab.
Carl Sørensen gik nu ind til en noget roligere tilværelse som land
mand, men vedblev dog i flere år at handle med stude på Hamborg,
som han afog til besøgte i dette øjemed. Selv opdrættede han anse
lige studeflokke — i øvrigt også heste — på Boddum Bisgaard og
fortsatte hermed, til han solgte gården i 1947. Året efter døde han i
Thisted.
11918 var Carl Sørensen blevet gift med den atten år yngre Janzy Fernanda Hansen fra Rugballegaard ved Horsens. Der fødtes ef
terhånden fem døtre i ægteskabet, men da pigerne voksede til, var
Carl Sørensens tid som storhandelsmand forbi. De eneste minder
fra faderens mangeårige virksomhed i Hamborg var hans fine silke
vest, som stadig hang i klædeskabet, og så det ene af de fra Tysk
land hjembragte automobiler, en elegant køretøj af italiensk fabri
kat. Bilen endte under et tommetykt lag halm og støv i laden, hvor
hønsene brugte dens læderbetrukne sæder til at lægge æg i!

KILDER:
Jesper Madsen: »Studehandelens Historie« (1908).
En væsentlig del af de øvrige oplysninger stammer fra fru Kamma Knudsen, en dat
ter af Carl Sørensen.
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Barken »Sleipner«s forlis
ved Klitmøller 1880
Af HENNING SKOV, Viborg

Barken »Sleipner« af Dragør. Efter maleri på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Den 12. november 1880 afsejlede barkskibet »Sleipner« fra Grimsby i
England med 480 tons kul med København som bestemmelsessted.
Inden afrejsen fra Grimsby havde skibet lækket en del, og
besætningen havde derfor nægtet at gå til søs, men ved kaptajnens
tilbud om at tage tre mand til ekstrahjælp ved pumpningen lod
besætningsmedlemmerne sig overtale til at gå ud. Snart bemærkedes
det imidlertid, at »Sleipner« lækkede i tiltagende grad, og mandskabet
pumpede uafbrudt på turen over Nordsøen. Efter syv dages rejse, hvor
man sejlede om kap med lækagen, som stadig blev større og større,
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nåede man over under den jyske vestkyst. Om lørdagen den 19.
november så folk fra land, at skibet satte kurs mod Klitmøller Strand.
Man kunne tydeligt se, at »Sleipner« måtte være meget læk, og man
forstod, at skibets kaptajn, trods det stærke bråd på revlerne, som en
sidste udvej havde valgt at forsøge at sætte skibet på land.
Dette forsøg endte i en tragedie, og hændelsesforløbet citeres i det
følgende fra strandingsprotokollen for Hillerslev-Hundborg herreder.
»Aar 1880 den 19. November Kl. 5 Eftermiddag indfandt
Politimesteren i Hillerslev-Hundborg Herreder sig med Fuldmægtig
C. Asch tilligemed undertegnede Vidner paa Klitmøller mellem
Strand i Anledning af en Dags Eftermiddag modtagen Melding om, at
et Skib var indstrandet. Ved Politimesterens Ankomst var Skibet
aldeles sønderslaaet og Mandskabet druknet. Fremstod Strandfoged
O. Hausgaard af Klitmøller, der forklarede, at Kl. c. 12 i Middags
befandt han sig paa Stranden og saae et tremastet Barkskib komme
nordfra langs Land med Nødflag, der bestod af et dansk Splitflag.
Skibet holdt Kours langs med den yderste Revle og strandede paa den
nordre Side af Ørhage Kl. 12. Samtidig med at Skibet strandede, var
Redningsmandskabet, der ogsaa havde observeret Strandingen, i
Bevægelse med Raketapparatet. Comparenten fik det Indtryk, at
Skibet efter den Kours det styrede, vilde paa Land. Som bemærket
stødte Skibet Kl. c. 12, og strax efter mødte Raketapparatet paa
Stranden. Der blev først udkastet en Raket, der ikke duede, da den
faldt kort uden for Land, derefter afly redes en Raket til, der gik den
almindelige Længde dog uden at naa Skibet, der stod langt uden for
Revlen, antagelig c. 400 Favne fra Land. Imidlertid kom
Redningsbaaden tilstede, som blev sat i Vandet, og der gjordes 2
Forsøg paa at ro den frem til Strandingen, uden at dette lykkedes, idet
Mandskabet ikke kunde ro Baaden over Revlen. Efter Comparentens
personlige Meening, har Mandskabet ikke Tillid til Baaden, som efter
Comparentens hans Dom er altfor stor og uhensigtsmæssig. Efter
Comparentens Meening, var det umuligt for Mandskabet at ro
Baaden over Revlen.
Da det viste sig, at Klitmøller Redningsbaad ikke kunde gaa derud,
blev der strax sendt ridende Expres efter Hansted Redningsbaad.
Imidlertid blev Tiden afbenyttet til at affyre, saavidt Comparenten
erindrer, 3 Raketter, uden at det lykkedes at naa Skibet, som stadig
blev overskyllet af Søen. Da den sidste Raket gik saa langt, som en
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Raket kan naa, kun gik godt Halvvejen til Skibet, blev der ikke affyret
flere Raketter. Nu begyndte Mandskabet Een efter Een at falde i Søen
med Takellagen, der gik overbord, og der gik derfor en Deel Folk ud
paa Ørhagen, hvorhen Strøm og Sø førte, og de saa navnlig der,
Comparenten var nemlig ogsaa gaaet derud, 1 Mand komme
drivende paa et Stykke Vrag c. 50 Favne fra Land. De
Tilstedeværende tog da en mindre Fiskerbaad og roede ud indenfor
Revlen, men da var den ovenfor omtalte Mand allerede borte. De blev
da liggende derude, indtil de af Strøm og Vind bleve tvungne til at gaa
iland for om nogen Andre skulde blive drevet henad men saa ingen
siden.
Forinden Hansted Redningsbaad kunde komme til Stedet, var
Skibet aldeles sønderslaaet, og Mandskabet faldt i Søen, hvorfor der
afgik Contraordre til denne Baad. Saavidt Comparenten kunde see,
var der paa det indstrandede skib 14 Mand, der alle druknede, da
Skibet søndersloges. Kl. var c. 4, da Skibet var sønderslaaet. C. 2
Timer efter Grundstødningen, gik den eene Mast overbord, og ca. 1
Time derefter den anden Mast og 1/2 Timestid derefter den 3die Mast,
og strax efter skiltes Skibet ad.

Barken »Sleipner« står ud på sin sidste rejse fra Grimsby 12. november 1880. Efter maleri af
Vilhelm Bille.
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Efter Comparentens Meening har Redningsmandskabet gjort,
hvad det kunde og opfyldt deres Pligt, men Comparenten maa
gjentage, at det er en uheldig Redningsbaad.
Da Skibet strandede, var Vinden Nordøst langs Landet og frisk
Kuling, men Vinden tog stadig til og Søen ligesaa. Baadene paa
Skibet benyttede Mandskabet slet ikke, og de gik tabt længe før Skibet
skiltes ad. Efter at Skibet var ituslaaet, blev der opbjerget, hvad der
kom iland og deriblandt en Logbog, der viser, at det strandede Skib
har været Barken Sleipner af Kjøbenhavn, ført afCapt. H. E. Møller.
Med Politimesteren var mødt paa Stedet Toldinspektør Falck og
Strandingscommisionær Consul Bendixen. Paa Strandingsstedet var
tilstede Forbjerger Strandkontrollør Skak af Klitmøller, der meddelte,
at til at opbjerge det ilanddrevne Vrag var benyttet følgende Bjergere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Peder Svendsen Frost
Jesper Andersen
Jens Bro
Anders Chr. Andersen
Chr. Pedersen Frost
Niels Christensen
Peder Mortensen
Jens Hyldgaard
Peder Chr. Mortensen
Mads Christensen
Jens Chr. Brandi
P. Brandi
Jens Chr. Svendsen
Ole Christensen
Villads Jensen
Peder Holler

17.
18.
19.
20.

Niels Chr. Poulsen
Chr. Bolesen
O. Hausgaard
O. C. Vegeberg

Det Ilandbjergede bestaar af
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En Mængde Vrag
1 Skibsbaad
1 Pram
2 Stk. Fajance
3 Vandfade
4 Kander og 3 Redningsbøjer
1 Blikdunk med Petroleum
1 Blikdunk med Tjære
V2 Tønde med Tjære

Som Vagter ansettes Strandfogederne O. Hausgaard og O. C.
Vegeberg. Mødte derefter Strandfoged P. Frost i Klitmøller,
Opsynsmand ved Redningsstationen i Klitmøller, der forklarede, at
da han i Middags Kl. 12 fik Melding om den indtrufne Stranding,
begav han sig strax til Stranden, hvor Skibet da endnu ikke var stødt,
og strax efter ankom Raketapparatet. Der affyredes strax 2 Raketter,
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hvoraf den ene gik 40 Favne og den anden 60 Favne men uden at naa
Skibet, der stod mellem 3 a 400 Favne fra Land. Redningsbaaden var
strax ankommen til Havet, blev sat i Vandet og roede ad Skibet til
men kom ikke længere end til Revlen, som Mandskabet ikke kunde ro
over. Baaden blev derefter, da den af Strømmen var ført sydpaa,
trukket længere nordpaa og gik igjen ud men drev sønder for Skibet,
uden at Mandskabet var istand til at ro baaden over Revlen. Da
baaden var kommen sønden for Skibet, blev den landsat, og der
gjordes ikke flere Forsøg med Baaden, da det var antageligt, at intet
heldigt Resultat kunde opnaaes. Da det viste sig, at intet heldigt
Resultat kunde opnaaes med Redningsbaaden, sendtes Bud med
ridende Expres til Hanstholm, da det var muligt, naar de gik ud
længere nordpå, at de kunde naa Skibet, og imidlertid affyredes endnu
3 Raketter, som alle gik godt men ikke kunde naa Skibet, da dette laa
for langt fra land. Da den sidste Raket var affyret, var Skibet omtrent
splintret og næsten hele besætningen druknet, og da de saa, at der ikke
kunde opnaaes Forbindelse med Raketapparatet, affyredes ikke flere
Raketter.
Da Mandskabet paa Redningsbaaden i Hansted fra Fyrtaarnet
saa, at hele Skibet var skilt ad, satte de ikke deres Baad i Søen.
Efter Comparentens Meening har hele Redningsmandskabet
opfyldt deres Pligt. Bjergningsforretningen blev derefter udført«.

C. Asch Fm.
Vidner

O. Hausgaard

P. Frost

Fredag den 27. maj 1881 bragte Thisted Amtsavis følgende: »I
forgaars reistes paa Klitmøller Kirkegaard en Stendysse paa den store
Fællesgrav, som gjemmer Ligene af Barkskibet »Sleipner«s druknede
Mandskab. I Stendyssen indmuredes en hvid Metalplade, hvorpaa
der med ophøiede sortmalede Bogstaver findes følgende Indskrift:

Minde over Barkskibet »Sleipner«s 13 Mands Besætning, der
tilsatte Livet paa Klitmøller Strand den 19de November 1880.
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Kapt. Harald Emil Møller
Jens Petersen Magleby
Jonas Johannesen
Mathias Svensson
Joh. Fred. Frederikson
Johan Gustafson
Olaf Olsson
Louis Carl Alex. Petersen
Berginius Ferd. Theodor Hansen

Mindestenen på Klitmøller Kirkegård over de 13 druknede søfolk fra barken »Sleipner«.
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Carl Vilh. Lorentz Lindstrøm
Joks. Alex. Weismann
og to ubekjendte Englændere.
Paa Dækket stod de Mand ved Mand
Og bied paa Redning fra Land
Nu ligge de i Graven her
Som tykte sig Frelsen saa nær
Det haab alene vil aldrig glippe
Som bygge fast paa den rette Klippe
Ps. 18, V. 32
Fred med dette Støv«

Tragedien gjorde et dybt indtryk på befolkningen langs Vestkysten,
hvilket bl.a, afspejles i et digt af ukendt forfatter. Det dukkede frem på
et gulnet stykke papir, der var dateret Klitmøller den 15. juni 1894,
altså næsten fjorten år efter forliset. Digtet bar titlen »en sørgelig sang«
og skal citeres i det følgende:

»Fra Grimsby stod der i Novembertaagen
de kjække Sømand i det møre Skib.
Nu over deres Grav sig svinger Maagen
med Sørgesang om deres tabte Liv

De saa, at Skibet var en Druknekiste,
de nægted’ alle at gaa ud igen.
Det var ej Frygt, men Resultatet viste,
at det var Sandhed afde brave Mand.
Tre Mand blev hyret til de raadne Stumper,
de skulde føres hjem til København,
de maatte Dag og Nat slaa løs paa Pumper
og sejled dog ind i Dødens Favn.
Thi da først Stormen kom, Klitmøller naaede
de til, paa Revlen stod de hurtig fast,
da vidste de ej Bod derpaa at raade,
da var det mangen Sømands Hjerte brast.
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Fra Land man saa det, alt blev gjort for Skibet
forgaves, at der stod de tretten Mand,
de raabte Hjælp, de værgede for Livet,
saa nær ved Fædrelandets kjendte Strand.
Tilsidst da Storm og Regn og Søens Fraade
det raadne Skib med Dødens Vagt omgav,
da skildtes Skuden, der var ingen Naade,
de tretten Mand sank i den vaade Grav.

KILDER:
Strandingsprotokol for Hillerslev-Hundborg herreder 1877-1906 (B 33D-5214)
Landsarkivet, Viborg.
Kirkebog for Vester Vandet sogn 1858-81 (C 103-6) Landsarkivet, Viborg.

20

Niels Sörensön Heedes
sidste dage
Striden om hans penge og hvad der iøvrigt gemte sig i
hans skuffer.
Rettelser og tilføjelser til artikel i nærværende årbog 1983.
Af K. STENSTRUP, Aalborg

21

Resume:
Niels Heede (1737-1815) var en af de første kendte urmagere der i
tiden omkring 1760 - 1815 lavede mange stue- og lommeure af høj
kvalitet, hvoraf 10 stueure og 2 lommeure kendes i dag. Han er født i
Annexgårdcn på Jørsby Hede på Mors og hører til den gamle Toft
slægt, er spores fra før år 1600 og op til vor tid.
Han er en af hovedpersonerne i de religiøse stridigheder, der med
Peder Lassen satte i sindene i bevægelse og plagede myndighederne i
årevis i 1770erne. Sagen sluttede med en højsteretsdom, der idømte
Peder Lassen store bøder og skaffede ham 4 års ophold i slaveriet.
Niels Heede og flere med ham slap dog med skrækken.
Niels Heede og hans hustru Karen Christcnsdattcr (Skærbæk)
boede fra før 1787 til deres død i Peder Lassens gård Birkckjærgård.
Disse forhold er beskrevet ret indgående i artikler af forskellige
forfattere i HISTORISK AARBOG for MORS 1925. HISTORI
SK ÅRBOG for THY og MORS 1970, samme 1977 og HISTO
RISK ÅRBOG for THY MORS og V. HAN HERRED 1983.

Niels Hccdes farfar hed Jens Nielsen og fæstede omkring 1690
gård nr. 9 i matrikulen af 1688 — Jørsby by og sogn. Gården hørte fra
gammel tid under Dueholm Kloster, men ved dom af 11. juni 1690
hjemfaldt den til kronen. Gården blev derpå udlagt til rytteriets
underhold.
Vi ved ikke, hvem Jens Nielsen er, men han er stamfader til den
senere talstærke Toft-slægt, og han overtog fæstet efter sin
svigerfader, der hed Laurs Mikkelsen. Gården er gået fra far til søn i
denne slægt fra før 1585 til 1783, da Christen Laursen Toft uvist af
hvilken grund afstod den til svoger Niels Mikkelsen — kaldet Hald
eller undertiden Dybcdal. Han selv overtog Niels Mikkclscns mindre
ejendom i Jørsby, hvoraf han 1787 og fremover nævnes som
skolemester eller skoleholder. Efter udskiftningen 1785, blev gården
flyttet ud på sin mark allerede inden 1788. Den hørte under Ullcrup
fra 1763, og det var den gård, som Laurits Laursen havde i årene
efter 1850. Senere blev den delt i to gårde. Efter matr. 1844 er det nr.
4, og ejerne omkring 1925 var Johannes Lauritscns og Søren Jensen.
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Standur sign. Niels Sbrenson Heede. Morslands Historiske Museum Dueholm Kloster. Skiven

af dette ses som indledning til denne artikel.
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Laurits Lauritsen blev kaldet Bette Laust, fordi han hed det
samme som sin far på nabogården Jørsbygård. Han døde som
97-årig i 1907 hos sin datter, Mads Tofts kone. Kusine Marie fortalte
mig forleden, at hun som lille søgte at snakke med sin oldefar, men
faster Jane sagde; »Han kan ikke høre dig. Han er døv!« Marie har
talt med en mand, der er født 1810. Hvor mange kan vel sige det? —
Se billeder i årg. 1983, side 47.
I 1815 bestilte min oldefar Laurits Lauritsen, Jørsbygaard, et
stueur hos Niels Heede, og det var næsten færdigt, da denne døde
ved juletid 1815. Familien påstod, at Jens Poulsen havde fjernet det
og meget andet. Provsten i Nykøbing tog fejl, da han i 1811 skrev, at
Niels Heede var en olding, fra hvis hånd der næppe kunne forventes
flere ure. Mon nogen ved, hvor det omtalte Jørsbygaard-ur nu er?
Mors er kendt for sit grundtvigske meninghedsliv, og indremissio
nen har også vakt opmærksomhed ved sin styrke i adskillige sogne.
Men det er ret ukendt, at herrnhuterne efter 1750 i nær ved 100 år
missionerede, prægede forkyndelsen og skabte vækkelse i flere sogne.
Præsten Peder Mortensen Radich i Ljørslcv og Ørding sogne var
påvirket af kredsen, der holdt til hos Johannes Ewalds mormor,
madam Wulf i »Den forgyldte Oxc« på GI. Torv i København.
Pastor Rosted, Sundby, senere provst i Scjcrslcv modtager Herrnhuts
udsendinge som gode venner. Når netop disse præster er blevet
opfattet som Jens Storgaards og Peder Lassens værste »forfølgere«,
så er det ikke så meget deres lære som deres liv, der afviger fra det,
der kan accepteres. Skønt præsterne prædiker »alle dine synders
nådige forladelse ved Jesu Kristi blod«, så bestemmer Højesteret, at
Peder Lassen må gøre fæstningsarbejde for nogle af sine mange
synder, og den tolerante Sejerslev-provst synes ærlig talt, at Niels
Heede og flere andre for disciplinencs skyld ville have godt afen tur i
tugthuset!
I Arkivet Herrnhut findes en indberetning, hvori står, at der i
Sundby sogn er elleve »seperatister«, som har et meget dårligt ry; en
havde været i tugthuset.
Mon ikke det er brødrene og søstrene fra Jørsbv, der i anledning
af emissærens besøg på Mors har besøgt vennerne i Sundby? I så
fald ser det ud, som om Peder Lassen virkelig har været i slaveriet.
Jørsby var skræmt. Der blev aldrig bygget forsamlingshus eller
missionshus i sognet. De enkelte tilflyttere, der havde behov derfor.
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kunne tage til Sejerslev eller Ejcrslcv. Min barndoms Jørsby-folk
havde lært ikke at blande sig.
På det Historiske Museum i Nykøbing har man et Niels Sdrcnson
Heede standur. Værket er her af den sædvanlige 1-døgns type med
repeterværk, og kassen er helt original af den type, der synes at høre
hjemme på Thyholm. Den oprindelige maling er delvis afdækket
(rødbrun). Uret er købt 1901 i Alsted for 2 kroner.

Standur tilhørende fru Inger Poulsen, Nykøbing M.. sign. Xiels Heede. lords Pye. Det er Jra
Niels Heedes hånd forsynet med time-, minut- og sekundviser. 8 dages værk. repetérværk.

månefaser og forberedt til datoværk, som senere er indsat. Fru Poulsens mand var murer. Han
var født i Flade og døde for et par år siden. »Min mand var jo meget stor af dette ur«, skriver

fru Poulsen.
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En tilføjelse om det før omtalte ur på Engholm: En af de tre bedst
kendte Vcndsysscl-urmagcrc er Anders Poulsen (1752-1811). Han
signerer alle sine ure Anders Søgaard, muligvis fordi han stammer
fra én af de mange gårde i Thy eller på Mors, der hedder Søgaard
eller lign. Jeg har bemærket, at Hccdc-urct på Engholm er præcis
mage til de mange højt estimerede Søgaard-urc, der stadig findes på
flere større gårde i Vendsyssel. Tanken har strejfet mig, om det
skulle være herregaarden Sø eller en af gårdene rundt om Hund sø,
der er nævnt i forbindelse med den kendte mesters navn. Han er jo
15 år yngre end Niels Heede, og kunne tænkes at have lært sit
håndværk af ham. I øvrigt vides det, at de begge arbejdede som
sølvsmede, hvilket var forbudt;
Fru Inger Poulsen, Nykøbing, ejer et Hecdc-ur, som hun skriver,
hendes afdøde mand var meget glad for, fordi det stammer fra hans
hjem hos Peder Balle Poulsen i Flade. Denne havde en farbror,
Mikkel Poulsen, f. 18/2 1843, der var urmager. I det meget
vcludstyrede ur er der et datoværk, og inde i værket kan læses:
Datoværk isat 1876 af Mikkel Poulsen, Flade. På sekundviserskiven
ses inddelingen 15- 30- 40- 60 (40 i stedet for 45). Der er også skive
med månens faser, og rundt om den findes signaturen Niels Heede,.
lords Bye.
Gårdejer Niels Bro, Dragstrupgard, ejer et ur, som han mener har
stået i Skarum Præstegaard. Signaturen Niels Heede 1810 er
desværre påmalet ret ubehjælpsomt, mest sandsynligt ved en senere
lejlighed. Der findes også ejermærker: C. P. og S. P. »Det giver en vis
hygge i stuen at høre dets rolige tik-tak«, skriver Niels Bro.
Det afbildede lommeur findes i Den Gamle By i Arhus, hvor det
Danske Urmuseum har til huse. Jeg er ikke stødt på andre
eksemplarer, men i Jyllands-Posten 22/10 1977 findes billeder af et
lommeur tilhørende J. P., Sdr. Fclding, og mærket såvel udvendig
som indvendig: Niels Heede, Morsøc Land. Dette ur har oven i
købet datoværk. Skiverne på de to ure er ret forskellige, og efter mit
skøn er Arhus-uret et noget ældre og vel også et mindre kostbart
arbejde.
Efter de bevægede år i 1770-erne synes der at være faldet ro over
Birkekjær, som Peder Lassens gård hedder i vore dage. Ved
folketællingen 1787 bor Peder Lassen, hans kone Maren
Andersdatter, hans svigerinde Anne Boc og sønnen Jens Pedersen på
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Det giver en ris hygge at høre dets rolige tik-tak. skriver gårdejer Xiels Bro. Dragstrupgaard.

som ejer dette formodede Xiels Heede-ur.
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gården. Niels Heedc og hans kone Karen Christensen, en stedsøn
Jens Pedersen og to børn Niels og Grethe bor »Udi samme gård«.
Desuden er der tre gamle tjenestefolk, hvoraf den yngste er Else
Pedcrsdatter, der i 1773 var straffet for at have født Peder Lassens
barn i dølgsmål.
Men i 1790 døde begge Niels Hccdcs børn. Så har de kun

Dette er vel det eneste eksisterende billede af et Heede lommeur. L’ret findes i Den gamle Dr.
Århus. Niels Heede er den eneste hidtil kendte urmager udenfor København, der lavede
lommeure, oven i købet af høj kvalitet, før 1800.
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stedsønnen — Peder Lassens og Karens søn Jens. Niels oplærer ham i
urmagerfaget (årbog 1983 fejlagtig opgivet som murerfaget). 2/6
1793 døde Maren. Nogle få dage efter købte »velfornemme Niels
Heede og Peder Lassen i Jørsby« en gård i Jørsbv tilhørende
Antoinette sal. Ammitsbøl og bortfæstet til Ole Boicr for 596 rdl.
Gården er matr. nr. 10 (1844). Den er nu delt i to: Kirkcgaard og
Vangsgaard. 1797 sælger de den igen til fæsteren for 799 rdl. Peder
Lassen barnebarn, Grete Jensdatter, g. m. Niels Klauscn fik
Vangsgård og deres datter Johanne Marie, g. m. Peder Klauscn
havde gården til op i 1920’erne.
Ole Boiers datter Grethe bliver husholder for Peder Lassen. Hun
er 25 år og han er 50 år, og i kirkebogen 9/9 1794 læser vi: »Peder
Lassens forlovede Margrethe Olufsdattcr fødte et drengebarn, som
privatum blev døbt samme dag, Lars. Faderen at være bekender
Peder Lassen sig, som han ogsaa tillige med Niels Heede førte barnet
til præstegaarden for der at døbes og lod sin fader opkalde.« — Barnet
døde få dage efter, og 14/11 samme år blev Peder Lassen og Grethe
gift. De får i de følgende år 6 børn, der alle lever i 1816. Den yngste
er en dreng, der også får navnet Jens Pedersen. Han er født 1808.
Det er ham, der i 1835 får Birkckjær. Omkring 1867 får sønnen
Kristen Jensen gården, indtil den omkring 1910 kommer i familien
Otto Vcstergaards eje.
Uddrag af samfrændeskifteforretning mellem Peder Lassen og
hans mindreårige søn Jens Pedersen den 24/3 1794:
Punkt 5. Den nye Raaling i Gaarden, som Niels Heede og hans
Familie bebor og med Heedes egen Bekostning er opbygget,
foreholdes dem fri til Raadighed, så længe de lever og endda ikke
skal vedkommme Peder Lassen eller bemeldte hans Søn, medmindre
derom kan træffes mindelig afhandling, som nu påtvivles. (M. P.
Ejerslevs afskrift o. 1970). Underskrift. Peder Lassen — JensPedersen.
Jens Madsen — Niels Poulsen. Christian Laursen. Alle af Jørsby.
Den 25. august 1794 dødejens Pedersen, Niels Heedes stedsøn.
Familien er ubarnløs og synes at have tabt modet. Mindre end to
måneder efter skrev de deres testamente.
De følgende dokumenter og referater findes i Geistlig skifteproto
kol for Morsø Herreder 1804 - 1817 (Reg. C 11 - C nr. 2)
Jeg har søgt at afskrive protokollen uden at ændre på stavemåde
og ordvalg. Når jeg ikke har kunnet klare ord eller vendinger, har jeg
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søgt kyndig hjælp, så jeg håber, alle interesserede, der kender lidt til
tidens canccllisprog og svulstige ordvalg, vil kunne følge den
usædvanlige sag.
De forbindende bemærkninger mellem teksterne får stå for min
egen regning.

Niels Heedes og Karen Christensdatters
testamente af 20/10 1794
Vi Underskrevne Egtefolk Niels Heede og Hustruc Karen
Christensdatter, boende Jørsbvc på Morsø, Thisted Amt tilstaar og
for alle gør vitterlig, at vor eneste søn for kort tid siden ved Døden er
afgangen, og vi ikke på nogen af siderne efter vores Alders og
Helbreds Beskaffenhed forventer i dette vort Egteskab senere at blive
velsignet med Livs Arvinger, saa haver vi med fri Villic og godt
overlæg indgaact, ligesom vi og hermed på Hans Kongelige
Mayestæts Allcrnådigstc Confirmation indgaar og opretter dette
rcciproquc Testamente i Kraft af hvilken den af os længstlevende
skal efter den første dødelige Afgang beholde til fuldkommen
Raadighed og fuld Disposition alt vores Boes tilhørende med hvad,
som nævnes kan, og det uden Registrering, Vurdering eller Skifte
Boehandling efter Loven. — Skulle den længstlevende derefter indlade
sig i nyt Egteskab, da skal der gives efter vores Enke Boes fattige
Leilighed 10 — siger Tic Rigsdaler til den afdødes Arvinger, og
hermed disse skal lade sig nøje. Men bliver den længstlevende
derimod hensiddendc i ugift Stand, da vil det komme an på, hvilke
dipositioner denne vil finde for godt at skulle iværksætte. Vores Enke
Boes Beholdende Ejendomme efter den længstlcvendcs Død skal
tilfalde dennes Arvinger i så Fald skal have nogen slags Prætention
af Arveret.
Dette til bekræftelse under vores Hænder og Forseglinger i
overværelse af de 2de godtagende Mænd som Vitterlighedsvidner
med os underskriver og forscgler.Jørsby på Morsø, den 20de Oktober 1794
Karen Christensdatter
(L. S.)
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Niels Heede
(L. S.)

Dette testamente er af Niels Heede og Hustru ved sund Fornufts
fulde Brug vedtaget, underskrevet og forseglet i vore Overværelse
som tilkaldte vitterlighedsvidner.

Arent Jensen
(L. S.)

Niels Christensen
(L. S.)

Forevist og indført i Morsø Herreders Skrifteprotokol i Anledning af
Konens Dødsfald, den 9de Januar 1814.

Kongelig Allernaadigst Konfirmation
af ovenstående
Testamente af 28/11 1795

Kong Christian den Syvendes konfirmation af testamentet fra Mors.

Vi Christian den syvende af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg gjører alle vitterlig, at efter som
hos Os allerunderdanigst er blcven ansøgt og begæret Vores
allernaadigste Confirmation på et imellem Niels Heede og hans
Hustru Karen Christensdattcr af Jørsbye på Vort Land Morsøc
under 20de f.m. oprettede og herbos i original vedhæftet Testamente,
hvoraf i Vort Danske Cancellic er indleveret en ligelydende Genpart.
Da saafremt fornævnte Niels Heede og Hustru Karen Christensdatt31

ter sig ingen Livsarvinger på nogen af siderne efterlader ville Vi dette
Testamente udi alle dets Ord, Clausulcr og Punkter, saaledes som
samme her findes allcrnaadigst haver Confirmeret og Stadfæstet.
Dog 6s og 10s Penge, Betalt 11 rd, 3s DC samt alle andre
dertilkommende Arvcfalds Rettigheder i alle maader uforkrænkelig.
Forbydende alle og enhver som foreskrevet staar at hindre eller i
nogen Maade Forfang at giøre. Under Vor Hyldest og Naade. Givet
udi Vor Kongelige Residents Stad Kiøbcnhavn, den 28de November
1795. Under Vort Signet (L. S.).
Efter Hans Kongelige Mayestæts Allernådigstc Befaling.
Brandl

Colbiømsen

Theisen

Niels Heedes og hans Hustrues Karen Christensdatters af Jørsby på
Morsø Testamentes Confirmation
I 1812 døde Peder Lassen, og inden 10 maaneder var gået,
blev hans enke Grete Olesdatter gift 2. gang med Jens Poulsen
fra Sønder Dråby. Den 9. januar 1814 døde Karen
Christensdatter, og dermed har Niels Heede illg. testamente af
20/10 1794 fuld rådighed over boet, hvilket i øvrigt ingen gør
indsigelse imod. For nu at sikre at alt fordeles efter hans ønske,
når han selv er død, opretter han et nyt tetstamente, og denne
gang er han nødt til at præcisere, hvorledes boet skal deles. 7
slægtninge skal dele 850 rigsdaler sølv lige. Resten skal
ubeskåret tilfalde Jens Poulsen!
Også nu Sørger Niels Heede for, at alle formaliteter bliver
nøje overholdt.

Niels Heedes testamente
af 30te november 1815
Underskrevne Niels Heede i Jørsbvc tilstaar herved at jeg, som siden
min Kones Dødsfald i f. Aa, har hensiddet i Enkestand og mine
Legemskræfter nu begynder meget at aftage formedelst Sygdom, saa
har jeg besluttet og fastsat, ligesom jeg herved på grund af den Ret,
jeg dertil har, efter det imellem min afdøde Hustru Karen
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Christensdattcr og mig under 20de Oktober 1794 oprettede og under
28de November følgende Aar Kongelig Allcrnaadigstc Confirmcrcdc
Testamente, beslutter og fastsætter, at når jeg ved Døden afgaar, og
min anstændige Begravelse er bekostet, samt hvad gæld der måtte
være, er betalt, da skal alt mit Efterladenskab være sig hvad slags
nævnes kan tilhøre Gaardmand Jens Poulsen i Jørsbyc og Arvinger
som en fuldkommen Arvelod, at giøre sig så nyttig, som han og de
på lovlig Maade bedst ved og kan.
Dog undtages alene herfra den Kapital, som staar i Niels Olesens
Gaard i Jørsbye, der skal tilhøre følgende arvinger.

a. Jens Jørgensen af Jørsbyc. 121 Rbd 2 Mark 9 1/7 sk. R. B.
Sølv- skriver Hundrede og enogtyve Rigsbankdaler,
sølvværdi, to Mark, ni ensy vendedel Skilling.
b. Jens Nielsen, Jørsbyc.
c. Christen Jørgensen, Sønder Draabyc.
d. Niels Christensen, Gaardmand i Tøving.
c. Inger Jensdatter, tjenende på Nandrup.
f. Giertrud Jensdatter Ane. opdraget hos
Jens Nielsen i Jørsbyc.
g. Jens Roesen i Scierslev.
Disse 6 sidst omtalte Personer og Arvinger nyder samme Arvelod,
som bemeldte Jens Jørgensen er tilskrevet af formcltc Capital, som
også er melt, som er 850 Rbd. SV., nemlig hver 121 Rbd. 2 Mark 9
1/7 Sk. Sølvværdi, som er Eethundrede og Eenogtyve Rigsbankdalcr
Toc Mark Ni en Syvendedel Skilling Sølvværdic og uden Rettens
Middels Registrering og Vurdering, og uden at min afdøde Kones
Arvinger kan giøre nogen Arvepræstation efter hende. Dog er mit
Ønske, at hendes Arvinger udbetales den i Testamentet fastsatte
kendelse 10 Rbd. Sølvværdic, hvor med de skal være Fornøjet.

Til Bekræftelse under mit Navn og Segl i Overværelse af neden
anførte Vitterlighedsvidner. Jørsbye den 30te November 1815.

Niels Heede
Til Vitterlighed efter Begæring
C. Steenberg.
J. C. J. Kliim.
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Kongelig Allernaadigst Confirmation
af ovenstaaende Testamente
af 13de December 1815
Vi Frederik den Sjette af Guds Naade Konge til Dannemark, de
Venders og Gothers. Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken og Aaldcnborg giøre Vitterligt: At efter som for Os
allerunderdanigst er bleven ansøgt og begæret Vor allcrnaadigstc
Konfirmation på det af Uhrmagcr Niels Hcedc på Morsøc udi
Landsbyen Jørsbye oprettede og herved udi originale heftede
Testamente, hvoraf er indleveret cn ligelydende verificeret Gicnpart.
Hcrmclte da, saafremt førnævnte Niels Hecdc sig ingen Børn eller
Livsarvinger maatte efterlade, dette Testamente i alle dets Ord,
Clausuler og Punkter, saaledes som det forefindes allernaadigst have
Konfirmeret og Stadfæstet, Ligesom Vi og hermed Konfirmerer og
Stadfæster samme, dog er også Penge samt al under os tilkommende
Arvefalds Rettighed ud i alle Maadcr uforkrænket. Forbydende alle
og enhver imod det som foreskrevet staar hindrer at giøre.
Givet i Vor Kongelige Residensstad, Kiøbenhavn, den 13de
December 1815. Under vor Kongelige Segl (L. S.)
Efter hans Kongelige Maicstæts allernaadigstc Befaling.
Skov

Ørsted

Hansen

Berner

Lassen

Dræbye

Forevist i Anledning af Testator Niels Heedes Dødsfald den 15de
December 1815 i Morsø Herreders Skifteprotokol, Fol. 334
Møller

Registrerings Forretning efter
Niels Heede, Jørsbye
Aar 1816, den 16de Januar var Skifteforvalteren, Kanccllicraad Byeog Herredsfoged Møller I Jørsbye ved afdøde Niels Heedes Hus med
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Vidner Sognefoged Lars Toft og Arnt Jensen, begge af Jørsbve.
Skifteforvalteren fremlagde som Grund for hans Møde Amtets
resolution af 12’ d. m....... taget til protokollen og lyder saaledes. Fol.
.... I Følge denne Resolution havde Skifteforvalteren bekendtgiort
den afdødes Arvinger Mødet i Boet. Af disse var en Deel tilstede ved
antagen Fuldmægtig og Krigsraad Dcigaard al' Thisted. Da den
fremlagte Resolution oplyser, at Testamente af den afdøde er
oprettet, men af Arvingerne paastaas at indeholde Fcil, der skulde
bevirke dets Ugyldighed, saa fordrede Skifteretten den i bemeldte
Testamente, der siden, straks efter Dødsfaldet er Skifteforvalteren
forevist med allernaadigst Konfirmation og findes indført i denne
Protokol, Folio 334, indsatte Universal Arving Jens Poulsen, Jørsbve,
til at erklære sig, om han er villig til at påvise og opgive samtlige den
afdødes Efterladenskaber af faste og løse Ejendomme og Effeeter,
rede Midler og udestaaende Kapitaler til Registrering af Skifteretten
til Arvingernes Betryggelse i tilfælde af Testamentets Kuldkastelse.
Jens Poulsen foreviste Skifteretten det forhen allernaadigst
Konfirmerede Testamente, hvorefter han tror sig eneberettiget til af
Boet at udbetale de i Testamentet bestemte Legater uden nogen
Rettens Mellemkomst, men ikke desto mindre var han dog villig til
opgive og påvise den afdødes efterladenskaber til Registrering. Kun
ville han ikke have at denne Tilladelse skulle indeholde nogen
Samtykke om Testamentets Ugyldighed eller Boets videre
Behandling i Skifteretten. Han bad Testamentet indrykket i
Dagsforretningen, hvilket han formente fik denne frem til
Skifterettens Kendskab og bad sig derfor Testamentet tilbageleveret
med Påtegning. Ligcsaa bad han indrykket i Dagsforretningen det
reciproque Testamente mellem Niels Heede og Hustruc, som ved
sidstes dødsfald er forevist den 9ende Januar 1815 og findes indført i
Rettens protokol Folio 257. Efter at Originaltcstamentcrnc var
konfereret med Protokollen og dermed befunden enslydende blev
bemeldte Originaler tilbagegivet Jens Poulsen med skifteforvalterens
Påtegning. Formeldte Testamente toges til nærværende Forretnings
Indlemmelse. Den for Niels Hccdes forhen afdøde Hustrues Arvinger
antagne Fuldmægtig, Krigsraad Deigaard ville foreløbig reservere
Boenes og hans Mandatures ret til Gaardmand Jens Poulsen i sin tid
i Tilfælde det existerende Testamente vordcr underkiendt, idet som
følge heraf muligen bevises, at han efter dette formentligen falske
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Hjemmel allerede haver tilvendt sig en visnok ikke ubetydelig Deel
af de afdødes Efterladenskaber, ligesom han ogsaa maatte bemærke,
at Niels Heede formentligen haver havt adskillige udestaaende penge
og rede Midler tilgode, hvorom, hvis ingen Beviser her forefindes i
dette yndskes den nøiagtigste Oplysning saavcl som om Boets faste
og løse Ejendomme samt formodentlig og om Uhre, som kan være
andre tilhørende. Skifteforvalteren skred nu til Registrering:

Nu følger en registrering af alle boets dele. Der er ikke
foretaget nogen vurdering, og formålet synes at være et forsøg
på at konstatere, om boet er intakt.

I referatets indledning er Krigsraad Deigaard præsenteret
som fuldmægtig for arvingerne (uden nærmere angivelse).
Men senere nævnes han som »antagen fuldmægtig for Niels
Heedes Hustrues Arvinger«. Hvem disse er, nævnes ikke, men
Krigsraaden erklærer frejdigt på deres vegne, at Jens Poulsen
har tilegnet sig en »visnok ikke ubetydelig Deel af de afdødes
Efterladenskaber«.
Der følger nu en pågående udspørgen angående Niels
Heedes gaver til Jens Poulsens stedbørn i tiden efter konens
død.

Videre angav Jens Poulsen, Jordsbye, at den afdøde har givet
hans Steddøtre Maren, Grethe, Anne og Karen Pedersdøtre 36
Danske og 1 Hamburg Kurant, 8 Danske Dukater, 4 Hollandske
Daler, 1 Guines og 1 fremmed Dukat af 1679, og 1 Rulle engelsk
4-traadet Uldtøj samt til den mindste Datter Karen Pedersdatter et
Sølv Hovedvandsæg, og til hans Stedsøn, Jens Pedersen den Yngste
et 2-kassct Sølv Lommeur af .... Llokcrs, London (?). Ligeledes fik
Jens Strandgaard, Strandgaarden, 8 a 14 dage før Niels Heedes Død
et 1- kasset Sølv Jagtuhr. Ligeledes blev funden en Obligation i den
afdødes Beholden udstedt af Ole Nielsen Boicr i Jørsbye til afdøde
Niels Heede for Summa 850 Rdl DC omskrevet til 850 Rdl SW den
31. Mai 1813 imod Pant med 1. Prioritet i Skyldnerens Gaard af
Hartkotn 8 Tdr. 1 Skp. 8 Fjk. 3 Albb.. Denne Obligation blev
overleveret Jens Poulsen, Jørsbye, og mere vidste Jens Poulsen ikke
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at angive Boet at tilhøre. Krigsraad Dcigaard anmærkede i Følge
Arvingernes Foregivende, at Niels Hccdc kort før sin Død skulde
have været i Besiddelse af 2de næsten færdige Stueuhrværkcr, den
ene bestilt af Lars Larsen, Jørsbyc (Laurits Lauritsen, Jørsbygaard.
Forf. bemærkn.) og den anden af Niels Søndcrgaard i Tøving,
ligesom og et Stykke Sirts til en klædning, et Stykke stribet Tøi til en
Do., samt 2de Stk. blaa stampet Tøi; forsåvidt disse Ting ikke
maatte være i Boet reserverede han sig al lovlig Tiltale, som samme
maatte opdages hos eller findes samme at have i sin Værge.
Dcigaard anmodede endvidere den respektive Skifteret at opfordre
den testamentariske Arving Jens Poulsen, hvem der nu i cirka 4 uger
har havt hele Boet under sin Bestyrelse og i sin værge, om han ikke
havde erholdt de rede Penge af Rigsbankscdlcr, hvoraf der er saa
stor Formodning for, den afdøde have efterladt sig end ikke
ubetydelig Summa. På Skifterettens Opfordring erklærede Jens
Poulsen, at siden Niels Hcedc døde har dennes Boc været under
hans Varetægt og Bestyrelse, har han allenc udtaget af den afdødes
Tegnebog 200 Rbd., som han tildeles har anvent paa hans
Begravelse; for øvrigt har han ikke udtaget af Boet Penge eller
Penges Værd.
Da ingen havde videre at erindre, saa ovcrlcvcrdc Retten
Nøglerne til de forseglede Boskaber i en forseglet Pakke til Jens
Poulsen, og anmodede denne at varetage det registrerede og
forseglede Gods og Penge, der fremdeles bliver i hans Varetægt,
indtil det nærmere bliver afgjort, om Testamentet som gyldig bliver
at anse eller ikke. — Det passerede blev sluttet og bekræftet med
Underskrift.
Som Arvingernes Fuldmægtig

Jens Poulsen -ført Pen

Deigaard

Til Vitterlighed
Lars Toft

Arent Jensen

Aar 1816, den 30te April var Cancellieraad, Bvc- og Herredsfoged
Møller af Nyckøbing med Vidner Sognefoged Lars Toft og Niels
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Christensen af Jørsbye mødt i afdøde Niels Hcedcs Boc i Jørsbyc.
Krigsraad Procurator Deigaard som Mandatarius for afdøde Niels
Heede og Hustrues Arvinger og Procurator Woetmann som
Mandatarius for bemeldte afdødes Testamentariske Arving Jens
Poulsen i Jørsby, Deres Begæring at Aabne og Wurderc Niels
Heedes Efterladte Boc, hvilken i Følge Amtets Resolution og Paa
grund af den imod Testamentets Gyldighed Anlagte Sag er taget
under Registrering den 16cndc Januar d. Aa. Forinden Aabning og
Vurdering imidlertid blev foretaget læste Herredsfogeden saavcl den
Testamentariske Arving Jens Poulsen som de naturlige Arvinger
Jens Roesen og Jens Nielsen, der ved Forretningen var tilstede Deres
Erklæring, om de havde noget imod Aabning og Wurdcring i Boet
eller om de attraaede samme. De erklærede da, det var at befrygte,
de under forsegling værende Gangkældcr og videre kunne længere at
henligge uden tilsyn tage Skade, saa havde de intet imod at Boet
Aabnes og Vurdering foretages. De rette og ..... Arvingernes
Fuldmægtig Krigsraad Deigaard var ved forretningen tilstede og
reserverede sig alt lovligt. Det samme gjorde ogsaa Procurator
Woetmann fra Widholm, der ogsaa havde taget Møde på den
retmæssige testamentariske Arving, Gaardmand Jens Poulsens
Vegne. Aabning og Vurdering blev foretaget. Segles Bevis efterset og
befundet ubeskadigede samt fratagendc.
Registrering med vurdering er bogført fol.-nr. 363-368.
Hvert nr. er et helt blad, altså 2 sider i stort format. Effekterne
er opført i kolonner, 2 på hver side, så vurderingspriserne kan
tælles sammen og transporteres fra side til side.
Sammentællingerne er aldrig foretaget. Man gør klar til
auktionen den 20. og 21. maj, aftaler auktionsbctingclscr. m.
v. skal averteres i Aalborg, Randers og Viborg blade, ligesom
der naturligvis lokalt skal meddeles om auktionen på
sædvanlig måde.
Jeg har gennemlæst Aalborg Stiftstidende for tiden 30. april
- 20. maj 1816 og er sikker på, at annoncen ikke findes der.
Konditionerne affattes saaledes »at de Kjøbende erholdt
Kredit, naar de kjøbte for over 50 Rbd til 11te Dcc. d. a., men
at som Kjøber under dette beløb til 6 Ugers Dagen, og antog
Herredsfogeden til Incassator.«
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Dc søgte Documenter, som fandtes i den afdødes Niels Hccdcs
Skatol blev under Konfulut Forseglet i Herredsfogedens Wærgc,
indtil sagen om Niels Hcedes oprettede Testamente var pådømt og
afgiort. Ligeledes afleverede Jens Poulsen til Herredsfogedens
Bevaring og faldne Renters opkrævning den som ved Registreringen
overleverede Obligation udstedt af Ole Nielsen Boicr staar i 850
Rbd. S. W., som ved Niels Hccdcs Testamente var begavet til hans
og hans Hustrues Arvinger. Jens Poulsen blev overleveret nøglerne
til Bocskaberne og paalagt at holde det vurderede, indtil han det ved
Auktionen udbringer. Dog blev Skatollcn og Skicnkcn, hvori den
afdødes Redskaber findes efter vedkommendes Overenskomst for
Seglet efter at den Jens Poulsen leverede Nøgle igen blev indlagt.
Krigsraad Dcigaard mødte på hans mandaters Vegne reserverer
derpå Højeste Ret til at påstaa saavel Stcrwbochusct med
påstaaende Grund og fortog som da med Forseglings Forretningen af
Jens Poulsen opgivne Gaver af 2de Sølvlommc Uhrcr og nogle Sølvog Guldpcngc i sin tid ind under Boets Værdi, saafremt Sagens
Udfald blev til Fordccl for dc fødte Arvinger. Imidlertid bad
Deigaard Skifteretten tilholdc Jens Poulsen i Særdeleshed, som den,
der har foregivet de nævnte gaver, at være ansvarlig saavel for
samme som for Sterwbochusct for saavidt dets formangclsc eller
Gavernes Bortcblivclse ham kunde Tilrcgncs. Woctmann reservere
de Jens Poulsen forud adviseret i alle mulige henseender til dc af
Procurator Dcigaard nævnte Ting, og bemærkede, at Jens Poulsen
ikke påtog sig noget Ansvar paa Tingenes Tilskadekommen og
fjernelse for fremmedes Tyvchaand og Uløkkes Tilfælde Bctræflcr.
For øvrigt indgik Jens Poulsen, at han ikke skulle forringe Boet eller
borttage noget af det Registrerede og Wurderedc. Heller savnede
Ting, nemlig et Uhr og dc ved registreringen opgivne Guld- og
Sølvpenge. Herredsfogeden ansaa sig for Tiden Indkompetent til at
afgive videre Tilhold eller Pålæg end Skect var. Forretningen blev
sluttet og med Underskrift Bekræftet. Datum
Jens Poulsen med ført Pen

Møller

Jens Nielson

Jens Roesen

Deigaard

Woetmann

Som vidner og vurdcringsmænd:
Lauritz Toft

Niels Chrislesen

39

Efter dette møde 30. april 1816 verseerer sagen for flere
instanser, sidst for Højesteret, hvor der afsiges endelig dom 5.
marts 1819. Dommen ses ikke at være tilført nærværende
protokol, men indholdet fremgår klart af referater fra de
afsluttende møder ved skifteretten i Nykøbing mere end 3 år
senere.

Aar 1819, den 1. juni blev Skifteforretning foretaget ved Morsø
Herreders Kontor i Nykøbing af kompetente Skifteforvalter i
Nærværelse af vidner Carl Godschcscn og Eskil Pedersen begge af
Nyckøbing i Stcrwboct efter afdøde Niels Hccde og Hustruc i
Jørsbyc. Samlingen er foranlediget derved, at den testamentariske
Arving i Boet, Jens Poulsen, Jørsbye har anmeldt for Skifteforvalte
ren, at hans Rettighed til Boet efter det af afdøde Niels Hccde
oprettede Testamente, der af de naturlige Arvinger er imodsagt og
for Domstolenen indanket ved Alllcrnaadigstc Høisterets Dom er
stadfæstet. Skifterettens til Vedkommende skcctc Indkaldelse med
sine Forkyndelse Påskrifter blev taget til Indlemmelse og lyder
saaledes: I følge heraf er mødt de naturlige Arvinger Niels
Christensen, Tøving, Jens Jørgensen, Jørsbyc, Jens Nielsen, Jørsbyc,
Christian Jørgensen, Sønder Draabvc, Jens Rocscn, Scicrslcv, Hvilke
tillige med Inger Jensdatter, Nandrup, og Anna Christcnsdattcr,
Jørsbyc crc ved afdødes Hccdcs Testamente legatariske Arvinger.
Prokurator Woetmann fra Wildholm fremstod dernæst på
testamentariske Arving, Gaardmand Jens Poulsen af Jørsbyc hans
Vegne, som har begæret, at han vilde rckvicrc denne Skifteforret
ning, godtgørende hans Ret til afdøde Uhrmagcr Niels Hccdcs
Efterladenskaber efter konfirmeret Testamente af 30-tc November
1815 og for øvrigt paase hans Bedste i alle Henseender med Hensyn
til Afgørelse, Overdragelse og Rigtighed efter bemeldte Testamentes
Indhold.
Dette foredrag opfordrede Komparcntcn, førbcmcldtc Jens
Poulsen som tilstedeværende for Skifteretten at samtykke. Til Gavn
for hans Arveret og endelig afgørelse ved allcrnaadigst Høistc Ret
produkseredc Woetmann Udskrift af Høistc Rets Dom, Protokollen
Datoc 5. Marts d. A., hvorved hcrbcmcldtc Testamente af 30te
November 1815 i de forhen forgaaede Instantscr er ved Magt
kendte, og som følge deraf Gaardmand Jens Poulsen arveberettiget
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erkicndt. Denne udskrift bad Komparanten taget AD AKTA..........
Arvingerne efter aføde Uhrmagcr Niels Heede, det begyndte Skifte i
saa Henseende derefter hævet og den retmæssige Arving Gaardmand
Jens Poulsen i Jørsbyc overdraget Boet efter bemeldte Testamente og
derunder udbrugtc Auktions-summen alt som hans retmæssige
Eicndom. Den Produkscredc Udskrift af Høisterets Dom Protokollen
blev taget til Indlemmelse og lyder saaledes i Folio: Som Følge heraf
vil Rigtighed for Boets, Jens Poulsen i Jørsbyc testamenterede Midler
der forsaavidt samme til Skifteforvalteren som Inkassator ved
Løsøre-Auktionen er Indleveret at aflægge. Skifteforvalteren
fremlagdc desformedelst sit Indkassationsregnskab. Den blev taget
til Indlemmelse og lyder saaledes i Folio: Da der ikke i bemeldte
Regnskab tales om indkomne Summa, dccls her nævnte og endnu ej
på Konto indsat ifølge Brev og Anmodning herom fra de naturlige
Arvingers Befuldmægtigede Prokurator Dcigaard, saa kunne
Skifteretten kuns i dag Fyldestgøre Jens Poulsens tilgodehavende
med bemeldte og til forestaaendc Termin Betalte (opsagtc?)
Panteobligationer. Maatte han derimod hellere ønske, at Inkassator
og Skifteret selv inddriver de udsatte Penge og derfor i forestaaendc
Termin aflægger Rigtighed, var Skifteretten og dertil villig. Den
Obl., som efter afdøde Niels Heedes testamente er legeret til de
benævnte og tildecis tilstedeværende Arvinger er af Jens Poulsen
overleveret til Skifteretten og opsagt til førstkommende Ilte Juni
Termin. Skifteretten opfordrede de tilstedeværende Arvinger at
afgive deres Erklæring, om de vil have bemeldte Obligation dcelt
mellem sig med paategning om enhvers Lod, eller om de ønsker, at
Skifteretten skal medtage Pengene og dele disse i forestaaendc
Termin. De legatale Arvinger ønskede, at Skifteretten modtager
Obligations Summa og deele denne kontant imellem dem i
førstkommende 11. juni Termin. Disse Arvinger saavcl som den
afdødes Hustrues Arvinger have altsaa ci videre i Boet at fordre, men
samme betragtes i følge Testamentet og den afsagtc allernaadigste
Høiste Rets Dom som Jens Poulsens fuldkomne Eicndom.
Jens Poulsen lod tilføre i Anledning af Skifteforvalterens ham
givne Valg enten at modtage den indkomen Auktions Summa i
Obligationer eller i kontant foresaaende 11. Juni Termin, at han har
overdraget sine Konto(s) til Hrr. Prokurator Woetmann og givet
ham uindskrænket Fuldmagt at handle for sig, at hans Bestemmelse
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og Kvittering skal vides ham god. Dog skal han have Refunderet
Auktionssummen hans Debet fra hans Stedbørns Arv til Morsøc
Herreders Ovcrformyndcrie. Som Følge heraf erklærede Prokurator
Woetmann på Jens Poulsens Vegne, at han ikke hverken selv
ønskede eller på deres (stedbørnenes) Vegne kunc antage at modtage
(de) Boets øvrige Forskrivninger som Valuta paa Jens Poulsens
(Krav, men vil) henholde sig til, at Skifteforvalteren fra Inkassator
betyder (at) ville aflægge kontant Betaling til Komparanten nu i
Terminen alt med Hensyn til hvad af Boet, som Jens Poulsen har
erklæret Bekræftende hans Gæld til sine Stedbørn.
Da Rigtighed for Boets til skifteretten indbetalte Midler altsaa ikke
kan gives før i forestaaende 11. Juni Termin, og Ekstradering af hele
Massen altsaa ikke kan finde Sted, saa udsættes Behandlingen til den
23. Juni næstk. om Formd. Kl. 10. det passerede bekræftet med
Underskrift. Datum:

Møller
Til vitterlighed
Woetmann

Jens Poulsen /m. f. P./

Carl Godschesen

Eskil Pedersen

Aar 1819. den 23. Juni blev forhandlingen efter afdøde Niels
Heede i Jørsbyc Testament ang. dennes Boes Ekstradering til den
Testamentarisk Arving Jens Poulsen i Jørsbyc foretaget paa Morsøc
Herreders Kontor i Nyekøbing efter Bestemmelsen ved forrige
Samling i Overværelse af Vidner C. Godshesen og T. Tronkier begge
af Nyekøbing. Den Testamentariske Arving Jens Poulsen, Jørsbyc,
tillige med Befuldmægtigede Prokurator Woetmann, Wilholm var til
Stede. Skifteforvalteren indbetalte til disse Boets kontante Penge efter
fremlagte Indkassations Regnskab, og da pengene har været indsat
på Rente, tillige Renten for 20 maaneders Kredito 267 Rdl 1 Ski. 4
M. Sølv. Efter det kontering af Jens Poulsen Debet til
Overformynderiet har hans 5 Stedbørn 1080 Rbd. Sølv. Afgivterne af
hans Testamentariske Arv efter hans Skriftlige Anmeldelse derom
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158 Rbd. 12 Skl.(?). Saalcdcs havde Skifteforvalteren som Inkassator
Klareret hans de for Auktionen indkomne kontante Midler. Hvad
øvrigt ham efter Testamentet tilkommende har han selv i Værge,
dog herved endvidere ekstraderes ham som Eicndom.
Den testamentariske Arving betalte Skifteforvalterens Kontor som
har haft Boet til en Behandling efter (ulæseligt) Regi. §92 for haftc
Umage 120 Rbd. Sølv og Afgiften.

Forhandlingen blev derefter sluttet og med underskrift bekræftet.

Datum

Møller

Woetmann

Jens Poulsen I m. f. P./

Som vidner:

C. Godschesen

T. Tronkier

Aar 1819. den 15de Julie blev Deelingsforretning fortaget af
Skifteforvalteren Cancellicraad, Bye- og Herredsfoged Møller på
hans Kontor i Nyekøbing, grundet (?) at Ekstraderede Uhrmager
Niels Heede i Jordsbye den 30’ Niti 1815 oprettede Testamente,
hvorved han har skienket en Capital, som han Niels Olesen Bover i
Jordsbye har indestaaende, nemlig 850 Rbd Sølv til de i Testamentet
benævnt Arvinger. Retten havde vidner Eske Pedersen og Nan (?)
Fronkicr begge af Nyekøbing. Testamentet blev indlemmet
forretningen og lyder saaledes. Arvingerne var tilstede og af disse
blev beskikket som Formynder for den umyndige Inger Jens Datter,
Nandrup, hendes nærmeste Slægtning, Gaardmand Jens Nielsen i
Jordsbye. Han blev indsat som Tilsyns Værge for den umyndige
Anna Christens Datter, Jordsbye.
Efter Testamentet var den til Arvingerne Jens Jørgensen,
Jordsbye, Jens Nielsen, Jordsbye, Christen Jørgensen, Sønder
Draabyc, Niels Christensen, Tøving, Inger Jens Datter, Nandrup og
Anna Christens Datter, Jordsbye- legerede Capital, som nu er
udbetalt af Niels Olesen Jordsbye —
850 Rbd Sølv
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Hertil lægges renter for Aaret 1817 - 42- 5- 6Do.
1818 - 46- 4- 14
Do.
1819 - 29- 4- 4

119-2-8
969-2-8

10Heraf afgaar skiftesal. - 1 Proc.
3- 2Registreret Panteret 1 Proc.
2- 4- 10
til Justitsfondet - 20 Proc.
38- 4- 12
Kongens Porto: forord. 17-1794
(andre udg. - ulæselig). 10. Febr. 1808 5- 0- 01-0- 0(andre Udg. - ulæselig).
Afgaar til deling

60-5 - 6908 - 3 - 2-

Der efter Testamentet deles imellem 7Arvingerne i 7 Ligelodder
og tilfader:
Rdl. M. Ski.
1. Jens Jørgensen. Jordsbye
129- 4- 11 5/7
2. Jens Nielsen, ibid
129- 4- 11 5/7
3. Christen Jørgensen,
Sønder Draabye
129- 4- 11 5/7
4. Niels Christensen,
129- 4- 11 5/7
Tøving
5. Jens Roesen, Seierslev
129- 4- 11 5/7
6. Inger Jens Datter,
Nandrup
129- 4- 11 5/7
7. Anna Christens Datter,
Jordsbye
129- 4- 11 5/7

De myndige Arvinger imodtog deres Lodder og kvitterede med
deres Hænders Under Skrift. De umyndiges udsattes fra
Overformynderiet paa Rente. Forretning bedes Sluttet og ved
Underskrift Bekræftet Datum ut Supra -

Møller

Jens Jørgensen /m. f. P./

Niels Christensen I m. f. P. /

Jens Nielsen

Jens Roesen

Christen Jørgensen I m. f. P. /

Til Vitterlighed
T. Tronkier
Eskil Pedersen
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Jeg har, om end med beklagelse, helt undladt de to registreringer
(den sidste med forsøg på vurderinger) af Niels Hecdes bo, da cn
gengivelse vil falde helt uden for denne artikels rammer. Jeg håber at
have gjort opmærksom på, at der er ubesvarede gåder at løse for
hvem, der har mod til at gå i gang. Min ven og gode hjælper fortalte
engang cn morsom historie i overværelse af den stedlige præst. Det
var én af de pænere historier, og alle lo — også præsten. Efter nogen
eftertanke sagde han: »Ja, det var morsomt og nok også rigtigt. Men
det var bedre, det aldrig var blevet sagt.«
Sådan kan man jo også se på det, men derfor behøver det vel ikke
at være rigtigt!
Til slut bør nævnes, at dokumenter og referater, jeg her har
henledt opmærksomheden på, ikke ses at have været genstand for
nogen undersøgelse før. Grunden er utvivlsomt, at mennesker med
interesse for Niels Hccde — og der har været adskillige i de senere år
— ikke har tænkt på at søge i Den Gcistlige Skifteprotokol, hvor
akterne har skjult sig i et par århundreder.
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Kosakker i Thy
Af ORLA POULSEN, Thisted lokalhistoriske Arkiv

Et resultat af nationale modsætninger i Sovjetunionen og Hitlers
offensiv mod Rusland i 1941 forskansede sig befrielsesdagene i
Kronborg Plantage lidt nord for Thisted.
I august 1944 kom et hold kosakker til Danmark, ialt 800 mand
og 400 heste. Betaljonen blev formeret som en særlig »Aufklårungsabteilung«, og blev flittigt anvendt til bevogtning af den østjyske
længdebane mod jernbanesabotage. I besættelsens sidste dage endte
en del af disse kosakker i Thy.
Oprindeligt var de en del af de 5 millioner sovjetiske soldater, der
endte i tyske fangelejre. Det er anslået, at op mod 800.000 sovjetiske
krigsfanger trak i tysk uniform, heraf 300.000 som egentlige soldater,
mens resten har været »hilfswillige«, d.v.s. uniformerede, men
ubevæbnede arbejdssoldater.
I Danmark befandt der sig ved krigens slutning 12.000-15.000
tidligere sovjetborgere i den tyske besættelseshær, hvortil kom et
mere beskedent antal ungarere og frivillige af anden national
herkomst. De ialt 25.000 krigsfrivillige udgjorde næsten 24 procent af
den tyske hærs samlede styrke i Danmark på dette tidspunkt.
Sovjetiske krigsfanger blev behandlet dårligere end fanger fra
vestmagterne. Alene for at undgå sult og nød var mange russere
villige til at trække i tysk uniform, Selvfølgelig har der også blandt de
mange krigsfanger været et betydeligt antal, der havde en end tlig
indstilling til Stalin og det, han havde bedrevet i 30’ernes
Sovjetunionen.
Allerede få måneder efter det tyske angreb på Rusland blev
spørgsmålet om at bruge russiske »frivillige« taget op til overvejelse
af værnemagten, der så store muligheder for soldatermateriale blandt
krigsfangerne. Men modsat værnemagten, den regulære hær, stod
hele SS-organisationen med Himmler i spidsen. SS forfægtede den
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nazistiske opfattelse af russerne som undermennesker og nægtede
derfor at besmudse det tyske korstog med undermennesker i tysk
uniform. Hitler selv støttede SS-opfattelsen.
Men alligevel lykkedes det værnemagten at få godkendt dannelsen
af en afdeling »tyske« kosakker. Netop kosakkerne indtog en
særstilling hos tyskerne. Dels havde der historisk eksisteret et
modsætningsforhold mellem kosakkerne og sovjetstyret, og dels
gjorde kosakkernes krigertraditioner et passende indtryk i en stat, der
fremfor nogen lagde vægt på soldatermæssige egenskaber.
I 1942 blev der dannet flere russiske kompagnier, og en
propagandaoffensiv blev indledt med den nationale russiske rejsning
som tema. Generalløjtnant i Den røde Hær, Andrei Vlasov, der var
blevet taget til fange under forsvaret af Leningrad, og som var et
kendt navn i Sovjet, erklærede sig villig til at medvirke ved dannelsen
af en antikommunistisk russisk bevægelse som leder af de
nyopstillede russiske tropper. Vlasov var blot en marionetfigur, et
gidsel for den tyske propaganda. Han fik slet ingen reel indflydelse,
og de russiske enheder blev overflyttet til bevogtningsopgaver i
Vesteuropa efter tyskernes nederlag ved Stalingrad.
Denne overflytning fik også virkning for Danmark, hvor der i
oktober 1943 blev indsat fem østbataljoner. Den tyske øverstbefalen
de i Danmark, general Von Hanneken, protesterede sammen med
den tyske rigsbefuldmægtigede Dr. Werner von Best. Deres
argument var, at russerne kunne træde i forbindelse med den danske
modstandsbevægelse eller engelske agenter. Udenrigsminister
Ribbentrop i Berlin fandt ikke argumenterne overbevisende, men
derimod mente han nok, at der kunne være betænkeligheder ved at
placere russerne blandt den »Rassisch stolze und selbstbewusste
Bevölkerung«. Problemet blev løst ved at placere de russiske enheder
på afsides liggende steder, hvor de ikke ville komme i kontakt med
befolkningen.
I løbet af november 1943 kom russerne, antageligt ialt 6000
mand. De blev anbragt i Nordjylland og betroet forsvaret af
Vendsyssel, Thy og Han Herred. For Thys vedkommende blev der
placeret en bataljon i Hanstholm-fæstningen.
Efterhånden som tyske soldater blev en mangelvare, forsvandt den
øverstbefalendes skepsis mod østbataljonerne. Efter den allierede
invasion i Frankrig i juni 1944 skete der en gradvis udtynding af de
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tyske tropper i Danmark, som i stigende grad blev brugt som
uddannelsesområde for udslidte og oprevne tyske enheder.
I august kom så de 800 kosakker, der blev nævnt indledningsvis.
De russiske soldaters loyalitet i en eventuel kampsituation var et
evigt diskussionsemne for værnemagten. Tilliden til russerne kunne
være på et meget lille sted. I krigens sidste måneder fandt der enkelte
sammenstød sted mellem tyske og russiske enheder, og der blev også
knyttet kontakter mellem russerne og den danske modstandsbevægel
se, som alligevel kun havde en begrænset viden om soldaterne fra øst.
Den 6. maj, dagen efter kapitulationen, fandt de første
lydighedsnægtelser sted blandt de russiske soldater. Flere steder kom
det til direkte kamphandlinger, bl.a, i Ringkøbing-området. Russerne
frygtede tilbagesendelsen til Sovjet, hvor de ville blive betragtet som
landsforrædere. Dennne problematik var jo også velkendt i Danmark
i disse dage, hvor man var i fuld gang med at arrestere de
landsmænd, der havde båret tysk uniform. Efter det senere vedtagne
straffelovstillæg blev sådanne personer idømt mindst 4 års fængsel. I
løbet af den 6. maj blev det også kendt i Thisted, at den foromtalte
afdeling kosakker var deserteret og med fuld udrustning havde
forskanset sig i Kronborg Plantage med et par danske gidsler som
pant på friheden. Det var en alvorlig situation, som den lokale
modstandsbevægelse næppe kunne stille meget op overfor. Langt den
overvejende del af modstandsfolkene havde kun modtaget en
nødtørftig instruktion i brug af våben, og kosakkerne var trænede
soldater.
Situationen blev drøftet på møder mellem repræsentanter fra
modstandsorganisationen, amtet og den tyske kommandant i
Thisted, som tilbød en løsning ved at sende et kompagni pålidelige
tyske soldater til Kronborg mod russerne. Dette tilbud blev dog
afslået. I stedet blev overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt, sendt til
Kroborg for at forhandle med desertørerne. Axel Rasmussen havde
de bedste forudsætninger for at opnå en løsning. Han var tidligere
forstmand i Rusland og talte sproget flydende. Også fra sin
virksomhed som tolk for de russiske soldater i tysk tjeneste havde
overklitfoged Rasmussen høstet en del erfaring.
Axel Rasmussen fik fat i kosakkernes leder, Albert Asba, og tilbød
ham en dansk garanti for fri rejse til den dansk-tyske grænse.
Russerne kunne også få lov til at beholde deres våben.
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Kosakkerne accepterede, de havde sådan set intet alternativ. Der
blev rekvireret nogle lastbiler fra Thisted Amts Vejvæsen og de
russiske soldater blev derefter kørt til Axel Rasmussens embedsbolig
ved Søholt, hvor de blev indkvarteret i laden, indtil transporten til
græsen kunne arrangeres. Enkelte fik skaffet civilt tøj og smed den
tyske uniform væk, andre rev distinktionerne af. Karakteristisk for
hele situationen bar nogle af de russiske soldater både tyske og
russiske dekorationer.
Sidst i maj måned forlod russerne Thy i selskab med overklitfoged
Rasmussen og flere andre repræsentanter fra de lokale myndigheder.
Russerne blev kørt til grænsen ved Krusaa, og her ophører vor viden
om deres færden.
Hele affæren blev optaget på en film, som Lokalhistorisk Arkiv for
Thisted Kommune har faet en kopi af. Filmen ejes af fru Grethe
Skaalum, Klitmøller, som har stillet den til rådighed. Vi vil gerne
benytte lejligheden til at takke fru Skaalum for velviljen og
bestyrelsen for Hundborg Sparekasse, der har bevilget et beløb til at
lade filmen kopiere. Episoden er en lille parentes i besættelsestidens
historie i Thy og indgår som en detalje af en samlet fremstilling af
Thy og Mors under besættelsen, udgivet af adjunkt Knud Holck
Andersen og denne artikels forfatter.
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Pastor Rønnes brev
til sin gamle menighed
Af BENT ROLIGHED, Fjerritslev

I sommeren 1867 — den 18. juni — blev Peter Bone Falk Rønne kaldet
til sognepræst for Klim, Thorup og Vust menigheder i Han Herred.
Han kom fra Sjælland, var grundtvigianer og erfarede snart, at
der i Han Herred var god grobund for en grundtvigsk forkyndelse.
Folk fra hele egnen stømmede til kirkerne og til de møder, han
arrangerede, hvor der kom fremmede talere som P. Larsen
Skræppenborg, Budstikke-Bojsen, Jens Lassen Knudsen fra
Aggersborg og Rasmus Lund fra Jetsmark. Mange unge drog efter
Rønnes opfordring på højskole, skytteforeninger blomstrede op, og
også her var det Rønne, der gav tonen an.
Man sagde, at det var Peter Rønne, der samlede den kreds, der
senere dannede frimenighed med Søren Anker-Møller som præst, så
det var meget, han fik sat i gang i løbet af den korte tid, han virkede i
Han Herred. Men han — og navnlig hans hustru — tålte ikke det
barske klima, hvorfor de efter seks års virke igen flyttede til Sjælland.
Men i tiden efter sin afrejse stod Rønne i livlig brevveksling med
sin gamle menighed. For hans vedkommende ofte på den måde, at
han skrev et langt brev, der var beregnet for alle de gamle venner. Et
af disse breve var adresseret til gårdejer Mogens Imer, Ullerup, og
det viser så tydeligt Rønnes sindelag, hans alvor, hans lyse håb og
skæmtsomme lune. Og at brevet efter mere end 100 års forløb stadig
opbevares i familiens eje, understreger ydermere Rønnes betydning.
Ved gengivelsen her er der foretaget et par lempelige rettelser, og
ny retskrivning er anvendt for nemheds skyld.
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Søndrup Præstegård, den 1. december 1873.

Mine kære og uforglemmelige venner!

Jeg lovede eder ved min afrejse at skrive i fællesskanb til eder alle,
men det har trukket noget længere ud dermed, end jeg havde tænkt.
Sagtens havde jeg dog nok skrevet noget tidligere, dersom jeg
tidligere havde modtaget den mindegave, I så kærligt havde betænkt
mig med, men jeg skal villigt indrømme, at det var ikke nogen gyldig
grund for mig til at forholde mig i ro så længe.
Jeg har imidlertid været stærkt optaget. Først, og det var i meget
lang tid, ja, lige til november, af mit byggeri og alt, hvad dermed
stod i forbindelse, og siden med mange andre forhold. At min lange
tavshed skulle kunne udtydes, som havde jeg hurtigt elsket mig ind i
de nye forhold, at de gamle havde tabt noget af deres herlighed, det
frygter jeg nu slet ikke for, dertil har vi kendt hinanden både for
længe og for godt. Nej, det går ikke så let med at elske sig ind i nye
forhold, når det man forlader har udgjort ens manddomsgernings
fuldmodne frugt.
Ja, Gud hjælp os for fuldmoden frugt vi har, det ved jeg godt, og I
vidste det også godt, med dette mente jeg dermed, at jeg har ondt
ved at komme fra den tanke, at de år, jeg var hos eder, var mit livs
egentlige manddomsår og min blomstringstid, min egentlige
sommer, den tid, hvor jeg kunne sige for alvor, at jeg levede. Er det
sådan fat med et menneske, da skal der ikke tales om at kærligheden
til en svunden tid kan tabe sig, eller at minderne, der knytter sig til
den, kan falme og blegne, thi det er en umulighed. Og jeg levede for
eder egentlig længe, for der var noget at leve af. Jeg levede lige fra
den første dag, jeg kom iblandt eder, og der var synd at sige for det
ydre øje så meget at glæde sig ved, men jeg levede alligevel, thi mit
håb var så vidunderlig lyst fra den første dag. Jeg var så inderlig
overbevist om, at det kunne aldrig slå fejl, her havde Vorherre
mange venner. Der manglede ikke andet, end at de skulle vide, de
var Vorherre så kære, der skulle bare en gøre dem opmærksomme på
deres lykke, så ville de gribe den med begge hænder, og denne ene
ville jeg være, troede også Vorherre havde udset mig til det. Jeg
syntes det var så herlig en lod at være brudgommens ven, der går
hans ærinde til bruden, bejler for ham og fæster hende til ham. Og
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mit lyse håb slog ikke fejl. Ja, er det dog ikke sandt? Det har vist
mange afjer også erfaret, at hvad man sådan med et rigtigt strålende
håb giver sig hen til at vente, det slår sjælden fejl. Man kunne jo
sige, ja, det er fordi man virker så ivrigt for, hvad man føler så
stærkt, så gerne vil se opfyldt; jeg tror man kan sige mere om det, jeg
mener nemlig ikke blot, det er håbet, som drager opfyldelsen med
sig, men man måtte vist kunne sige, det er opfyldelsen, der drager
håbet med sig, hvad Vorherre har sin finger med i, det er allerede
opfyldt for hans øjne. Jeg tror, han kan lade sine venner fornemme
dette på sig. På den måde bliver håbet altså noget virkeligt, ikke blot
noget, man formoder og tænker sig, men noget, som allerede er
opfyldt, der rester kun, at det skal træde frem også for det ydre øje,
så man kan pege på det og sige, sådan er det.
Og således er det jo nu også med det håb, I, mine kære, deler med
mig, det håb, som jo da lever for os også i tiden, så man synes man
ser lidt deraf, dette håb er et genskin af den herlighed, vi allerede
har, det er ingelunde blot som en omvisning på det store handelshus
(ulæseligt), som engang, når den sidste dør er slået fast i for os, da vil
betale os både kapital og rente, og her har vi allerede begge dele, og
ingen skal tage den trøst fra os, at vi har ham, vi slipper ham ej.
Nu står da minderne om de kære år, jeg var hos eder, lyslevende
for mig, og de mange breve, jeg har fået og efterhånden får fra
mange enkelte iblandt eder, fortæller mig jo alle, at også I mindes
mig med den gamle kærlighed. Jeg ville jo gerne besvare alle disse
breve enkeltvis, vil også efterhånden forsøge på det, men beder
enhver afsender af eder, som for tiden måske venter brev fra mig,
huske på det regnestykke, at når I skriver til mig, er det for hver af
eder kun 1 brev, men for mig bliver besvarelsen kanske 20 for hvert
brev, I skrev til mig. Så må I da for det første betragte dette brev
som svar til hver enkelt af eder, og når I ville dette, så bliver jo følgen
deraf, at nu er det igen eder, som er i gæld til mig. Jeg vil nemlig så
nødig, at I skulle holde op med at skrive til mig, det opmuntrer mig
så meget at få brev fra eder. Jeg har kun en ting at rette på eders
breve til mig, dette, at I fortæller for lidt af, hvad der sådan er
foregået hos eder. I skulle fortælle mig alt, ikke blot, hvad der
vedrører det første og største, det bedste, vi har kunnet dele med
hinanden, ikke blot det — skønt det først — men alle mulige
begivenheder desuden, løst og fast, stort og småt, jeg bryder mig om
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det alt sammen, om det så var sådan en lille ting, om milepælen
uden for Peder Gaardahl endnu ligger ned. Det var aldrig faldet mig
ind før, men nu jeg skriver dette, falder det mig ind, det er bestemt
Peder Gaardahl selv, som går ud og vælter den. Skulle han engang
blive opdaget, så fortæl mig også det. Ja, I kan nok se, der er meget,
jeg vil have at vide, men sådan er det altid gået med de steder, jeg
har faet rigtig kære. Da er det ikke blot menneskene, som står så
levende for mig, så jeg ordentlig kunne fristes til at tage dem ved
hånden, som jeg nu kunne få hjertelig lyst til at give den Peder
Gaardahl og deres rare Maren og den ikke mindre rare Marianne et
rigtig trofast håndtryk nu, da min tanke var blevet henvendt på
Kobakken, altså ikke blot mennesker på et kært sted, men alt, hvad
der ellers findes på stedet bliver kært. Det er jo kærligheden til
menneskene, der ligesom forgylder og kaster glans over alle de ydre
ting. Derfor kan en fjer, som en gås har tabt, og som flyder ud på en
vanding*), på en gang tage et helt stort voksent, ja gammelt
menneske og bære ham hen i tiden 20-30-40 år tilbage og sætte ham
hen en varm solskinsdag ved en sådan vanding, hvor han en gang i
sine barndomsår sad og drømte så underlige drømme uden
bekymringer, uden sorger og med et så lyst håb, ikke sandt, I forstår
mig jo godt? Jeg vil jo ikke gøre jer til sygelige drømmere, endnu
mindre til eftersnakkere, som taler med om følelser og stemninger,
men måske aldrig har erfaret, nej, livet er rigtignok mere end drøm
og stemninger, men jeg vil rigtignok gerne, vi alle tager de små ting
med og ikke bliver for store for nogen og for kloge til under vort livs
arbejde at kunne holde stille et lille øjeblik — men ikke for længe,
ellers bliver man let borte i det, som en fugl på sin gren, inden den
igen tager fat på sit arbejde, og da rigtignok helst skjult inde under
bladene, for at de andre fugle ikke skulle komme og skrige os ørerne
fulde.
Når jeg tænker på eder enkeltvis, så tænker jeg med det samme på
eders hus og hjem, på eders børn, på den bænk eller stol jeg plejede
at sidde på, og så ser jeg det hele så lyslevende for mig. Tror I så
ikke også, jeg tænker på min have, på hver en busk og blomst, jeg
har plantet og passet år for år for at se, hvor meget den var vokset,
jeg kunne finde den i bælgmørke.
*)formodentlig en dam.
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Også på vore møder i haven, ikke blot de store, men de mange
små, når nogen afjer en sommeraften kom op til mig, og vi gik ind,
sang sammen og talte sammen og glædede os over al den rigdom,
Vorherre havde givet os. Fortæl mig derfor alting, jeg havde nær sagt
om hver en sten på vejen, som bliver flyttet. Det hører for mig
altsammen med til et eneste stort billede, jeg gemmer i mit hjerte.
Vorherre vil have kraftige folk af os, ikke pjankede og fjantede i
vor timelige gerning, det må kunne mærkes i os, men malmen har jo
foruden den egenskab at være stærk og fast også den, at den både
klinger højt og også klinger ved mindste bevægelse. Det åndelige, det
hjertelige det skulle jo fæste bo i alt det timelige og små herneden, så
hver ubetydelighed her vokser op til at blive noget betydeligt for os,
fordi det altsammen får mund og mæle af Guds kære ånd til at tale
til os om det ord, der er lagt os i mund og hjerte, og som er mægtig
til at omskabe hele jorden for os til et lille himmerig, og til endelig at
lukke op for os til det store himmerig.
Ja, det blev nu altsammen sådan, som jeg så gerne sad og talede
med eder. Men nu sidder jeg her, og I ville dog vel også gerne høre
lidt om, hvordan jeg så nu egentlligt har det her. Jeg har det for det
første godt i ydre henseende. Jeg har lidt nok at leve af i tiden og i
den nærmest kommende tid, men det har nu ikke stort at sige, jeg
har jo, når nogen tid er overstridt, ingen nød i den henseende.
Dernæst har jeg fået min lejlighed indrettet meget hyggeligt og godt
og har til mit eget brug et stort dejligt værelse med omtrent 43A alen
til loftet og god plads til mange kære venner, sikkert nok dobbelt så
god plads som jeg havde i Thorup i mit værelse.
Jeg har endelig selv helsen. Bedre end jeg plejede at have det i
Thorup på denne tid i de sidste 2 år, og min kone er helt rask, og har
på den allerførste tid nær, da hun var overanstrengt, været rask hele
tiden. Dette er mig jo såre kært og navnlig tillige, fordi jeg deri ser et
bevis på,at det var Vorherre, som brugte hende til at flytte mig, thi
havde hun her været lige syg, ville det have været mig svært nok at
bestå lige overfor den tanke »Så skulle du lige så godt have blevet i
Thorup«.
Men nu venner til at fylde den store stue? Ja, de findes desværre
ikke her i pastoratet. Grundtvigianerne er her ikke så ilde sete, som
oppe hos eder, så når her en hel menighed søger om at få en sådan
præst, betyder det ikke det samme, som når dette skete i Jylland. De
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kunne her godt ynde den folkelige og menneskelige side uden at ynde
den kristelige.
Ja, det er ikke for at rose det, jeg siger det, for jeg kan bedre lide
det, som jyderne tager det, at enten vil de for alvor have en sådan
præst eller for alvor bede sig fri for ham. Men således er det nu her.
Det viser sig mere og mere for mig, at, på ganske enkelte familier
nær, er her endnu kun kommet lidt kristelig liv til bevidsthed. Heller
ikke synes det som de ældre her ret kunne forstå min
kristendomsforkyndelse, men også her håber jeg på ungdommen. Jeg
har jo alligevel folk at prædike for, som kunne forstå mig, thi her
kommer mange i kirke fra fremmede sogne, hvoraf nogle har løst
sognebånd, andre ikke. Er det Vorherre, der har ført mig hertil — og
det tror jeg — så vil jeg jo sikkert også her kunne leve lykkelige dage
med en vennekreds, så jeg ser ikke fremtiden i møde med mørke
øjne, om end mit blik er lysere, når jeg ser tilbage end fremad. Det er
jo dog det lyse fremtidshåb, der lader mig leve så stærk i minderne
om eder.
Nu nærmer sig den velsignede juletid, vi har fra 1. adventssøndag
her i kirken indført det nye salmebogstillæg. Der skal jo, for at fa
tilladelse til at bruge det, stemmes i sognene derom, og navnlig skal
der være 2/3 stemmer for det af bosiddende folk med husstand. Om
også 1/3 stemmer imod eller lader være at stemme gør intet, men 2/3
af alle bosiddende folks stemmer skulle være for. Her gik det meget
nemt. Jeg lod blot konfirmanderne få 7 lister til at gå omkring med i
byerne, så vidste jeg, der blev stemmer nok for. De stemte jo alle for,
og det smme havde alle udflytterne gjort, hvis listen var kommet til
dem, men det behøvedes ikke, så jeg undlod det for at spare tid. I
byerne fik jeg 150 stemmer af pastoratets 180 stemmeberettigede, og
det var jo altså mere end tilstrækkeligt.
Jeg ville ønske for eder, I måtte kunne få det tillæg i kirkerne
deroppe, og da det er så billigt — og der skal desuden henlægges
frieksemplarer i kirkerne — kan jeg dog knap tro andet, end at
præsterne ville kunne få folk til det. Når det først var indført, ville
alle være glade for det.
Her går det nu rigtig godt. Begge kirkesangerne synger godt, og
her er i det hele taget en god sang i kirkerne. Måtte nu den
kommende barnefest kunne få magt til at vinke os opad til det lys,
der aldrig er slukket og aldrig skal slukkes, siden det første gang blev
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tændt julenat, og til at dulme alle vore urolige og utidige
bekymringer. Lad dem kun finde alle de mange beregninger om,
hvad vi synes, der er rimeligt eller urimeligt, hvad vi synes det ser ud
til eller ikke ser ud til både i den ene og den anden henseende, vi
kunne så let tage fejl og har så tit fejlet, hvor så Vorherre bagefter
gjorde alle vore beregninger til skamme. Jesus var så lille at se til,
hans venner slægter ham på heri, men slægter ham Gud være takket
også på deri, at vi ejer mere end det ser ud til. En sådan sorgfri
julefest ønsker jeg eder af hjertensgrund, mig selv med. Jeg vil tænke
meget på eder i festen, og I vil jo heller ikke glemme mig i eders
forbønner.
I holder alle godt sammen, så der er ikke en, der har trykket sig
tilbage? Jeg håber svaren flere har sluttet sig til.
Verden har ret til at fordre meget af Guds menighed, så vi må
ikke vise dem et surt og tvært ansigt.
Jeg kunne nok have lyst til at have en karl deroppe fra til 1.
november næste år. Han skal have 3 egenskaber. 1) at have været på
højskole, 2) at have været soldat, 3) at kunne drive mit agerbrug
omtrent på egen hånd. Ja, jeg vil da have lov til at sige, hvordan jeg
vil have det, men jeg er som bekendt ikke så meget klog på sligt. Den
første af disse betingelser er jo nu ikke aldeles fornøden, men jeg vil
dog helst have det. Den anden betingelse holder jeg stærkt på.
Soldaten kan jeg ikke slippe, fordi jeg nu nemlig, da jeg er jernbanen
så nær, må have en karl, som er akkurat med at passe tiden nøje, og
det læres jo af en soldat, og fordi jeg af nogle gode venner, som ikke
er eder aldeles ubekendte har fået forærende et meget smukt seletøj,
som skal holdes i god orden, og at »pudse« hører jo også til det, en
soldat lærer.
Disse samme gode og kære venner skulle endnu engang være
hjerteligt takkede for den smukke mindegave. Den passer hestene
fortræffeligt, og jeg er nu fint, næsten alt for fint kørende. Den samme
karl må også forstå at køre et par unge heste sindigt og pålideligt, så
jeg kan betro os til hans påpasselighed. En sindig karl altså, som
tager mere hensyn til at køre sikkert end til at slå skrald med pisken.
Nu ved I altså, hvordan han skal være, thi at han skal have omsorg
for heste og passe dem godt, behøver jeg ikke at sige til en jyde.
Ja, nu skal jeg slutte, det bliver ellers for langt et brev både for
eder og for mig. Kun en ting endnu: Jeg har jo nogle rare billeder af
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eder at se på, men der er dog adskillige,jeg både mangler og savner.
Jeg vil ikke denne gang udpege synderne. De ved nok selv, hvem jeg
mener, så kommer de manglende ansigter nok. Men skulle denne
milde påmindelse ikke frugte, ja så nævner jeg synderne ved navn, og
så bliver dejo dog nødte til at komme hid med deres gæld.
NOTABENE:
Desværre mangler den sædvanlige afsluttende hilsen og Rønnes underskrift. Om
det skyldes en forglemmelse, eller brevet oprindeligt var endnu længere, så
afslutningen var at finde på den eventuelt manglende del, lader sig vanskeligt
besvare.
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En tærskedag
midt i trediverne
Af K. SKAMMELSEX. Skyum

Det var ikke bare dagen, det var dagenes dag. Det var næsten mere
end fødselsdag og juleaften. Det var i dag, vi skulle have
tærskemaskine. Jeg havde faet fri fra skole, officielt fordi jeg skulle
hjælpe, selv om både degn og alle andre vidste, at hjælp fra en tiårs
knægt ikke var meget bevendt til det arbejde, som forestod.
Mor havde i flere dage »lavet til tærskemaskine«. Høns var blevet
slagtet, rullepølse kogt, sigtebrød var bagt, og vi havde fået et helt
anker hvidtøl hjem. Jeg tror, at et anker indeholdt omkring 10 liter.
Og nu var dagen kommet, nu kunne vi vente tærskemaskinen ved
middagstid. Noget bestemt tidspunkt var ikke opgivet, for de skulle
først være færdige et andet sted, og var der et eller andet, der
drillede, kunne det trække ud. Ladeportene stod allerede vidtåbne,
og stuchusloftet var fejet, klar til at modtage resultatet af årets slid,
de gyldne dynger af frisk korn.
Mange gange måtte jeg til hushjørnet for at se efter, om den snart
kom, og endelig kom den til syne ved skolens træer, først traktoren,
så tærskeværket, derefter halmprcsscren og tilsidst en vogn med
avnerør og andre løse dele. Osende og skramlende kom den sindig
hen ad grusvejen, og nu drejede den ind på vores privatvej.
Traktorens forhjul var så langt ude til højre, som de kunne komme,
for at det bagestc hjul af det lange tog ikke gik i grøften til venstre.
Laust Urbrand styrede den gamle Fordson med sikker hånd. Laust
var mine drømmes helt, ikke fordi jeg kendte Laust særlig godt, men
han kunne køre traktor. Når jeg blev stor, vilde jeg køre traktor
ligesom Laust. Vore dages drengedrømme om at ligne piloten, der
styrer rumskibet gennem tid og rum, er ikke vildere, end mine var
om at komme til at køre traktor.
Ganske langsomt fulgte den store maskine efter traktoren ind i
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laden, ilæggercn, pressemanden og de to kornbærerc, de faste folk
som fulgte maskinen fra sted til sted og forestod opstillingen,
placerede sig på strategisk vigtige steder og så efter, at man ikke
kørte imod noget. »Holdt« råbte ilæggercn, »holdt« råbte jeg, og
Laust standsede straks. Det var godt, jeg råbte, ellers havde Laust
nok ikke hørt det, og så var bagenden af maskinen gået imod kanten
af ladeporten. Den store donkraft kom frem og blev sat til et hjørne
af maskinen, så den blev skubbet sidelæns, »den blev kåcst«. nu
kunne den gå fri af porten, og Laust kørte et par meter længere frem.
Der blev lagt specielle klodser til hjulene, så maskinen stod fast.
Imens blev presseren kørt på plads, og pressermanden lagde
ligeledes klodser til dens hjul. Den lange rem fra tærskeværk til
presser blev kørt på, avnerørene blev lagt ud fra maskinens
avnblæser til »æ ownrom« avnerummet i laden. Så blev den store
brede drivrem sat på maskinen og traktoren. Laust kørte forsigtigt
bak, til remmen var tilpas stram, en pæl blev banket ned ca. en
meter foran traktoren, og donkraften blev sat i spænd, så traktoren
ikke rokkedes.
Imens var resten af mandskabet kommet. De var gået ind for at
spise. De faste folk trængte ikke så hårdt. De havde lige spist, hvor de
kom fra. De spiste hurtigt, det var ikke ved bordet, de tjente deres
løn. Det var da heller ikke mere, end man lige var færdige, så
startede Laust maskineriet. Sikke en vidunderlig støvsky, der stod ud
overalt! Det var det støv, som havde løsnet sig under transporten.
Folkene kom på plads, to mand op i korngulvet, Christoffer smed
negene ud til kanten, og Niels forkede på maskinen. Tre mand
arbejdede på maskinen, een forkede på »bordet«, et skrånende brædt
vel ca. 1 gange 2 meter. På den anden side stod Hans, en
konfirmeret knægt, der tjente i nabolaget. Han skar snoren over og
skubbede neget ned til ilæggercn, som stod i en fordybning ved
enden af bordet. Mellem ham og bordet var det åbne gab ned til
maskinens brølende slagler. Han trak neget til sig og lod maskinen
æde jævnt og hurtigt. Bagved stod de to kornbærerc parat. Støt og
roligt skiftedes de til at bære de tunge kornsække op på loftet. Det
var ikke så slemt hos os, men mange steder var loftrummet så lavt, at
de ikke kunne gå oprejst, men nærmest måtte kravle på knæene, og
det var ikke just let med mere end 200 pund på nakken.
Ved den anden ende af maskinen var to mand beskæftiget med at
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bære halmballerne op på staldloftct, hvor andre to slæbte dem til den
anden ende og fyldte loftet fag for fag.
Halmprcssercn var ret ny og moderne, den bandt selv snore om
halmen, et stort fremskridt fra den forrige presser, som jeg svagt
erindrer i brug. På den sad Johannes altid og syede med en sæk over
nakken, det vil sige, han jog et spyd som en overdimensioneret
hæklenål gennem halmen og fangede snoren nedenunder, trak den
op og bandt de to ender sammen. Det var et beskidt, ensformigt og
til tider koldt arbejde.
Neg efter neg forsvandt ind i gabet på det forslugne uhyre. Nu
begyndte det at blive spændende. Der kom jævnligt mus frem, vor
foxterrier og jeg gjorde, hvad vi kunne, en nabodreng havde fanget
16 mus, da de havde maskinen, så jeg skulle gerne have flere. Til
allersidst var der håb om et par rotter. Det ville være endnu bedre.
Endelig, efter ca. to en halv times arbejde, var bunden nået. Så
var vi halvfærdige, og så skulle der spises, inden man gik i gang på
den anden side af maskinen. Stuvede kartofler, varme frikadeller,
rugbrød med hjemmelavet pålæg og kaffe. Det var en meget
almindelig menu. Man behøvede ikke at sige »værsgo« eller på
nogen måde nøde, her var det om at gøre at få noget under vesten i
en fart. Laust var ikke med inde. Han smurte og rensede maskinen
til den næste »beed«. Så kunne han spise, når maskineriet var godt i
gang igen.
Atter var man igang, atter var folkene i den støvfyldtc luft, men
ingen beklagede sig, ingen snakkede om smudstillæg, ingen tænkte
på, at det kunne være anderledes.
Ilæggcrcn gjorde tegn til Laust om at afløse sig lidt. Laust gik i
kassen, og ilæggcren gik ned. Selv en tærskedag har naturen sine
krav. Min søster kom ind, både flov og forarget, det var dog for galt:
Da hun i sit lovlige ærinde var ude for at give ænderne vand og vilde
smide det snavsede om bag skuret, var det nær blevet på ilæggcrcns
bare ende. Nåja, hvad skulle manden gøre, han kunne jo ikke vide,
at en ung pige havde ærinde bag det hus netop på det tidspunkt.
Skolen var slut for denne dag, og et par af mine kammerater kom.
Nu skulle der laves sjov. Halmbærcrnc kunne finde på at smide os i
en dynge løs halm og begrave os godt. Det tog vi ingen skade af.
Værre var det, hvis kornbærerne fik fat i os. Så kunne vi risikere at
blive puttet i en sæk, der blev lukket forsvarligt med en snor. Så var
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der ikke andet at gøre end at vente på, at en af kammeraterne listede
sig hen og løsnede snoren.
Det var ved at blive mørk inde i laden. Far fik tændt
»Petromax«cn og hængte den op i en solid snor højt i laden, og
staldlygten kom op på loftet til kornbærerne. Omsider var vi
færdige, remme og klodser blev fjernet, og langsomt blev maskine og
presser kørt ud i gården og spændt sammen, klar til at køre om til
vor nabo, hvor der skulle tærskes næste dag. Selv om der var
betydeligt kortere tværs over marken, foretrak man alligevel at følge
vejen, ellers skulle de til at afmontere de glatte transportringe, der
var lagt om hjulenes store jernkløer. Uden disse ringe måtte man
ikke køre på vejene, da kløerne så ødelagde den faste grusbelægning.
Men når ringene var på, snurrede hjulene rundt, så snart man kom
ud på marken. Nutidens gummihjul var ikke kommet i brug, men
traktorkraft var dog et stort fremskridt fra lokomobilen, den
transportable dampmaskine. Jeg kan svagt huske den i brug, men fra
andre ved jeg, at der skulle mindst tre svære heste til at flytte den fra
sted til sted, så husmændene måtte snakke godt med gårdmændene
for at fa hjælp. Det hændte dog, at nogle husmænd slog sig sammen
og forsøgte at spænde fire eller seks små heste for, men sådanne
sammenbragte spænd, hvor hverken heste eller kuske var vant til at
arbejde sammen, kunne let ende med hvinende og sparkende heste,
bandende mænd og ødelagte seletøj.
En anden ulempe ved lokomobilen var, at der helst skulle stå et
læs kul og en ajletønde med vand. Vandet var til maskinens forbrug
og ikke for at sikre sig mod brandfare, der selvfølgelig var, når der
arbejdedes med åben ild så nær halm og avner.
Inden folkene forlod stedet, var de selvsagt inde for at spise og fa
deres løn. De fast folk fik lidt mere end de andre, flyttepenge, som
det blev kaldt. Det var for det ekstra arbejde, de havde med
opstilling og nedtagning. Naboerne fik intet, til gengæld skulle Far
hjælpe dem. Så holdt de allcsammcn pengene hjemme.
Nu, da dagens arbejde var gjort, var der lidt bedre tid til snak
under måltidet. Der blev fortalt historier, og man smådrillcdc
hinanden i al godmodighed. I læggeren var en lille tyk mand med
korte ben, og så gik han altid med en rødlig kasket. Da han kom ind,
efter at de andre var begyndt med spisningen, stod der på hans
tallerken en stor rund kartoffel med en mindre ovenpå og en stykke
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rødbede øverst, alt holdt på plads og i balance af tændstikker,
Ligheden var, om ikke slående, så dog tydelig. Alle morede sig, mest
såmænd ilæggercn. Han fik nok hævn en anden gang.
Dagen var slut, maskineriet rullede af gårde, alle trængte til at
blive vasket. Far gik ud for at lukke ladeportene og forvisse sig om, at
ingen gnist lå og ulmede. Så fulgtes vi alle op på loftet for at se, hvor
stor dyngen var blevet. »Se, hvor stor en høst, Gud har givet os«,
sagde mor, idet hun lod en håndfuld korn løbe mellem fingrene. Far
nikkede, han kunne også have sagt »amen«, men det gjorde han
ikke.
Så gik vi ned, og »hjemmet gik til hvile med høsten i sin favn.«
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En stormandsgrav i Klim
Af dyrlæge J. MØRK ANDERSEN, Klim

I året 1880 foretog professor H. C. C. Engelhardt en såkaldt
antiquarisk undersøgelsesrejse for Nationalmuseet i Thy og Han
Herred. På denne rejse kom han også til Klim i Vester Han Herred.
Om han på forhånd vidste, at der på kirkegården her fandtes
romanske gravsten af interesse, er ikke opklaret, men det er da muligt.
I hvert fald hjemførte han til Nationalmuseet to romanske gravsten
samt en romansk vinduesoverligger. Stenene blev indført i museets
protokol sammen med en beskrivelse af sløjfningen af den tilhørende
grav:
»67. Hjemsendt af Professor Engelhardt som erholdt paa en
antiquarisk Undersøgelsesrejse:
1554: En tagdannet Liigsteen af Granit, 56” lang, 21” bred ved
Hovedenden, 18 tø” br. ved Fodenden og I8V2” høj. Langs
Midten af Ryggen er i Basrelief udhuggen en i begge Ender
kløftet Figur, fra hvilken der udgaar Spiraler til begge sider,
og midt i Kløften ved Stenens Hovedende er et modvendt
Menneskeansigt. Paa den Side, der er tilvenstre for den der
staaer ved Stenens Hovedende, er udhugget en Kronhjort
imellem to modvendte Menneskeansigter, og derunder et Par

Klimstenen: Søndre side. Hovedenden har vendt mod vest. Her til venstre.

Tegning afJ. Magnus Petersen 1880.
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Klimstenen: Nordre side. Hovedenden her til højre.

Tegning afJ. Magnus Petersen 1880.

horizontale Furer, paa den anden Side sees en Hund, der synes
at ville angribe et Sviin, og tilvenstre derfor et liggende fiirbenet
Dyr.—
Med denne Liigsteen fulgte et i Graven under den fundet,
utildannet Stykke Rav, lidt over 1 ” i Tværmaal. —
1555: En 44” høj, 111/2” bred og 9” tyk, fiirsidet Granit-Støtte.
Paa Forsiden er foroven udhugget i Basrelief et mod vendt
Menneskehoved med til Siderne udstaaende Haar, og ved hver
Side er en skraat riflet staf. Paa Bagsiden er 3 verticale, skraat
riflede Staffer. —
1556: Et buet Vinduesoverstykke af Granit af følgende Form;
det er 30” langt, I8I/2” højt, 8” tykt, og har
paa Forsiden udhuggede Prydelser i Basrelief. —
No. 1554 — 1556 ere alle fra Klim Kirkegaard i Vester Han
Herred, Thisted Amt. Af no. 1554, der var beliggende ca. 20”
fra det sydvestlige Hjørne af Klim Kirkes Vaabenhus (see
vedstaaende rids),

var kun den øverste Kant synlig i Jorden. Med Tilladelse af
Kirkeejeren, Gaardejer M. C. Gravesen i Vester Torup pr.
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Fjerritslev, blev Stenen udgravet. Under dens fire Hjørner vare
større, utilhugne Granitstene lagte. »Ved dybere Gravning
under Stenen, som kunde antages at være paa sin oprindelige
Plads, fandtes i en Dybde af 1-11/2 Fod under dens nederste
Flade: mod Vest Dele afen Menneske-Pandeskal, længere mod
Øst Hofteskaal og andre Knokler. Alt liggende i Retning V-0,
men meget fortæret. I den vestlige Ende af Graven laae flere
løse, større Stene og hen over Gravens Bund ligesom en
Brolægning af mindre Stene. I den fra Graven opkastede Muld
fandtes et Stykke Rav« (see under No. 1554). — No. 1555 var
anbragt som Ledstolpe i Kirkegaardsdiget og blev erstattet med
en anden Ledstolpe. No. 1556 henlaae paa Kirkegaardens
Grund udenfor det nordvestlige Dige«.

Forside
Bagside
Hovedgavlstøtte på Nationalmuseet. Tegning afJ. Magnus Petersen 1880.

Fra siden
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Såvidt selve fundet. De nævnte gravsten findes i det følgende
århundrede nævnt i litteratur om romansk kirkekunst og gravsten.
Først har J. B. Løfller afbildninger af begge sten i sit store værk: Danske
Gravstene fra Middelalderen, udg. 1889. Der er tegninger af begge sten,
udført af professor J. Magnus-Petersen, men desværre noget
fortegnede og med detailfejl i stilfigurerne. Løfller nævner stenene som
eksempler uden iøvrigt at beskrive dem nærmere.
Løfller tidfæster de to gravsten til den romanske tid, altså
tidsrummet mellem år 1100 og år 1250. Materialet er granit, som var
den foretrukne stenart i hvert fald i Jylland på den tid. I gotisk tid og
senere afløst af kalksten og sandsten, materialer som er nemmere at
arbejde i. Opretstående gravsten var vist nok, ifølge Løfller, det
oprindelige fra før kristendommen, f.eks, bautasten (ikke nødvendig
vis gravsten), runesten og vikingernes opretstående sten i deres
bådformede gravmæler, hvor for- og agterstavn vistes ved særlig store
stående sten. Sandsynligvis har mange gravminder været i træ ofte eg,
måske, når det gjaldt fornemme personer, rigt udskårne, en skik som
kan følges helt frem til nyere tid i de såkaldte gravtræer, hvoraf nogle
er bevarede. Udskæringerne menes at have været bemalede, og disse
har muligvis i begyndelsen tjent som et slags forlæg for stenenes
relieffer, og stenene har vist nok også været bemalede.
De sten, der var beregnede til at ligge »ude« på kirkegården, — først
senere begyndte man at foretage begravelser inde i kirken, — har oftest
kisteform med flad eller udhvælvet overside, ikke sjældent var de
tagdannede, hvilken omstændighed fører til en sammenligning med
de i England fundne vikingegravsten, de såkaldte »hogbacks«,
svinerygge, der atter menes at afbilde vikingernes huse. (Fra
Nationalmuseets Arbejdsmark 1971). Det anføres dog også, at
forbillederne til disse gravmæler skal søges i den antikke sarkofag eller
det fra den afledte relikvieskrin, og ved forarbejdelsen har man snart
udformet dem som en fuldstændig, men selvfølgelig kompakt kiste.
Grundridset af de ældre sten var trapezformen, senere gik man over til
rektangelformen.
De romanske gravmæler var ikke sjældent udstyrede med ende
eller gavlstøtter i form af små kors eller rektangulære plader, der oftest
blev smykkede med billedhuggerarbejder. Meget ofte er disse
endesten forsynede med en fremspringende fals eller afsats, på hvilken
selve gravstenen har hvilet i begge ender.
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Senere nævnes gravstenene i bogen Landet mod Nordvest, hvor Erik
Moltke henfører dem til den ældste type romanske gravsten.
»Klimstenen«, som han kalder den liggende sten, er »mærkelig
klumpet«. Erik Moltke nævner igen stenen i sin kunsthistoriske
oversigt i DANMARKS KIRKER, Thisted Amt, hvor han skriver:
»Man træffer (i Thisted Amt) de tre i landet kendte, romanske
hovedformer: »Gravtræ«-stenen, gavlstenstypen og den flade ligsten.
Ældst er sikkert de klumpede, gravtrælignende, sjældent forekommen
de sten, der svarer til de engelske »hogbacks« (svinerygge), og som
enten har hvilet direkte på jorden eller snarere været støttet af et par
lave endesten. Der kendes ialt tre, af hvilke Klim, der nu opbevares i
Nationalmuseet, er mærkelig ved sin primitive, tildels uforståelige
billedudsmykning«.
Den mest detaillerede beskrivelse findes dog i værket
DANMARKS KIRKER, Thisted Amt I, side 144-146 med
fotografier:
»Gravsten. 1) Romansk, af granit, 145 cm lang, 54-58 bred og

Hovedgavlstøtten.

Begge nationalmuseet.

Ligstenen.
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0,48 høj. Mindesmærket er formet som et afrundet, for begge
ender afvalmet tag over en plint med en svag, indfældet
rundstav og er rigt smykket med reliefhugninger. Langs stenens
ryg løber et ornamentalt udformet »Livstræ«, hvis tovsnoede
stamme ender i firkantede platter. Til den nedre kvadratiske
platte slutter sig en tvedelt rundstav, der ned over valmen
spalter sig i to »Rødder«, fra den øvre, større, rektangulære
platte udgår træets »Krone«; fra rektangelhjørnerne udgår fire
usymmetriske spiraler, omsluttet af 3-tal-bøjede rundstave, som
fortsætter sig i to større spiralslyng ned over valmhjørnerne, og
mellem dem, midt på gavlen, findes et menneskeansigt, med
issen nærmest stenens ende. På den afbildede langside ses en
hjort, der jages af en nu ret utydelig hund. Hjortens mule
berører et menneskehoved, ved hvis anden side der er et
trekløverdelt blad. Over hunden svæver en stang med
cirkelringe for enderne; fra den ene udgår et skråtstillet kors hen
over hjorten, og fra anden peger en spydlignende stang nedad
mod plinten; nærmest hovedenden findes endnu et menneske
hoved, omgivet af en cirkelring (glorie). På stenens anden side
er der nærmest hovedenden et løbende dyr (løve?) og på midten
et svin, der vender sig mod et mindre rovdyr ved fodenden.
Stenen, der nu findes på Nationalmuseet, lå 1880 ved det
sydvestre hjørne af våbenhuset, næsten helt jorddækket, med
den brede ende mod vest, sikkert på sin oprindelige plads.
2) Romansk af granit, opretstående 0.145 cm høj, 0.31 bred og
0.15 svær, med en fortykkelse forneden beregnet til
nedgravning. På den firsidede pilles hjørner er der tovstave, og
en lignende sværere tovstav løber midt på den ene bredside,
medens den anden foroven har et ovalt menneskehoved i
kraftigt relief, hvis hår er ordnet i lokkepar om en midtskilning.
Både afsættet under dette hoved og tovstavenes forskellige
længder viser, at stenpillen har stået som en gavlsten i et
gravmæle, af hvilket den anden gavlsten og den liggende sten
nu er forsvundet«.
For ca. 15 år siden kom endnu en stenstøtte til syne. Den stod i
hjørnet af en mødding i Vester Thorup og blev erhvervet af mig. Men
først senere blev jeg klar over, at denne sten er den anden gavlsten,
den savnede pendant til den nævnte opretstående sten, idet både mål
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og udsmykning svarer til denne. I beskrivelsen benævnes den
endegavlstøtten, idet den tilsvarende støtte på Nationalmuseet
formodes at have været anbragt ved gavlens hovedende.
Endegavlstøtten måler 140 cm i højden, 22 cm i bredden og 15 cm i
tykkelsen. Den er som de andre sten af granit, grå, grovkornet og
temmelig forvitret. I tværsnit er den nærmest rund, idet den kun har
én udsmykningsside, som er noget affladet. Den har ikke nogen tydelig
afsats eller fals forneden, som hovedgavlstøtten har, men det nederste
utildannede stykke ser ud til at være råt tilhugget og tilspidset i
trekant, således at den ene side af trekanten svarende til
udsmykningssiden prominerer lidt (2-3 cm). Det tildannede stykke
andrager ca. 105 cm. Den øverste ende er tilsyneladende afstødt skråt,
den er i hvert fald ikke tildannet som hovedstøttens. På
udsmykningssiden findes, svarende til hovedstøttens bagside, tre
tovstave, hvoraf den midterste er den største, medens de to mindre
tovstave fremtræder som hjørnestave, hvoraf den højre er venstresnoet
og den venstre højresnoet. Den større tovstav i midten begynder
forneden venstresnoet og skifter midtvejs til højresnoning, en
stilejendommelighed som også findes på hovedstøttens bagside, hvor
der imidlertid ser ud til at være to skift mellem højre- og
venstresnoning. Tovstavene på begge sten er altså omtrent identiske.
På Magnus Petersens tegning 1880 hos Løfller er disse stildetailler

Endegavlstøtte Klim.

Hovedgavlstøtte bagsiden.

Endegavlstøtte Klim.
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Klimstenen. Højre side der har vendt mod nord. Bemærk hjorten, korset og to ansigter.

ikke vist, og de kunne måske synes uvæsentlige, hvis det ikke var dem,
der bekræfter samhørigheden mellem stenene. På dækstenen,
ligstenen, forekommer tovstaven også som stilfigur i form af livstræets
stamme, rødder og spiraler.
De to af Nationalmuseet hjemførte gravsten udstilles ikke længere,
men opbevares i magasin i en staldbygning til Esrom Kloster. Selv her
virker de imponerende, særprægede og mere primitive end mange
andre romanske gravsten. Stelen eller gavlstøtten med det kraftfuldt
udhuggede hoved foroven i højt relief og med de markante
tovstavprydelser langs kanterne og ikke mindst dækstenen, ligstenen,
en massiv kolos, lige høj og bred, med de noget ubehjælpsomme
mystiske eller mytiske figurer, viser et gravmæle med rødder tilbage i
vikingetid. Og netop eet gravmæle for selv om DANMARKS
KIRKER synes at antage, at de to gravsten hører til hver sit
gravmæle, er der for mig næppe tvivl om, og specielt ikke efter fundet
af den tredje gravsten, at der ved våbenhuset ved Klim Kirke har stået
et romansk gravmæle. Selve graven har utvivlsomt ligget på det sted,
hvor professor Engelhardt gravede dækstenen frem, nemlig ca. en halv
meter vest for våbenhusets sydvestre hjørne. Men hverken tårn eller
våbenhus var bygget, da graven blev anlagt, og våbenhuset er i hvert
fald bygget om én gang. I 1847 var kirken yderligere blevet bygget om
til korskirke. Det kan vel tænkes, at det oprindelige gravmæle delvis
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har ligget i vejen for et byggearbejde, hvorfor man har flyttet
gavlstøtterne, medens dækstenen efterhånden har ligget så dybt i
jorden, at den næppe ragede op og var i vejen. Granittens struktur og
stenens længde samt udsmykningen kontrasterer næppe så meget, at
det udelukker muligheden af, at de alle tre stammer fra én og samme
store kampesten. Det er den samme grå, grove granit, så måske en
analyse af granitten ville kunne afsløre dette.
Men nu kommer vi til noget meget interessant:
der er kun 145 cm i længden under dækstenen til anbringelse af
liget, og der er kun 1-1 ^2 fod (32-48 cm) mellem gravens loft, det vil
sige undersiden af dækstenen og stenpikningen, som liget har været
lagt på. Det er omstændigheder, som kunne tydes derhen, at man ikke
har begravet en nylig afdød, men først senere, efter at gravmælet var
færdigt, har flyttet et måske indtørret skelet til graven. Eller, hvad der
måske er mere sandsynligt, gravstenene er blevet anbragt senere end
selve begravelsen. Det har taget lang tid at hugge et sådant gravmæle,
hvorefter gravens dimension næppe har haft den store betydning.
Udover det nævnte stykke utildannet rav fandtes ikke tegn på andre
efterladenskaber i graven. Således ingen tegn på at liget har været lagt
i kiste. En muligvis omtrent samtidig grav på den nærliggende
Kettrup Kirkegård, udgravet for nogle år siden, var sat i kampesten
med overliggere, så der dannedes en egentlig stenkiste dybere i jorden,
ca. en meter underjordoverfladen.
Gravstenenes udsmykning er hugget i lavt relief, dog er nogle af
figurerne i lidt højere relief, som har bevaret dem bedre gennem
forvitringen, der ellers næsten har udslettet visse figurer som for
eksempel dyrebillederne.
Hovedstøtten må have været anbragt som gavlsten ved
hovedenden af dækstenen og støttende denne med falsen, altså så
reliefhovedet så mod øst, medens endestøtten følgelig har været
anbragt ved fodenden af dækstenen og formodentlig med tovstavene
ind mod dækstenen. Dækstenen har på begge langsider forneden en
svagt indfældet rundstav, men denne mangler i begge ender, hvor
gavlstøtterne kan have været anbragt.
Det reliefhuggede hoved på gavlstøtten virker som et tilstræbt
portræt. Det skal ses forfra, idet profilen er flad ikke skulptureret.
Forfra synes billedet at vise en ung mand, glatraget, med ret stort,
afrundet hageparti, ovalt ansigt med fyldige, buede læber, forholdsvis
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tætsiddende store øjne og høj pande, der fortsætter i to par lokker, skilt
af midterskilning, ingen antydning af ører eller skæg. Der er noget fint
ungdommeligt over relieffet, som selvfølgelig lige så godt kan forestille
en kvinde. Hovedet er unikt sammenlignet med samtidige romanske
skulpturhoveder i granit.
Gravens dæksten, i gammel tid også kaldet ligstenen, virker svær,
primitiv, næsten hedensk, ligeså høj som bred, dog med hovedenden 6
cm bredere end fodenden, altså let trapezformet i omrids. Længden er
tre gange bredden — 145 cm — altså samme længde som støtterne.
»Livstræet«, som menes at være en slags stiliseret kors, en ret
almindelig stilfigur, men sjælden på romanske gravsten, løber langs
ryggen af stenen med rødderne ved fodenden og kronen i hovedenden.
Det deler udsmykningen i en højre og en venstre side. Livstræet deles
ved to firkantede platter i rod, stamme og krone. Roden, der udgår fra
den nederste kvadratiske platte, består af to tovstave, der atter ved
fodenden skilles i to dobbeltrødder, en til hvert af fodendens
valmhjørner. Kronen udgår som spiraler fra den øverste rektangulære
platte. Disse spiraler, der også er hugget som tovstave, er af forskellig
størrelse og asymmetriske ved sammenligning mellem siderne, idet
spiralerne, der udgår fra højre side af platten, divergerer, medens
spiralerne fra venstre side konvergerer, hvilket gør figuren mindre på
venstre side end på højre. En 3-tals figur, delvis omsluttende disse
spiralpar på hver side, fortsætter ned over hvert sit valmhjørne i
hovedenden, hvor de hver især er med til at danne endnu en spiral,
imellem hvilke ses et ansigt med issen nedad og hagen opad, måske en
angivelse af ligets placering eller et ansigt, der ser ned over træet.
Den vinduesoverligger, der blev fundet udenfor kirkegårdsdiget
mod nordvest, indsendt samtidig med gravstenene, viser ligeledes
spiralornamentering, delvis hugget væk ved en åbenbart senere
falsning af vinduet ved en fornyet indsættelse. Dog ses det tydeligt, at
spiralerne i hvert hjørne, der udgår fra en stamme, vender modsat ved
sammenligning af de to hjørner. Er det den samme stenhugger, der
viser denne stilejendommelighed?
På hver side af livstræet findes, foruden visse gådefulde figurer,
afbildet en jagtscene, der forneden afgrænses af den ovenfor nævnte
indristede rundstav, som ikke fortsætter på endefladerne. På stenens
højre side, det vil sige til højre for livstræet, ses en kronhjort, der jages
af en hund, medens et andet dyr, måske endnu en hund, synes at være
72

angivet foran og mod kronhjorten på tegningen i Løfflers bog. Denne
figur kan ikke erkendes på stenen i dag. På den venstre side ses et
vildsvin, der også jages afen hund, medens et andet dyr, en hund eller
en ræv, ses afbildet liggende nærmere hovedenden uden at tage del i
jagten. Medens kronhjorten som sædvanligt jages bagfra, har
vildsvinet vendt front mod hunden som angriber.
De mere gådefulde figurer findes på højre side. Foran hjortens mule
ses et rundt ansigt og til venstre for dette en trestjerne eller et
trekløver. Nærmest hovedenden findes endnu et hoved omkranset af
en tovstav — en glorie? Måske sol, måne og stjerne! Endnu en figur
findes på højre side over hjorten, nemlig et enkelt romansk kors, ikke
særlig fremtrædende, men besynderligt ved fortsættelsen af den lange
gren i et par rundslag og videre i en spydlignende spids, der peger
nedad, som for at plante korset i jorden. Korset indtager en meget
beskeden plads på stenen i modsætning til så mange andre romanske
gravsten, hvor korset er den dominerende figur. Måske symboliserer
korset kirken bygget af den afdøde? Men mange andre tolkninger er
sikkert mulige. Ud over de nævnte findes nogle »pudeformede« og
»prikformede« figurer, der nærmest virker som opfyldninger af tomme
pladser, skyer? Magen til disse billeder findes ikke på andre danske
gravsten.
Tømmerby Kirke har fra gammel tid været hovedkirken på

Klimstenen. Set fra venstre side, der har vendt mod syd. Bemærk, vildsvinet.
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Hannæs, som hører til Vester Han Herred, også sprogligt. Derfor er
der ikke noget mærkeligt i, at man finder kulturel påvirkning. På
Tømmerby Kirkes apsis sidder nogle kvadre med reliefhuggede
billeder, der kunstnerisk synes nært beslægtede med billederne på
Klimstenen. Hjorten, der jages afen hund, ses således begge steder.
Også de to modvendte »Måne«-ansigter på Klimstenen har deres
genganger i »plebejer«-ansigtet på Tømmerbys apsis. To gådefulde
sten, en sten med et rundt ansigt, en arm og en latinsk indskrift og en
phalloslignende stele, i samme kirke er stadig til debat blandt
kunsthistorikere og arkæologer. At de har fungeret som romanske
gravsten er der vist stort set enighed om. Men deres udsmykning
synes at pege på en så stærk keltisk påvirkning, at de faktisk anses for
keltiske, hedenske sten, der blot er blevet let tildannede til brug som
kristne gravsten, som gavlsten i et gravmæle. Til trods for deres
udsmykning er disse sten, hvad dimension angår, dem, der er nærmest
beslægtede med de tilsvarende gavlsten fra Klim, og samtidig viser de,
hvorfra påvirkningen kom i 1100-tallet. Selvfølgelig har kelterne ikke
været her, heller ikke tidligere, men enkelte af deres kunstværker har
alligevel fundet vej hertil. Det sandsynligste er vel, at de keltiske sten
er bragt hertil i slutningen af vikingetiden. Vi ved, at der har været en
ret livlig trafik på England netop fra Limfjordsegnene. Dengang var
fjorden endnu åben mod vest, og en viking har vel erhvervet stenene i
England og bragt dem med tilbage, hvor han kom fra.
Men så gravstenene fra Klim og apsisbillederne på Tømmerby
Kirke? De er hugget her muligvis af den samme kunstner.
Klimstenens jagtscener, for det må være jagtscener uden særlig
religiøs betydning, er først blevet hugget i stenen, så var der
symmetri, et billede på hver side af livstræet. Bagefter, senere, har
man villet have mere med, man har forbedret udsmykningen, det
skulle ses, at gravstenen skulle ligge over en kristen mand, der oven i
købet havde ladet kirken bygge. Der skulle være et kors, blot var der
ikke rigtig plads. Derfor lod man korsets lange stamme lave et par
knæk bag om hjorten og hunden for at plante det i jorden. Også et par
ansigter fik man anbragt. Det har gjort udsmykningen asymmetrisk
med de fleste relieffer på den højre side. Men en kristen begravelse har
han fået, selv om det var længe siden, han kom i jorden.
En stormand har han været, han som endte sine dage på Klim
Kirkegård, og som har ønsket og haft midler til et gravmæle af de
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Støtte med ansigt og opstrakt arm.

Phalloslignende støtte. Begge Tømmerby kirke.

Hjort jaget af hund. Apsis. Tømmerby kirke.
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dimensioner. Måske var han berejst og havde ladet sig inspirere af
gravmæler udenlands.
Klim kan synes afsides i dag, men i det 12. århundrede var det
næppe så afsides endda. Vejen mellem Vendsyssel og Thy har
passeret med forbindelse over Aggersborg til Himmerland, og
Lim^orden var et befærdet farvand.
Hvad om gravmælet kunne retableres på kirkegården i Klim, hvor
det blev sløjfet i 1880, og hvor det har været i mindst 700 år? Vi ville
da i Klim have et af de ældste kristne gravmæler i landet, ét der kunne
måle sig med Bispegraven i Sjørring og Liden Kirstens og Prins Buris’
grav i Vestervig.
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Helligsø Skole 1816-1939
Af læge OLAF NØRGAARD, Holstebro

I »Historisk Aarbog for Thisted Amt« 1918 er fortalt, hvad der vides
om undervisning og skolebygninger i Helligsø indtil 1814. I dette år
fik vi en ny lov om almuens undervisning: »Anordning af 29. Juli
1814 for Almueskolevæsnet i Danmark«, en lov der krævede
betydelige ændringer på næsten alle områder indenfor skolevæsenet.
Hvorledes disse ændringer blev sat i værk i Helligsø, vil blive skildret
i denne artikel.

Skolebygninger
På kortet fig. 1 fra 1815 ses den ældste skoles beliggenhed på matr.
nr. 2 b lige nord for vejen, den nuværende Vestervej, der går fra
Helligsø by ind i præstegården. Det er sandsynligt, at skolen har
ligget her lige så længe, der har været givet undervisning.
Efter kortet har der været to parallelle bygninger i retning øst-vest,

Fig. 1. Kort over matrikler og veje 1815. Den ældste skole er de to bygninger på matr. nr. 2 b. I

1816 bygges en ny skole lige under 2-tallet på matr. nr. 2 a. I skellet mellem 1 a og 2 a
anlægges en vej, og hvor denne rammer Gundtojl Å, der danner skel mod Sindrup, bygges

skolebroen. 11885 bygges en ny skole lidt øst for kirkegården syd for vejen fra Helligsø by. Er
ikke vist på kortet.
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og dette bekræftes af en oplysning i brandtaksationsprotokollen 5.
marts 1824, hvor der skrives »stuehus i nord« og »det søndre hus«.
I nedennævnte skoleplan fra 1816 oplyses det, at degneboligen og
især skolehuset er yderst brøstfældige. Efter ovennævnte brandtaksa
tion slettes de to bygninger af forsikringen, og de er derefter
sandsynligvis blevet revet ned. En stedlig tradition oplyser, at der var
lergulv i skolestuen, og at der var så lavt til loftet, at degnen måtte gå
med bøjet hoved. For at han af og til kunne rette sig op, var der ved
siden af katederet lavet en fordybning i lergulvet, så dyb, at han der
kunne stå oprejst.
En plan til nyordning af skolevæsnet er approberet af det
kongelige danske kancelli 27. januar 1816. Efter denne plan skulle
den gamle skole nedlægges og en ny opføres omtrent midt på
degneembedets jordlod, matr. nr. 2 a i det østlige Helligsø. Her
skulle gives undervisning ikke blot til børnene fra Helligsø, men også
til nogle børn fra nabosognet Ydby, nemlig børnene fra
Gundtoftmøllegård, Svejgård, Højbjerg og Sindrup by.
Den ny skole bliver sandsynligvis opført allerede samme sommer,

Fig. 2. »Æ gammel skuel« som den så ud i 1948. Må sammenholdes med grundplanen Jig. 3.

Den østlige del af haven ud for udskuddet, er den gamle kålgård, den vestligste del, ud for
grundmuren, er anlagt på den gamle legeplads. 1 det grundmurede sidder endnu to af de
oprindelige vinduer med 6 kvadratiske ruder. Det øverste af to sådanne vinduer ses på
fotografiet fig. 4.
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den bliver i hvert fald vurderet til brandforsikring 8. marts 1817. I
brandtaksationsprotokollen beskrives den således: »Skolehuset i øst
og vest, 40 fag lang, 8 alen dyb, fyrre over- og undertømmer, klinede
vægge og stråtag, indrettet til skolestue og beboelse? Forsvarlig mod
ilds våde og ej tilforn forsikret«.
Her blev der givet undervisning indtil efteråret 1885. Ved skøde af
15. juni 1886, tinglæst 15. juli blev matr. nr. 2 a med skolebygningen
solgt til landmand Peder Christian Larsen fra Sindrup. Han lod
bygningen forkorte ved at nedrive skolestuen i vestenden, men
foretog i øvrigt ingen forandringer. Fra 1930 var der skiftende ejere,
der helt ændrede bygningens indretning. Fra 1965 stod bygningen
tom og forfaldt mere og mere, og orkanen 24. november 1981 blev
dens skæbne. I sommeren 1982 blev beboelse, køkken og bryggers
revet ned. Tilbage står østenden, d.v.s. laden med det gamle
tømmer. Den er istandsat og anvendes til maskinhus sammenbygget
med en ny ladebygning i nord fra ca. 1955.
Bygningens indretning fremgår af tegningen fig. 3, der viser
forholdene 1915-1930. Der var da ingen ændringer foretaget siden
nedrivningen af skolestuen 1886. Denne skolestue var på 2205
kubikfod, d.v.s. 275 kubikalen. Da højden var 4 alen og bredden 8
alen, må bygningen have været 8 til 9 alen længere.
I 1915-1930 var hele bygningen tækket med strå, vinduerne var,
som det fremgår af fig. 2, 3 og 4. Udenfor bryggersdøren var der en
kampestenssat brønd, og over denne en flad, tilhugget kampesten,
der dækkede hele brønden. I midten var der hugget et regelmæssigt
rundt hul, lige stort nok til, at en spand kunne gå igennem.
I bryggerset var der bjælkeloft, i alle de andre rum var der gipset.
I laden og tærskeloen var der lergulv, i stalden stenpikning, i køkken
og bryggers gule mursten, lagt på fladen. I alle de andre rum var der
bræddegulv, og dette var i rummene nr. 3, 4 og 5 et trin højere end i
de andre rum.
Bjælkerne var af pommersk fyr, så hårde, at der næsten ikke
kunne bankes søm i. Yder- og indervægge var sat af gule mursten
udvendig og de fleste steder indvendig hvidkalkede. Ved en ændring
i 1945 fandt man een væg, der bestod af ler, klinet op på et skelet af
halm. Det var den østlige væg i sengekammeret, nr. 2 på fig. 3.
De børn, der kom fra Sindrup, måtte på skolevejen nødvendigvis
passere Gundtoft A, der danner skel mellem Helligsø og Ydby sogn,
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og som da var bredere og mere vandrig end nu. En bro var
nødvendig, for at de kunne komme tørskoet over. Denne bro, »æ
skuelbrow«, var bygget af utildannede og enkelte groft tildannede
kampesten, og den stod i tyverne, som da den blev bygget. Senere er
der kommet sammensynkninger, som er repareret ved indlæggelse af
store cementrør. De fleste af stenene er endnu på stedet, og mange
sidder på deres oprindelige plads. Med lidt sagkyndig hjælp kunne
broen sættes i stand til et varigt minde om skolefællesskabet mellem
de to sogne.
En ophævelse af skolefællesskabet drøftedes i Helligsø-Gjettrup
sogneråd så tidligt som 15. januar 1873, men først i 1884 lykkedes
det at fa en plan godkendt. Efter denne plan skulle Helligsø Skole
nedlægges, og børnene fra Sindrup søge til en nyopført skole ved
Holmegårdene i Ydby sogn. Ved Helligsø Kirke skulle opføres en ny
skole, og til denne skulle søge ikke blot børnene fra Helligsø, men
også børnene fra Kobberø Havreland. Disse børn var tidligere blevet
undervist i Gjettrup Skole, der som følge deraf var stærkt overfyldt.
Første led i denne plan, salg af Helligsø Skole og skolelod, er
allerede omtalt. Andet led blev indledt med købet af en ny skolelod,
lige øst for Helligsø Kirke, matr. nr. 3 e m.fl., udskilt fra
Helligsøgård. En købekontrakt blev undertegnet på Helligsøgård 18.
juni 1886, tinglæst 16. december.
Den gamle skolelod var på 9 tønder land og 1 tønde hartkorn, den
nye var på 6 tønder land, og hartkornet var 6 skæpper. Læreren fik
altså ved flytningen mindre jord til rådighed og fik derfor en årlig
erstatning udbetalt.
På den nye skolelod byggedes der i løbet af sommeren 1885, altså
før købekontrakten blev undertegnet, en ny skole med skolehus i øst
og vest, udhus fra vestenden af skolehuset mod syd.
9. maj 1894 brænder skolen og udhuset. Mure og fundamenter tog
dog kun ringe skade, og det blev vedtaget at opføre skolen på de
gamle sokler. Bygningen blev dog tækket med skifer i stedet for strå,
og der blev efter lærerens ønske indrettet et loftsværelse.
Skolehuset, hvis længde er 20 m og bredde 7 V2 m, indeholder fra
øst skolegang og skolestue, tre større og et mindre værelse,
gæsteværelse, køkken, spisekammer med kælderrum under, samt et
loftsværelse.
Udhusets længde er 26 m, bredde 6 2/3 m. Det indeholder
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bryggers med bageovn og gruekedel, kulrum, WC, stald, lade,
vognskur, samt tørverum på bryggersloftet. Billede af skolen findes i
Dansk Skolestat, Jul i Thy 1975 og 1977, samt i Sydthy
Skolemuseum.
Indtil ca. 1920 drev skolelæreren selv den til skolen hørende
jordlod, senere blev jorden lejet ud til forskellige, oftest
præstegårdsforpagteren. Senere blev jorden solgt til naboerne, og den
sidste parcel, selve skolebygningen med legeplads og have, matr. nr.
3 m, blev ved skøde tinglyst 27. november 1961 solgt til en privat.
Undervisningen var ophørt nogle år tidligere.

Lærerne
De første lærere er omtalt i ovennævnte artikel i Historisk Aarbog,
1918. Da planen til nyordning af skolevæsnet blev godkendt af
kancelliet 1816, sad der en lærer Bruun i embedet. Det har ikke
været muligt at finde hans dødsdato, men han må være død kort
efter. Planen kunne nemlig først sættes i værk, når embedet blev
vakant.
Den første lærer i den nyopførte skole var Peder Pedersen
Hvidberg, søn af husmand Peder Clausen i Hvidbjerg vesten Aa.
Han var født 1792, dimitteret fra Snedsted Seminarium 1815, først
lærer i Trankjær og fra 15. juni 1818 i Helligsø.

Fig. 4. Skolebørnene fotograferet mod vestgavlen med skolestuen. Sandsynligvis foråret 1883.

Niels Christensen var da syg, og læreren på billedet må være hans søn, Jens Christian

Christensen, der da var hjælpelærer i Tvolm i nabosognet Ydby.
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Peder Hvidberg var to gange gift, første gang med Ane
Christensdatter Handrup, der døde 31. juli 1835, anden gang med
Anne Margrethe Nielsdatter fra Hvidbjerg vesten Aa. Han døde selv
28. februar 1867 af »alderdoms svaghed«.
Om skolemateriel, bøger og undervisning i denne tid vides intet.
En stedlig tradition, der stammer fra en elev 1860-1867 fortæller, at
børnene da skrev med pinde i flade bakker med sand.
Peder Hvidbergs efterfølger var Niels Christensen, der var søn af
en skrædder, født 18. april 1833 i Lime, Salling. Han var dimitteret
fra Ranum Seminarium i 1856 og derefter lærer i Ørum, Thy. 1867
blev han lærer i Helligsø. Han var gift med Nikoline Ditlevsen fra
Hundborg.
Efter ansøgning blev Niels Christensen afskediget med pension fra
1. januar 1898. Den 30. december lod han alt sit indbo sælge ved
offentlig auktion og rejste derefter til Aarhus, hvor han døde 7.
januar 1900.
På Helligsø Kirkegård, lidt øst for korgavlen, ligger en lille flad
sten, nu omgivet af grus. Den næsten udslettede indskrift fortæller, at
stenen er lagt over Jens Yde Christensen, født i Ørum, død i
Helligsø. Det er lærer Niels Christensens søn, der døde 19. november
1871 af strubehoste, 4 V2 år gammel.
Før 1928, da tårnet blev bygget, stod klokkestabelen op mod
korgavlen, og stenen lå da ikke langt væk fra det sted, hvor ringeren
måtte stå. Det var da lærerens pligt at ringe med kirkeklokken, og
traditionen fortæller, at sønnen blev begravet på dette usædvanlige
sted, for at faderen to gange om dagen kunne blive mindet om ham.
Efterfølgeren blev Johannes Jensen, der var søn af en gårdejer i
Thise, født 9. januar 1864, dimitteret fra Ranum Seminarium 1884.
Johannes Jensen var to gange gift, første gang med Margrethe
Mikkelsen fra Malle ved Løgstør, der døde 1915, anden gang med
Karen Olesen, der var datter af en gårdejer i Helligsø.
Lærer Jensen tiltrådte 1. januar 1898 og blev afskediget efter
ansøgning 31. marts 1921. Han flyttede da til Skovsgård, hvor han
døde 29. maj 1938.
Efter kortvarige vikariater blev embedet besat med Mikkel Jensen,
der var søn af en fisker, født i Agger 21. marts 1892, gift 1929 med
Nielly Kristine Lauritsen, født i Nørre Hvidbjerg.
Mikkel Jensen var dimitteret fra Nørre Nissum Seminarium 1912.
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Derefter var han andenlærer i Hvidbjerg, Thyholm, og blev enelærer
i Helligsø fra 1. juni 1921. Han beklædte dette embede indtil 1939,
da han på grund af omordning af skolevæsnet blev forflyttet til
Gj ettrup.
I 1939 blev Helligsø Skole omdannet til forskole. 1. november
1856 ophørte undervisningen, og børnene måtte derefter søge til
Gj ettrup.

Skolemateriel og skolebøger 1920-1927
Ovennævnte spørgsmål er her besvaret med støtte i hukommelsen
og i bevaret materiale. For tiden før 1920 må svarene findes ved
arkivstudier, og disse er langvarige og endnu ikke afsluttede.
Mod vestvæggen i den lange skolegang stod en hylde til
skoletasker og overtøj. Her stod også træskoene, der altid blev skiftet
ud med andet fodtøj, hyppigst kludesko.
Omtrent midt på vestvæggen i skolestuen stod den høje runde
kakkelovn, til højre for denne kulspand og tørvekasse, til venstre en
forhøjning med kateder og lænestol. Bordene var tomandsborde med
faste bænke og bordplader, der kunne forskubbes en smule og derved
afslørede rum til blækhus og penneskafter. Under bordpladen var
der hylde til bøger. Sådanne borde findes på skolemuseet
Lindahlsminde som nr. 1745.
Helt oppe under loftet hang en række portrætter af konger, digtere
og andre kendte personer. Længere nede en række reproduktioner af
malerier med motiver fra danmarkshistorien. De fleste af førstnævnte
række findes på Lindahlsminde, af anden række kun enkelte
eksemplarer.
Til højre for kakkelovnen lige over tørvekassen stod en trækasse
med den forreste væg af glas. Indholdet var »40 bibelske billeder«.
Kun det forreste var synligt, og det blev skiftet ud med nogle dages
mellemrum. Kasse og billeder findes nu på Lindahlsminde.
I det nordvestlige hjørne af skolestuen stod et meget højt, smalt
dobbeltskab med en masse hylder. Her stod læsebøger, skrivebøger,
sangbøger, d.v.s. alle de bøger, som vi aldrig havde med hjem. På de
nederste hylder stod blækhuse og tavler.
I det sydøstlige hjørne stod et meget bredt, lavt dobbeltskab med
de få fysiske apparater, der blev brugt i undervisningen. Der var en
model af solen, jorden og månen, en elektrisermaskine, en lille
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elektromotor og et kompas. Disse apparater findes formentlig nu på
andre skoler i Sydthy Kommune.
På væggen bag forhøjningen med katederet hang den sorte tavle,
og i en lang kasse helt oppe under loftet fandtes de landkort, der blev
brugt ved geografiundervisningen. Disse landkort var alle fra tiden
før den første verdenskrig, grænseændringerne efter denne blev ført
på med vandfarve. De således a jourførte kort fungerede derefter til
1927, sandsynligvis endnu længere. De burde have været på
museum, men de er desværre forsvundet.
Ved undervisningen brugtes nedennævnte bøger:
Joakim Larsen: A B C.
Myrebogen Nr. 2.
Espersen og Pinholt: Den vide Verden. I, II, III.
Salmebog for Kirke og Hjem.
Luthers Katekismus ved C. F. Balslev.
N. K. Madsen-Stensgaard: Salmer og sange for Landsbyskolen.
V. Klausen: Fædrelandshistorie for Borger og Folkeskolen.
V. Klausen: Geografi for Borger og Folkeskolen.
Johannes Holst: Geografisk Atlas.
C. C. Gormsen: Naturhistorie for Folkeskolen.
Frederiksen og Sundorph: Naturlære for folkeskolen

Listen er ikke fuldstændig. Der mangler en bibelhistorie, en
sangbog, en skriftlæsningsbog, et par læsebøger og en bog med
sætninger til analyse.

Den gamle offerbog
Ved en flytning i tyverne fandtes i forpagterboligen i præstegården
denne gamle bog. Dens fulde titel er: »Offer og Accidentser for
Kirkesangeren i Helligsø.
Bogen er, som det ses af fig. 5, begyndt 1835, og den synes at være
ført med stor omhu. Hvis et offer ikke er faldet på den dag, det
skulle, bliver det ført ind som senere tilkommet.
I 1867 bliver bogen overtaget af Niels Christensen, og vi får nu
ikke blot »Offer og Accidentser«, men også alle de øvrige indtægter
ved degneembedet: Rug, skolebyg, degnebyg, småredselsbyg,
skolepenge, kirkesangerløn, kirkebylærerløn o.s.v.
De sidste indførsler er for 1898 og 1899 ved lærer Johannes
Jensen.
Det siger sig selv, at denne gamle bog er en værdifuld gave for
den, der forsker i Helligsø Skoles historie. Den giver nøjagtige
oplysninger om lærernes indtægter, men den giver mere end det.
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Læst med lidt fantasi er de enkelte indtægtsposter ved bryllupper,
barnedåb, barselkoners indledning o.s.v. en sammenhængende
beretning om landsbyens glæder og sorger gennem 65 år.

Fig. 5. Første side i den gamle offerbog med Peder Hvidbergs karakteristiske håndskrift.
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En lang omvej
fra Nørre Bjerregaard i Gøttrup til
Slettegaard i Hjortdal Sogn
Af C. J. PAPE, Fanncrup

Nørre Bjerregaard med et areal på ca. 500 tønder land blev om
kring 1838 købt af en ung landmand fra Slesvig, Theodor Rendtorff
(1811-1898), og når en ung mand så langt syd fra havnede her oppe
nord for Limfjorden, har det naturligvis sin særlige historie.
Det må her først indskydes, at virkningerne af den danske stats
bankerot i 1813 blev særligt mærkbare for landbruget hen imod
1820. En mængde landmandsfamilier, navnligt i Jylland, forarme
des, så de måtte gå fra deres gårde. Den økonomiske situation den
gang var nøjagtig, som den opleves nu i vore dage. Mange land
mænd, men også byfolk fra Slesvig og Holsten, greb lejligheden til
at investere i ejendomme i Jylland, for den danske rigsdaler var
svækket i værdi, hvorimod den holstenske mønt stod stærkt, og
Hamborg var det finansielle centrum, hvorfra der dengang gerne
blev lånt penge ud til den danske konges undersåtter med køb for
øje afjord både i hertugdømmerne og i kongeriget.
Det skete også, at hamborgske købmænd på én eller anden måde
selv overtog jorden, f.eks, som pant. Nogle af de kendteste eksem
pler herpå var firmaet Hartvig Ree & Co i Altona, som efterhånden
overtog en hel række jyske gårde for sine prioriteter. Firmaet Cerson Cohen, også i Altona, overtog således Aakjær ved Odder, John
Smith i Hamborg købte Gyllingnæs ved Horsens Fjord, og den
hamborgske storkøbmand, senatoren Martin Jenisch, købte 1825
godset Kalø på Djursland.
I modsætning til de førstnævnte, mere kortvarige ejerforhold blev
Kalø i Jenischernes eje helt til 1946, og det der har særlig forbindel
se med denne artikel er, at senator Jenisch var gift med Cathrine Dorothea Rendtorff, en faster til den unge ovennævnte Theodor.
Theodors far, Franz Rendtorff var brudt op fra købmandsmiljøet i
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Hamborg og havde forpagtet avlsgården Carlsminde ved Eckernforde. Her var Theodor vokset op og havde faet sin første uddannel
se som landmand, og efter at han havde set sig om på store land
brug i Mecklenborg og Hannover, er han kommet til Kalø og der
fra som forvalter til GI. Ryomgaard, der dengang også ejedes af en
slesviger, P. V. Brockenhuus.
På Ryomgaard har Theodor Rendtorff hver dag haft for øje,
hvordan en vellykket afvanding af sure enge har givet stort udbytte
og muliggjort en stor kvægbesætning. Han har derfor spidset øren,
da der hos godsejeren blev talt om Nørre Bjerregaard, hvor arbej
det med afvanding af store arealer var gået i stå, og en større sum
penge måske ved at gå tabt. Det er en overlevering i familien Rend
torff, at Theodor tog op og så på det delvis mislykkede arbejde ved
Limfjorden, at han fik mod på at videreføre det og blev ejer af går
den mod at overtage det lån, som frygtedes i fare.
Medvirkende til at han sprang ud i det risikoprægede foretagen
de var måske, at han havde forlovet sig på Ryomgaard med den
unge lærerinde, Julie Karstens, der underviste godsejer Brockenhuus’
børn. Hun var datter af distriktslægen i Haderslev, og da Rendtorff
i 1840 skulle derned for at hente sin brud og et ret stort indbo, ak
korderede han med en skipper i Aalborg om at fragte udstyret fra
Haderslev til Aggersund Ladeplads.
Rendtorff skulle på udturen, og på hjemturen også den unge frue,
befordres frit med skuden, men så skulle skipperen til gengæld have
ret til at medtage andet gods og anløbe andre havne undervejs.
RendtorfTkørte glad til Aalborg, hvor hans rejse skulle begynde, og
han medtog rigelig proviant til rejsen, som med god vind kunne kla
res på ganske fa dage. Men han havde alligevel forregnet sig, for
skipperen havde først lidt gods til Læsø, og derfra var der varer til
Hals, så man andendagen var tilbage ved Limfjordens munding.
Og her blev der losset og ladet til Samsø. På grund af stærk mod
vind kom skuden noget ud af kurs, og det hedder i Rendtorffs beret
ning herom, at man anløb både Anholt og Kalundborg, før man
kom til Arhus og ned langs den jyske østkyst.
Provianten var længst sluppet op, og Rendtorff var rasende, men
skipperen havde blot grinet i skægget, så da skuden efter næsten tre
ugers sejlads endelig nåede Kolding, forlod den forventningsfulde
unge brudgom fartøjet og tog videre med postvognen til Haderslev.
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Skipperen nåede ikke frem før flere dage efter bryllupet, men han
kom dog og tog brudeudstyret med tilbage til Limfjorden. Brude
parret ville dog ikke betro sig til flere sejlture, så Rendtorff købte en
hest og enspændervogn, og med dette køretøj foretog det unge par
den lange tur op over den jyske hede til Aggersund og Nørre Bjerregaard, og de syntes selv, at skønnere bryllupsrejse kunne man ikke
ønske sig.
Theodor Rendtorff arbejdede derefter ihærdigt videre med de
sure enge ved Limfjorden. Han lod grave grøfter og kanaler, sådan
som han havde set afvandingen udført i Ryomgaard enge, og han
lod anlægge diger og pumpeværk, så gården blev så vidt forbedret,
som en enkelt mand dengang kunne overkomme det, og der kun var
vindens kraft til at drive pumpeværkets mølle. Det var kampen
mod Limfjordens vande, især ved vintertide, når sene afgrøder skul
le hentes hjem eller nødstedte dyr reddes fra øde holme.
Noget ærgrede dog stadigt Rendtorff, nemlig at han ikke kunne
fa opdyrket den store bakke bagved gården, bjerget, hvorefter går
den havde sit navn. Bakken var så fuld af sten, at den ikke kunne
piøjes, så der gik kun til stadighed en flok far, og ellers var bakken
simpelthen et unyttigt areal.
Tilværelsen på Nørre Bjerregaard var overmåde beskeden, efter
nutidens målestok vel anset for mere end primitiv. Man far et ind
tryk af forholdene ved at se den lille akvarel fra ca. 1850, malet vist
nok af Rendtorffs søster Ida. Et foto af det gamle billede gengiver
miljøet. Ida Rendtorff styrede hus for broderen, indtil hun giftede sig
med Edouard Cordes, der var søn af Rendtorff ernes nabo fra Eckernforde-egnen, og Cordes havde selv i 1840 købt godset Pandum ved
Nibe. Endnu en slesviger i Nørrejylland og også han financieret fra
Hamborg.
I 1852 skete der et mærkeligt ejerskifte på Nørre Bjerregaard.
Theodor Rendtorff drog bort og købte sig herregården Himmestrup
mellem Viborg og Randers, og den nye ejer af Nørre Bjerregaard
blev hans yngste bror Johs. Martin Rendtorff (1828-1895), og han var
i virkeligheden slet ikke landmand, men havde studeret jura. Man
skulle tro, at gården så hurtigst muligt ville blive videresolgt. Men
nej. Han blev heroppe nordenfjords til 1894, og de syv børn, som
han fik med sin kone, Mathilde Lorenzen fra Hamborg, er alle fødte
og opdragede på gården.
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Der var efter en stormfuld og urolig ungdom, Johs. Martin her
faldt til ro. Som ung student ved universitet i Kiel havde han ivrigt
deltaget i den holstenske frihedsbevægelse sammen med de andre
studenter, og i tre-årskrigen 1848-1850 deltog han på Holstens side.
Men som bekendt skaffede den danske hær dengang ro i hertug
dømmerne. Det er måske et bevis på, hvor ny nationalitetstanken
var, og hvor splittet familierne og den enkelte kunne stå politisk,
når Johs. Martin Rendtorff derefter slog sig ned på Nørre Bjerregaard, blandt det folk, hvis regering og politik han tidligere havde
bekæmpet.
Som venteligt var, blev han ikke særlig heldig som landmand, og
han måtte helt forlade sig på dygtige forvaltere og medhjælpere til
driften. Men han og hans familie må have befundet sig godt nord
enfjords, siden de blev der i mere end 40 år, og det er egentlig til at
undre sig over, når man ved, at hjemmesproget var tysk i hans fa
milie. De talte dansk på Nørre Bjerregaard, efterhånden som bør
nene kom i skole. Yderligere var kulturniveauet jo et helt andet end
hos omegnens landbefolkning. De eneste omgangsfæller blev derfor
præstefamilierne der omkring.
De syv børn var alle døtre, og de måtte jo nødvendigvis flytte
hjemmefra for at fa en videre uddannelse. De blev derfor sendt til
moderens familie i Hamborg. Den ældste, Johanne RendtorfJ\ f. 1858,
fik en uddannelse som lærerinde, men hun holdt så meget af sin
barndoms egn, at hun slog sig ned som boghandler i Fjerritslev. Det
er en kendt sag, at Johanne flere gange tænkte på at tilbagekøbe fø-

Nørre Bjerregaard i Gøttrup Sogn, efter akvarel formodentlig af Ida Rendtorffca. 1850.
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degården, men hun blev dog i Fjerritslev, hvor hun døde omkring
1950. RendtorfTerne levede således i Hanherrederne 1838-1950,
mere end 100 år, og det er interessant at se, at arbejdet med jorden
gav en hjemstavnsfølelsc stærk nok til at fastholde anden genera
tion på trods af den nye nationale splittelse mellem hertugdømmer
ne og kongeriget og på trods af den nye grænse, der blev trukket ef
ter 1864.
En anden afdøtrene fra Nørre Bjerregaard var var Karoline Rendtorff f. 1861, som blev gift med en bankmand, Richard Konopacki, der
efterhånden fik stillinger rundt om i Tyskland, hvor Caroline slet
ikke følte sig hjemme. Hendes mand lavede derfor en nøjagtig mo
del i pap af Nørre Bjerregaard, og som et minde om fødegården
blev modellen ved juletid stillet op som julekrybbe til glæde for hen
de og børnene. Bankdirektøren døde 1905, og Karoline slog sig der
efter ned i Flensborg, men hun bevarede ligesom Johanne kærlighe
den til Nordjylland. Under et sommerophold 1913 på en badepen
sion i Slettestrand hørte hun om en ung fisker og hans kone, som
havde bygget hus dér, men som inden huset endnu var helt færdigt
ville udvandre til USA. Karoline købte huset, hvortil der hørte et
lyngareal på næsten en tønde land, og derved kom navnet Konopacki nordenfjords, hvor enhver, der hørte det, undrede sig over det
fremmedartede og polsk-klingende.
Den ældste søn, Martin Konopacki (1891-1947) blev uddannet på
kunstakademiet i München og rejste verden rundt som kunstmaler.
Hans værker blev udstillet på de kendte gallerier i Europas og Ame
rikas storbyer og købt af de store kunstsamlinger rundt i verden.
Men Slettestrand kunne han ikke undvære. Efter den første ver
denskrig byggede han sig et hus med atelier på et hjørne af famili
ens store grund, og her malede han mange af sine store lærreder
med motiver fra Jammerbugtens klitter og plantagen ved Sletteådal. Da han havde beholdt tysk borgerskab, blev huset efter 1945
konfiskeret og solgt, og Martin drog ud på sin sidste rejse til Syd
amerika, hvor han døde i Bogota.
Tre af de yngre søskende Konopacki, Dorothee, Victor og Gert,
oplevede i Flensborg som halvvoksne sulten under første verdens
krig. Men da Dorothee på husholdningsskolen fik en veninde, Vera
Weber fra Svendborg, blev de tre søskende inviteret dertil for at bli
ve fedet lidt op. Da var moderen lige død (1918), og børnenes besøg
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i Svendborg førte til et årelangt ophold hos den gæstfrie familie We
ber.
Dorethee fik som voksen en kontorplads i København, og da
Gert sluttede sig til hende der, tog de to dansk statsborgerskab og
arvede huset i Slettestrand. Huset ligger der endnu nede ved fisker
lejet, ved vejen fra Hjortdal. Det er det lille gule med de grønne vin
duesskodder, og det blev gennem årene samlingsstedet for den vidtspredte familie. Det var Dorothees største glæde at føre sine gæster
ad de smukke stier og veje til Svinkløv og Sletteådal, ja helt op til
Slettegaard og den gamle Hjortdal Kirke, alt imedens hun fortalte
om egnens historie, og sin families tilknytning dertil. Således fortal
te hun om Slettegaard, at den 1909 blev købt af fru Ragnhild Meldola, født Weber, som beholdt ejendommen i over 30 år, omtrent til
sin død.
Mange har nok undret sig over, hvorfor denne velhavende dame,
som i forvejen ejede Snoghøj Færgegaard ved Lillebælt, fandt på at
købe den sandede gård ved Jammerbugten. Nogle år forinden hav
de staten i 80’erne, overtaget det store omliggende klitområde og
dér anlagt den 2.000 tønder land store Svinkløv Plantage. Slette
gaard havde derfor ikke mere noget særligt stort tilliggende, men
der fandtes et efter tidens forhold godt og rummeligt stuehus, hvori
der var plads til fruens sommerresidens med mange gæster. Den
skønne Sletteådal og Vesterhavet og klitterne kunne nok lokke fru
Meldolas slægt og venner derop sommeren igennem.
Det var dengang, de store Skagensmalere havde vakt opsigt med
deres skildringer af hav og klit og fiskerbefolkningen. Det klare lys
ved Skagen blev særligt berømmet, og havbade blev nyopdaget som
helsebringende, så turister strømmede til. Kort sagt, det nordligste
og barskeste Jylland var kommet på mode. Men Slettegaard lå jo
ikke ved Skagen, så nogen ren modesag havde købet af gården ikke
været.
En afgrundene til, at fru Meldola købte gården, lå måske deri, at
hun kort tid forinden var blevet skilt fra sin mand, søofficereren og
forfatteren Walter Christmas v. Dirckinck-Holmfeld, (1861-1924), som
bl.a, var kendt for sine eventyrlige rejser og Peder Most-bøgerne,
der dengang blev læst af hver dreng i landet. Men måske var han
endda mere kendt for sine forsøg på at sælge de dengang danske øer
i Vestindien.
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En skilsmisse dengang, i de gode gamle dage før første verdens
krig, kunne nok gøre det ønskeligt for en tid at komme bort fra det
sædvanlige miljø, og når fru Ragnhild derefter tog navnet Meldola.
skyldtes det, at hendes mor var af denne familie fra et af de gamle
handelshuse i Hamborg-Altona. Hendes far var den initiativrige
sodafabrikant Theodor Weber i Svendborg.
Det var således ikke nogen almindelig landmandskone, der i
1907 rykkede ind på Slettegaard. Tværtimod var det et ret ualmin
deligt og ualmindelig højt begavet menneske, som omgav sig med
en kreds af intellektuelle. Landbruget på Slettegaard var heller ikke
et almindeligt landbrug. Dertil var jorden for dårlig. Men efterhån
den som turisterne bredte sig fra Skagen ned langs den jyske vest
kyst, blev der efterspørgsel efter strandgrunde, og fra Slettegaard
blev der fra tid til anden solgt et stykke med lyng og sand, hvor ikke
engang farene kunne finde føden.
Som før omtalt købte fru Konopacki her allerede i 1913 det halv
færdige fiskerhus på én af grundene, og dermed indledtes forbin
delsen med familien Weber og skabtes det venskabets bånd, der
som en tråd snoede sig i mange vindinger fra Nørre Bjerregaard
over Flensborg og Svendborg til Slettegaard og Slettestrand.
Helt til 1980 tilbragte frk. Dorothee Konopacki hver sommer i
huset ved Slettestrand, men derefter slog helbredet ikke til til den
lange rejse. Og for dem, der kender hendes stærke følelse for familie
og tradition, synes det helt naturligt, at det gamle fiskerhus efter
hende nu går i arv til en efterkommer af fru Meldola, der engang
ejede Slettegaard og grunden i Slettestrand, hvor huset blev bygget.
Den 25. juli 1982 døde frk. Konopacki i København og blev be
gravet på Taarnby Kirkegaard.

KILDER:
Udover Konopackis egne erindringer, som de blev fortalt i Slettestrand, er der be
nyttet følgende kilder:
Theodor RendtorfTs beretning fra 1825-1852, der endnu findes i familiens eje, samt
oplysninger fra læge Gustav RendtorfTi Randers.
J. C. B. la Cour: »Danske Gaarde 1905« om Nørre Bjerregaard og Slettegaard.
Palle Lauring: »Dansk Vestindien« s. 197.
Traps: »Danmark«.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på C. Klitgaards artikel i Historisk Årbog 1954
»Slettegaard i Vester Hanherred«.
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Degne og skoleholdere
i Snedsted
Af lærer ESPER LØNBORG, Snedsted

For de fleste mennesker er ordet degn synonymt med lærer. Det er
dog kun delvis rigtigt, thi degneembeder kendes helt tilbage til
middelalderen, og da var degnen præstens medhjælper under den
katolske messe. Ved reformationen i 1536 kom degnene til at spille
en mere betydelig rolle i sognene, idet deres funktion herefter kom til
at bestå i at være kirkesanger, ringe med kirkeklokkerne morgen og
aften, og hvad der var det allervigtigste, de skulle undervise
ungdommen rundt om i sognene i kristendom. De kom derfor til at
indtage en betydelig stilling med henblik på udbredelse af den nye
lære blandt befolkningen. Denne undervisning foregik som regel om
søndagen, mens der var altergang.
Disse funktioner blev 150 år senere præciserede i Danske Lov af
1683, der fastsatte kristendomsundervisningen til to timer ugentligt,
desuden skulle degnen besørge de breve, som præsten modtog fra
biskop og provst, videre til den næste præst i provstiet.
Degnene var altså primært gejstelige personer, der rangerede
umiddelbart under præsterne i social henseende, og økonomisk var
de nogenlunde ligestillet med disse.
Oprindeligt brugte man i sognene i nærheden af købstæderne de
ældste disciple fra latinskolerne som »løbedegne«. Disse disciple
kunne bestride et stort antal kirker omkring en købstad. For dette
modtog latinskolen en nærmere fastsat ydelse af sognet.
I en opgørelse over degneindtægter fra 1673 hedder det om
Snedsted sogn, at det betjenes af en discipel ved navn Hans
Mouritzen, og indtægten udgør: 4 tdr. byg, 15 brød, 5 ol æg, 7
lispund ost, 3 — 4 lam, ca. 7 rdl. af tiendeindtægten. Det gøres dog i
samme opgørelse opmærksom på, at en del gårde i sognet er øde, og
de folk, som stadig beboer deres gårde, er i den grad tyngede af
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skatter, at det kniber for degnen at opnå de her beskrevne indtægter.
Blandt de ændringer i degnens forhold, som Danske Lov
medførte, var, foruden de allerede anførte også, at den fastsatte, at
der til degne udelukkende skulle antages studenter. Det viste sig
snart, at det langt fra alle steder var muligt at fa studenter til at søge
degneembederne. Det var også tilfældet i Snedsted, da man i 1687
forsøgte at fa ansat en sædedegn d.v.s. en fastansat degn. Den første
kandidat til embedet var en mand ved navn Villem Lauridsøn, som
havde været på prøve i nogen tid, men i den udtalelse, som
sognepræsten Holger Sørensen Schandorph skulle give, inden
kandidaten indstillede sig til den lovbefalede overhøring hos
biskoppen i Aalborg, hedder det bl.a. »......... han kan ei siunge
mange af de i Ritualet befalede Kirchepsalmer, at han undertiden
siunge med ret Melodi undertiden uden al Melodi, som ej kan afgaae
uden største Anstød i Kirchen«. Også med børneundervisningen er
det galt fat: »......... han hafver ei læst uden tvende gange, thi de
beklager sig, de ei kan forstaa hannem, saa min Omsorg derfor
hafver været desto større«.
Konsekvensen af denne attest blev derfor også, at Villem
Lauridsøn vrages til fordel for en mand ved navn Thomas Jensen,
som blev bragt i forslag af Holger Sørensen Schandorph. Denne
mand blev da også efter en overhøring hos biskoppen ansat som den
første sædedegn i Snedsted den 19. januar 1688.
Det normale ifølge Danske Lov var, at degnene skulle bo i de
degneboliger, der fra gammel tid havde ligget rundt om i sognene, og
hvor sådanne ikke eksisterede, skulle der fremskaffes »bekvemme«
boliger til degnene, som de så selv skulle vedligeholde, men de skulle
være fri for landgilde og hoveri.
Thomas Jensen fik til leje en lille ejendom — muligvis hans
barndomshjem, som han boede på — med et mindre jordtilliggende.
Herom beretter han selv i en indberetning til biskop Bornemann i
Aalborg:
Hans velædle Høyærværdigheds voris gunstige Hr Biscops
Befaling er, at jeg skulde angiffue ydmygeligst Indberetning om
Degnebolig og min Indkomst.
Saa hafruer Jeg til Degnebolig et Boel som for Snedsted Chirche er
tillagt 7 Skp, 1 Fdk, 2 Alb Hartkorn. Huusværelser haffuer Jeg til
Fornødenhed tillige med et Skolehuus, som i Sommer er opsatt.
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Kornindkomsten er ringe. Jeg Hafluer iche over 9 Tdr Biug, deraf
penderer Jeg 4 Tdr til Thisted Skole. Foruden Matricul-Skat hafluer
Jeg tvende Kopskatter og 2 Terminer Consumptionsskat 7 sietdaler.
En Deel af Sognefolchene vil iche giflue mere end tilforn, saa
velædle Høy ærværdighed ser, at mine Udgifter overgaar min
Indkomst. Endog min Sognepræst Magister Holger hafluer af ald
Ifver og Flid hiulpet mig til rette hos Sogne Mændene, saa haffuer en
Deel dog været heel u=villig, hvilket Jeg underskrifluer her med
Sandhed og bestandig forblifluer hans velædle Høyærværdigheds
ydmygeste Tiener.

Snedsted den 16. Sept 1689

Thomas Jensen
Degn

Degnens ydmygelige Relation om sit Degnebolig og Indkomst er i
alle Maader sandfærdig testeres
Snedsted den 17. Sept 1689

H. Schandorph.
Thomas Jensen var degn til 1700 og afløstes af en mand ved navn A.
Christensen 1700-1704, han afløstes så af Hans Holgersen, der var
degn fra 1704 til 1760. Han døde i 1767, 86 år gammel.

Skoleforordningerne
af 23/1 1739 og 29/4 1740
En virkelig skoleordning gældende for hele landet kom først med
forordningen af 23/1 1739. Intentionen med forordningen var, at alle
børn, også de fattigste, ikke alene skulle lære katekismus og læsning,
men også skrivning og regning. »......... Som ere nyttige
Videnskaber«.
Undervisningspligten skulle strække sig fra det 5. eller 6. år indtil
konfirmationen, dog således, at når en elev kunne sin katekismus og
var i stand til at læse rimeligt i en bog, kunne vedkommende med
præstens samtykke fritages for undervisningen, mod at møde en gang
imellem om vinteren. Forordningen pålagde degnene at holde skole.
Kunne de ikke det, skulle de stille en substitut for egen regning.
96

Med hensyn til læsning og regning fastsatte forordningen, at
forældrene skulle betale 2 — 4 skilling ugentligt for denne
undervisning.
Endvidere stillede forordningen krav om mindst en skole pr. sogn,
samt at intet barn måtte have mere end en halv mil til skole.
Sigtet med forordningen var således meget fremsynet, men
gennemførelsen ville kræve store summer, som kommissionen, der
havde udarbejdet forordningen, tænkte sig pålignet alt hartkorn
indenfor stiftet, altså også det priviligerede hartkorn, og derefter
fordelt på de enkelte sogne, for at fordele byrderne ligeligt i de
forskellige egne. Denne ide stødte i den grad på modstand fra
godsejernes side, at kongen året efter måtte opgive tanken og udstede
forordningen af 29/4 1740, der bl.a, fastslog:

1. Hartkornsligningen blev opgivet.
2. Det overlodes til de enkelte lodsejere at skønne over,
hvor mange skoler der var nødvendige i de enkelte
sogne, samt hvorledes udgifterne kunne udredes.
3. Kravene til bygninger blev slækket, så man ikke
nødvendigvis behøvede nyopførte skolehuse, men
kunne benytte allerede eksisterende huse.
4. Lodsejerne måtte selv bestemme skoleholdernes løn.

Denne sidste forordning skulle senere vise sig at få så uheldige
følger, at hensigten med forordningen af 1739 fuldstændig forfejledes.
Den umiddelbare følge for Hassing Herred blev, at der den 8/10
1740 afholdtes et møde i Rosholm Præstegård, hvori deltog
amtmand Schinkel, provst Thestrup, Harring, foruden samtlige
kirkeejere og sognepræster i herredet, for at man kunne danne sig et
skøn over, hvor mange skoler og degneboliger, det var nødvendigt at
opføre.
Af afsnittet om Snedsted fremgår det, at der ikke findes en egentlig
degnebolig, men at degnen, som det også fremgår af Thomas Jensens
indberetning, sad til leje i et lille hus tilhørende Snedsted Kirke.
Denne bolig anses for at være forsvarlig som degnebolig, men det vil
være nødvendigt at opføre en skolebygning på 5 fag. Denne kan ikke
bygges i umiddelbar forlængelse af degneboligen. Det overlades
derfor til den største lodsejer i sognet, nemlig amtsforvalter Claus
Caspergaard til Todbøl, at lade dette skolehus opføre. Hvad angår
97

lønnen til skoleholderen, bestemmes det, at den skulle fastsættes af
lodsejerne med Claus Caspergaard i spidsen. Lærerlønnen fastsættes
i henhold til forordningen af 23/1 39 til 6 rdl. årligt som tillæg for
skolehold. Pengene fremkom ved at påligne hver tønde hartkorn og
alle matrikulerede huse en afgift på 1 skilling samt Snedsted sogns
kirkelys 5 sletdaler. Derudover skulle der oprettes en skolekasse,
hvortil blev indbetalt forskellige mindre afgifter bl.a, mulkter.
Desuden skulle der leveres 13 læs tørv årligt til degnen. Denne
ordning er dateret Thisted den 18/6 1742 og derefter godkendt af
biskoppen.
Hvordan denne første skole i Snedsted kom til at se ud, kan man
danne sig et indtryk af ved at læse de indberetninger, der i 1740’ernc
sendes til biskoppen i Aalborg. Om bygningerne hedder det:
I Snedsted Bye er opbygt et Skolehuus icke langt fra Degneboliget
af velædle Hr Cammerraad og Amtsforvalter Claus Caspergaard til
Todbøll og bestaar af 4 Fag, hvoraf 3 ¥2 Fag er indrettet til
Skolestue, mens det øfrige V2 Fag til Indgang og Skorsten som gaar
gennem Taget. Tømmer, Tag, Loft og Døre er altsammen nyt.
Væggen paa Sydsiden er opmuret ligeledes Væggen paa Øster
Enden, Resten er Lervægge. I Skolestuen ere 6 Vindver, 2 paa
Sønderside og 2 paa Nørreside samt 2 i Øster Ende. Desforuden 2
lange Fuhrborde med 4 lange og 3 mindre Bænke, nok 4 smaa
Hylder og en Kakkelovn.
Fr. Thestrup

W. Schmidt.

Af undervisningsmateriel fandtes der i 1754 følgende: 1 bibel, 2
katekismus, 4 forklaringer samt et evangelium. I denne skole
underviste degnene Hans Holgersen Schandorphs substitutter først
Niels Jensen Rosholm i årene 1747-1760 og siden Jens Kiær
1760-1767. Sidstnævnte var derefter degn for Snedsted menighed
indtil 1802, da han afløstes af sønnen Niels Peter.
I umiddelbar tilknytning til forordningen af 23/1 1739 blev der
foretaget en undersøgelse af forholdene i de enkelte sogne landet
over, på den måde, at sognepræsterne skulle besvare et spørgeskema
og indsende det til stiftsøvrigheden, så man i centraladministationen
kunne fa et samlet overblik over forholdene i Danmark.
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For Snedsteds vedkommende indsendte sognepræst W. Schmidt
denne besvarelse.:

1. Ang. Degne.
Degnen i Snedsted Sogn, nafenlig Hans Holgerscn Schandorph
har aldrig holdt Skole som ubekendt med Regning og Skrifning, er
idelig svag af Colica og Brystsyge foruden at han er ofver 60 Aar,
men som han fører et skikkeligt og upaaklageligt og retsindigt
Levnet, formaar for ham en dygtig Karl, som kand forrette Skolehold
og ved forfalden Sygdom assistere ham i Degnens Embede som
substitut.

2. Ang. Sognene.
Snedsted Sogns dens længste Bye fra Kirken kaldes Aarup ligger
en god Fierdingvej fra Degnens Bolig, hvor Skolen vel vil (skal)
staae, og derud over vil de Unges Skolegang blive besværlig, men
desuagtet siden saa god og dygtig Skoleholder til saa faae Børn for
saa liden en Løn kan bekommes til Børnenes Undervisning, faa
Ungdommen der af Byen vel søge Sognets Skole, som ikke kand
blive uden een og den samme, som ey vel kunde søges af flere unge,
end på een Tiid af Skoleholderen kunde opvartes, hvilket ikke kand
ske flere end 30 Disciple, men som Bøndernes udfordrende Arbejde
formenes alle Børnenes Skolegang at skee paa een Tiid, saa eragtes
at een Skoleholder for det hele Sogn at blive nok.

3. Ang. Degnens Bolig og hvo Kirkepatroneme ere.
I Snedsted Sogn, som forhen har været Annex til Sønderhaae er
ingen Degnebolig, som saakaldes. Dog er Degnen for Snedsted
Menighed fra fordums Tiid forundt et Sted, som itaxeres Degneboe
Udgifter af 7 Skp og 2 Fdk, hvoraf Degnen svarer ordinaire og
extraordinaire Skatter foruden en aarlig Pension til Thisted Skole
paa 3 Rd1 og 2 Mark, og er Stedet, som har baade Skatter og alle 3
Tiender, saa skarp, at hånd i det høyeste ikke kand svare engang 3.
Deel af alle slags, og har saa hverken Græs til Koe om Sommeren
eller Høe om Vinteren, uden hvad han for Penge kand tilkiøbe sig.
Til det saakaldet Degnesæde har været bygget halvtredie Fag af
klinet Tymmer, hvilket er af Tiden bleven saa sunken, at en
maadelig Karl af Statur ikke kand staae ret op derinde, og fordi det
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er saa forfalden, og der desuden for Situationens Skyld ey kand
bygges til, for at faae tilstrækkelig Skolestue for Sognets Børn, synes
næsten for Lande-Veyen, som gaae forbi Degnens Huus, at kunde
sættes paa Fællesgade et Skolehuus, saa at Skoleholderen eller
Substituten kan søge Boe og Underholdning til Snedsted Kirke.
Kirkeeyeren er Magister Friederich Thestrup, Proust over
Hassing Herred og Sognepræst til Harring-Stagstrup.

4. Degnens Indkomst.
Degnen beretter sin Indkomst hidindtil at have været 20 Rdl
aarlig.

5. Hvor mange Skoler, der udfordres.
Een Skole i dette Sogn kan være nog, og kand bygges paa Byens
Fællesgade.
Største Lodseier er velædle og velbyrdige Hr Cammerraad
Caspergaard til Todbøll, Amtsforvalter til Dueholm, Vestervig og
Ørum Amter.
Snedsted Sogns Hartkorn bestaar af følgende

Tdr
8
Præstegaarden..................... ....................
6
Mølleskyld........................... ....................
Bøndergods ......................... .................... 239
Konge-Tiende..................... .................... 39
39
Kirke-Tiende........................ ....................

Skp
2
7
6
0
0

Fdk
3
1
2
2
2

Alb.
2
0
0
2
2

6. Om nogen til Skoleholder i Snedsted findes bequemme.
Til Skoleholder og Substitut kand udvælges en Studiosus nemlig
Niels Erichseøn Møller, som er i Præstegaarden og nu en Tiid lang
med Degnen har i Kirchen formedelst en ulykkelig Hændelse, som
hidtil har holdt mig ved Sengen (Note 1) forrettet Ungdommens
Undervisning, og synes mig samme Person baade til Skoleholder og
Substitut at være duelig og bequem.

7. Ang. Skolekassen og lysene til Kirchen.
Intet særdeles vides at være forordnet til Lysenes Anskaffelse til
denne Kirche, hvorfor jeg ey heller har haft noget derom at opføre,
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men Mag: Thestrup som Kircheeyer forskaffer Lysene, giver vel
Kundskab derom.

8. Hvor mange Skolehuuse har været oprettet.
I Snedsted Sogn er intet Skolehuus oprettet siden de halvtredie
Fag, som er bygt til Degnens Bolig, se Post 3, som er unyttige til
Skolehuus, og kand ikke erindres i de sidste 30 Aar, at have været
Skole der for faae eller mange Disciple, men hver Bye i Sognet har
selv forsynet sig med Skolehold, af en større Dreng eller afdanket
gammel Krigsmand, som for en ringe Betaling underviste
Ungdommen i Læsning, Regning og Skrifning.
Snedsted Præstegaard den 22 May 1739
W. Schmidt.

Lysene til Snedsted Kirche koster 1 Rdl aarligt.
F. Thestrup.
Den skoleordning, der indførtes med de to forordninger, kom til at
gælde indtil skoleloven af 1814. Men den skolebygning, der blev
opført i Snedsted omkring 1742 bestod kun til 1797. Da var den så
forfalden, at den trods idelige reparationer ikke længere stod til at
redde. Derfor forfatter sognets største lodsejer, landsdommer Fønss
til Tod bøl, følgende skrivelse til sognets lodsejere, hvori han
fremsætter sit syn på undervisningens betydning og på skolebygnin
gers udførelse.
»Da det formodentlig er hver af de respektive Lodseierc bekiendt
at Snedsted Sogns Skolehuus er faldefærdig, og mulig ikke kan staae
Vinteren over, endskiønt det dog i denne Sommer er repareret saa
godt som det efter sammes Beskaffenhed var muligt. Det er ligesaa
bekiendt, at denne Skolehuus ikke kan repareres saa at den uden at
nedbrydes kunde blive et passende Skolehuus.
Sognet er for stort, og Ungdommens Undervisning for betydelig
til at en Skolebygning kan mistes. Det er ogsaa afgiorte Sandheder,
at naar man skal bygge, maa man hellere, endskiønt med flere
Bekostninger bygge varigt, end sætte en Pindbygning, der om faa aar
nedfalder og i den Tiid den staar, behøver idelige og bekostelige
Reparationer.
Man maa ogsaa tage Hensigterne i Betragtning hvorfore man
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bygger — Et Skolehuus bygges for at have et Sted hvor man uden
videre Bekostning kan hensende sine Børn til offentlig Undervisning i
Christendommen og andre Videnskaber. Dette fælles Undervisnings
sted ønsker vist enhver Huusfader saa beqvem for Børnenes
Undervisning og fordelagtig for deres Sundhed som det er muligt —
Rimelige og luftige Værelser ere gavnlige, ja nødvendige, hvor
mange forsamles, og giver allctider mere Munterhed og Lyst til
Forretninger, end naar man indspærres i et snavset og med usund
Luft opfyldt Værelse.
Paa disse Grundsætninger bygger jeg det Forslag, ieg herved giver
mig den Frihed at giøre de øvrige Lodsejere i Snedsted Sogns
Skoledistrikt til et nyt Skolehuus’ Opbyggelse i Snedsted inden
næstkommende Mai 1797. — Jeg ønsker til den Tiid en ny
Skolebygning opført paa det Sted hvor det gamle Skolehuus staar,
paa Skoledistriktets Bekostning saaledes:
Skolehuuset skal bestaa af 7 Fag, som skal være 16 Alen lang og 8
Alen viid, samt 3 V2 Alen høi mellem Loft og Gulv. Deraf indrettes
de 4 Fag af 8 Alens Længde til Skolestue, i de øvrige 3 Fag alle 8
Alens Længde indrettes et Kammer til Skoleholderens Brug til visse
af Børnene som f. ex: enten regner eller foretager sig andet, som de
øvriges Læsning kunde forstyrre. — Dette Kammer bliver 4 Alen lang

—

Rekonstruktion aj Snedsted skole opført 1797. Tegningen er udført på grundlag af Xyeborgs

rundskrivelse af 17/9 1796 og pastor Bentsens indberetning til skoledirektionen fra 1815
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og 3 3/4 Alen bred. I det øvrige Rum opføres en Skorsten saaledes at
den baade kan bruges i Skolestuen og i Kammeret og Resten af
Husset bruges til at indsætte Skolens Tørv udi. Over Skolestuen og
Kammeret lægges godt og tæt sammenpløiet Loft. Paa hver Side af
Skolestuen indrettes 2 dobbelte Vinduer hver 1 og 2 qvarter bred, og
i Kammeret indrettes et ligesaadan Vindue. De 3 Vinduer bliver
med hængsler og kroge til at oplukkes. Paa Districtets Bekostning
anskaffes og en Jern Bilægger Kakkelovn af 1 V2 Skpds Vægt og en
mindre do paa 1 Skpds Vægt til Kammeret. Til Skolestuen anskaffes
to lange Fyhrborde og to lige saa lange Skamler til hver Bord. Til
Kammeret anskaffes ogsaa et lidet bord og to smaa Skamler.
Gulvet i Skolestuen pikkes med Kampesten. Til den hele Bygning
behøves fire døre forsynede med fornødne Hængsler og Klinker, samt
Laas og Nøgle til Gadedøren. Skolehuuset tækkes med Rugtag. Til
Skorstenen anskaffes 1 Jernklemme, 1 Skoul, 1 Rage og 1 Asketrug —
saa anskaffes og en Stige til Loftet. — Langs den ene Side af Huuset
pikkes en Gangbro af Kampesten.
Saaledes ønsker ieg Skolebygningen indrettet fordi ieg tror, denne
Indretning er beqvemmest og passende, ligesom ieg og anser det
anførte Inventarium fornøden.
Men nu er tilbage af hvad Slags Materialer Skolebygningen skulle
opføres. Overtømmeret samt Biælkerne kan være af Fyhr, men
Undertømmeret, nemlig Stolper og Løsholter samt Dverrer kan ikke
være af Fyhr, fordi dette Slags Træe ikke er varig naar det er udsat
for fri Luft, og fordi Forordningen af 23.de Januaris 1739 21. §
udtrykkelig befaler dette Tømmer skal være af Eeg hvor det er
giørligt — at det er giørligt her, er vel ingen Tvivl om, men ieg ved
ikke, om man ei med omtrent den samme Bekostning kunne opføre
de fire yderste Vægge med 1 V2 Steens Grundmur, som med
Ecgetømmer, og kunne man det, som ieg beder de respective
Lodseiere vel overveie og meddele mig deres behagelige Betænkning
om, saa var i mine Tanker denne Bygningsmaade baade smukkere
og varigere og vilde koste mindst at vedligeholde. — Skulle de
respective Lodseiere ikke ville bifalde Bygningen med Grundmuur,
saa vil de nævnte Tømmerstokke efter Forordningen være af
Eegetræ, og Væggene af gode solbrændte Muursten opmurede, samt
forsvarligen udpikket med Kalk, og Grunden i begge Tilfælde neden
under Huuset med kløvede Kampesten.
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Tømmeret som er udsat for fri Luft vel overstryges med Tiære og
Brundrøt.
Paa een af de to Maader vil Skolebygningen opføres, og ieg har
den Tillid til de øvrige Lodseiere, at de ikke ligger nogen Hindring i
Veien for dette nyttige Værk, samt at De i Fald Grundmuur ikke
synderlig overstigher Bekostningerne ved Egetømmer, vælger den
første som den smukkeste og varigste Bygningsmaade.
Det forstaar sig, at den gamle Skolebygning samt Skolens
Inventarium ved offentlig Auction bortsælges til Fordel for
Skoledistrictet saa hastig som samme næste Foraar kan undværes.
Hvad Tiid der holdes Licitation til den nye Skoles opbygning skal
betids vorde publiceret. Naar med Arbeidet næste Foraar begyndes,
venter ieg og at hele Skoledistrictet uden Modvillighed forretter det
befalede Arbeide med Materialers Hentelse og Haandarbeide,
hvilket enhver Proprietair i Skoledistrictet anmodes om at betyde
sine fæstere og Selveiere for dem selv at iagttage.
Saa hastig Skolebygningen ved et lovlig Syhn af Entrepreneuren
bevises at være opført af Conditionerne maae en hver være betænkt
paa at betale hvad han efter sit Hartkorn som vel er den eneste
Maalestok, man kan tage til Regel, kan tilkomme.
Dette maatte behagelig cirkulere snarest mulig fra en til anden
Lodseier, og med enhvers Paaskrift derom, mig tilbagesendes.

Todebøll den 17. Septbr. 1796
Paa Skolepatronens S. T. Justitsraad og Landsdommer Fønn’s vegne.
Nyeborg.

Tour. Justitsraad Bruun til Ulstrup
Kierulf til Nørhaaegaard og Faddersbøll.
Landvæsencommisiair Ballebye til Koustrup.
Sørensen paa Todebøll som Eier af Øland
Hr. Curtz Snedsted Præstegaard
Disse planer om at opføre en ny skole i Snedsted må have vakt
modstand hos i det mindste nogle af lodsejerne, idet det bliver
foreslået, at man kan give den gamle skole en omfattende reparation.
I den anledning afholdes der i den gamle skole en syns- og
taksationsforretning, der definitivt fastslår, at skolen ikke kan
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repareres. Der bliver derfor afholdt licitation over nybyggeriet, der
overlades til forpagter Sørensen, Øland, som entreprenør for 278 rdl,
derfra går 44 rdl, der er indkommet ved salg af materialer fra den
gamle skole, hvilket giver en nettopris på 234 rdl, der fordeles på
lodsejerne, således at der skal betales 5 mark og 11 skilling pr. tønde
hartkorn.
Denne skolebygning kom til at fungere i ca. 50 år, men ikke alene,
for i 1812 blev Snedsted Seminarium oprettet, og i tilknytning hertil
blev der i 1813 opført en børneskole og i forbindelse med skoleloven
af 1814 blev der også opført en skole i Arup.
Note 1. Degnen havde brækket sit ene ben. Se årbogen 1922.

KILDER:
Landarkivet i Viborg.
Aalborg Bispearkiv.
Hassing Herreds Provstearkiv.
Thisted Amtsarkiv.
LITTERATURLISTE:
1. Bidrag til den danske Folkeundervisning og Folkeskoles Historie 1536-1784.
2. Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784-1818.
Politikens Danmarkshistorie.

105

Til medlemmerne
I 1983 gik den årlige udflugt til Ørslev Kloster i Fjends herred mellem
Skive og Viborg. Klosteret, hvis bygninger er smukt restaureret, er nu
et arbejdskollegium, åbent for alle, der ønsker ro til at gennemføre et
åndeligt arbejde.
På den årlige generalforsamling oplyste årbogens redaktør, at der
har ophobet sig en del artikler m.m., der afgjort bør trykkes, men som
der indtil nu ikke har kunnet findes plads til. Det drejer sig om et
sidetal, nogenlunde svarende til en hel årbog.
En udvidelse af årbogen syntes den mest nærliggende løsning, men
dette ville i givet fald betyde en kraftig stigning i vore portoudgifter,
idet årbogens vægt i så fald ville overstige 250 gram.
En anden løsning kunne være en nedskæring i den plads, der
vederlagsfrit afsættes til beretninger og meddelelser fra museer,
arkiver og lokalhistoriske foreninger. Da vi imidlertid anser det for
vigtigt, at den lokalhistorisk interesserede læser både nu og i al fremtid
kan orientere sig om disse emner på ét sted, anser vi det for udelukket
at skaffe mere plads for nedskæringer. Som tidligere tilkendegivet vil vi
tværtimod med glæde modtage og trykke sådanne meddelelser
Bl.a, på denne baggrund vedtoges det at forhøje kontingentet med
5 kr., således at det nu er 50 kr. årligt. Vi håber derved at kunne styrke
vor kassebeholdning med henblik på kommende udvidelser. Samtidig
nærmer vi os tidspunktet for trykningen af det planlagte registerbind.
Trykningen vil betyde en alvorlig belastning af vort budget, og vi
håber på støtte fra de kredse, der tidligere har ydet hjælp til formålet.
Historisk Samfund takker alle, private som offentlige myndigheder,
der i det forløbne år har støttet vort arbejde.
P.b.v.
H. A. Lund-Sørensen.
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Museet for Thy og Vester Hanherred
Arkæologiske undersøgelser
Som tidligere år er der foretaget en lang række større og mindre
arkæologiske undersøgelser — alle fundanmeldelser er væsentlige og
er med til at forøge vor viden. Men blandt disse mange er det især en
række gode gravfund fra yngre stenalder samt undersøgelserne på
jernalder-bopladser, der fortjener at blive fremhævet.

GRAVFUND FRA NØRHÅ
I området omkring Nørhågård ligger en tæt koncentration af
gravhøje, såvel fredede som overpløjede. En del af disse ligger på
gårdejer Erik Knakkergårds jord, hvor museet ved flere tidligere
lejligheder har foretaget udgravninger (se Historisk Samfunds årbog
1983 s. 107). Som før startede dette års undersøgelse ved, at der
under pløjning blev truffet på sten. Da gårdejer Knakkergård ville
grave disse fri, stødte han på en urnegrav, hvorefter museet blev
tilkaldt. Det viste sig hurtigt, at der var tale om en mindre, overpløjet
høj delvist dækket af sandflugt. Udover yderligere to urnegrave fra
yngre bronzealder, ca. 800 f. Kr., fandtes dybest i højen et
rektangulært kammer ca. 1,4 x 0,5 m. i indvendige mål. Kammeret
var bygget af sten og træ og rummede enkelte ravperler af en type,
som daterer fundet til en tidlig del af yngre stenalder ca. 3500 f. Kr.
Godt og vel 1000 år senere i enkeltgravskulturen foretoges der
atter begravelser på dette sted, idet man øverst i den lave høj, som
dækkede kammeret, nu anlagde to nye grave. I den sydlige af de to
paralleltliggende og VNV-ØSØ orienterede grave sås skeletspor,
som viste, at den døde var gravlagt liggende på venstre side med
optrukne ben og hovedet i øst. Kisten var en udhulet træstamme.
Det andet lig har antagelig ligget på samme måde. At det i begge
tilfælde drejer sig om kvindegrave, tyder de mange ravperler på. I
den ene grav fandtes således ud for hovedet en samling af 183 perler
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og hængesmykker af rav, der oprindeligt må have udgjort et stort
halssmykke, som den døde har haft om halsen ved gravlæggelsen.

(Fig. 1).
UDGRAVNING AF EN STOR OVERPLØJET HØJ
VED VIBBERSTOFT

O

Ved Vibberstoft i Villcrslev sogn har museet hos gårdejer Age
Langvang netop afsluttet en større undersøgelse af en anselig
overpløjet gravhøj fra yngre stenalder og bronzealder. Højen var 25
m. i diameter og 1 m. høj, men før sløjfningen, der formodentlig
fandt sted engang i forrige århundrede, har den været mindst 3 m.
høj. Så store høje er sjældent bygget i én omgang, men er blevet gjort
større i takt med nye gravlæggelser. I sin første udformning, der
stammer fra samme periode af yngre stenalder som kvindegravene
fra Nørhå, målte højen da også kun 10 m. i diameter og var lidt over
1 m. høj. I løbet af de næste ca. 1500 år, indtil midten af
bronzealderen, blev der bygget oven på denne høj mindst 5 gange.

Fig. 1: 183 perler og hængesmykker af rav fra kvindegrav ved Nørhå.
Mål 1:4. Tegning: Viborg Amts Konserveringsanstalt.
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Fig. 2: Stenkredse omkring de to ældste højfaser i overpløjet høj ved Vibberstoft.

Foto: Anne-Louise Olsen.

På bunden af højen fandtes en grav fra enkeltgravskultur, ca. 2500
f. Kr. Graven, der lå øst-vest, var 1,7 m. lang og var omgivet af en
rund stenbrolægning, ca. 3 x 4 m. I graven fandtes spor efter en
trækiste samt den dødes tænder og svage spor af kraniet. Ved siden
af kisten stod et lille lerkar af en type, som man normalt skal til
Østdanmark for at finde. Graven var omkranset af en stedkreds, der
har løbet omkring foden af højen i dens ældste og mindste udgave.
Endnu en stenkreds uden om den første stammer fra en udvidelse af
højen, antagelg blot 100-200 år senere.(Fig. 2). Ud over den første
fandtes endnu tre grave i højen. Heraf gav de to ingen fund, mens
den tredje, der stammer fra midten af bronzealderen, indeholdt et
lille sværd af bronze med træfæste og rester af en træskede.
FUND FRA OVERPLØJEDE HØJE
VED FØRBY, V.VANDET, TVORUP, OG SENNELS

Hos gårdejer Johs. Jørgensen, Førby, har museet undersøgt en stor,
lidt over 2 m. lang stenkiste, som desværre viste sig at være plyndret
for mange år siden, før den nuværende ejer overtog ejendommen. I
forbindelse med denne udgravning optoges i en nærliggende
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overpløjet høj to urnegrave fra yngre bronzealder fremkommet ved
pløjning.
Lidt bedre held var der ved en stor stenkiste, som gårdejer Jørgen
Eriksen, V.Vandet, var stødt på ved pløjning. Kisten lå midt i en
mindre, overpløjet høj og må på baggrund af de meget dårligt
bevarede bronzer i graven dateres til ældre bronzealder ca. 1200 f.
Kr. I en nærliggende urnegrav fra samme høj fandtes et par mindre
fragmenter af en ornamenteret bennål fra ca. 900 f.Kr.
I to overpløjede høje hos henholdsvis gårdejer Ole Larsen,
Tvorup, og gårdejer Egon Pedersen, Sennels, er endelig undersøgt et
par grave ligeledes fra bronzealderen. I Tvorup drejede det sig om
en mindre stenkiste indeholdende brændte menneskeknogler samt
om en stenlægning som leje for en trækiste — begge desværre uden
daterende fund. Men efter gravformerne at dømme stammer de fra
ældre bronzealder. I Sennels var der tale om en lidt yngre urnegrav,
som foruden brændte ben indeholdt en lille bronzenål fra yngre
bronzealder.

STENDYNGEGRAVE MED DØDEHUS
VED FADDERSBØL

Da gårdejer Asger Bruun, Fadders bølgård, henledte museets
opmærksomhed på en mindre stenlægning, som var blevet påtruffet
ved pløjning nordvest for gården, blev fundet ved besigtigelsen først
opfattet som pakningen omkring et gravanlæg formodentlig fra
bronzealderen. Stor var overraskelsen, da det viste sig at være noget
helt andet, nemlig resterne af et såkaldt dødehus, der har indgået
som led i et stendyngegravsanlæg fra midten af yngre stenalder.
Fund af denne type er ikke tidligere med sikkerhed påtruffet i Thy,
men kendes i stort tal i det nordvestjyske område syd for Limfjorden.
Betegnelsen stendyngegrave dækker mandslange grave, der
fremtræder som næsten helt stenfyldte nedgravninger under flad
mark. I tilknytning hertil findes altid rester af et lille dødehus, hvor
de gravlagtes udstyr findes. Efter fjernelsen af stenlaget i den næsten
kvadratiske 1,5 x 1,5 m. store stenlægning over dødehuset ved
Fadders bøl fremkom da også to smukt slebne flintøkser, som daterer
fundet til ca. 3000 f. Kr. En rammeformet fundamentgrøft nedgravet
i undergrunden var de eneste rester efter huset, som efter sløjfning er
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blevet dækket med stenlægningen. Umiddelbart nordøst herfor
fandtes to 1,7 m. lange stenfyldte nedgravninger, der i lighed med
fundene syd for Limfjorden må opfattes som grave anlagt i
sammenhæng med dødehuset. (Fig. 3).
ET OFFERFUND FRA SUNDBY

Fra gårdejer Frede Drejer har museet modtaget 2 flintøkser og 2
flintmejsler fundet ved dræningsarbejde sydvest for Sundby. Fundet
tilhører stort set samme tid som stendyngegravene ved Faddersbøl
og må betragtes som et offer, nedlagt til ære for højere magter.
Lignende fund af især flintøkser er fra tid til anden fremkommet i
mosedrag og små lavninger rundt om i Thy.

BOPLADSUDGRAVNING VED ASHØJ
VEST FOR HURUP

Foranlediget af anlæggelsen af parcel II af omfartsvej en nord om
Hurup har museet undersøgt dele af et større bopladsområde

Fig. 3: Stendyngegravsanlæg fra Faddersbøl. I forgrunden stenlægningen over dødehuset, i
baggrunden de to grave. Foto: Anne-Louise Olsen.
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beliggende på gårdejer Carl C. Vangsgårds jorder nord for Ashøj ved
Hurup. Indenfor det godt 2000 m2 store udgravningsområde fandtes
foruden gruber og spredte stolpehuller også sporene efter tagbærende
stolper til 4 huse fra ca. 400 f. Kr. I modsætning til
jernalderbopladserne frå århundrederne omkring Kristi fødsel er
fund af lidt ældre bopladser som den undersøgte ved Ashøj sjældne.
Dette skyldes næppe, at der findes færre bopladser fra denne tid,

Fig. 4: Kort over oppløjede jernalderhuse på boplads ved Hurup.

Tegning: Per Kohrtz Andersen.
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men snarere, at de yngre pladser er meget lettere at lokalisere,
hvilket især hænger sammen med forskelle i datidens huskonstruktio
ner. Hvor husene på de ældre bopladser har haft lerklinede
fletværksvægge, blev der senere anvendt 1 m. tykke græstørvs vægge.
Når husene på grund af ælde eller ildsvåde blev opgivet og derefter
udjævnede, bidrog specielt græstørvs væggene til dannelsen af tykke
kulturlag, der har bevaret bebyggelsesresterne op til i dag.
Bopladser af denne karakter giver sig almindeligvis til kende i
terrænet som lave forhøjninger eller banker. Som tegn på, at der i
disse tilfælde ikke er tale om naturlige forhøjninger, kan der her ofte
ses oppløjede lerkarskår, ligesom ploven fra tid til anden sådanne
steder får tag i kværnsten eller brolægninger.

REGISTRERING AF JERNALDERBOPLADSER
Flere steder i Thy, men især omkring Hurup og Vestervig, har
museet i det forløbne år foretaget omfattende registreringer af
jernalderbopladser med tykke kulturlag. Ved kortlægning af
oppløjede lergulve, brolægninger m.v., suppleret med boringer til
måling af kulturlagets tykkelse, kan der, så at sige uden at spaden
sættes i jorden, indhentes værdifulde oplysninger. Et eksempel herpå
er registreringen af en boplads fra omkring Kristi fødsel hos gårdejer
Kristian Carstensen ved Hurup, hvor der efter en lidt dybere
pløjning end tidligere kunne kortlægges over 20 jernalderhusc (Fig.
4). Undersøgelser i samme område har vist, at bopladserne ligger
uhyre tæt, ofte med kun få hundrede meters afstand. Hvad angår det
åbne land er det næppe nogen overdrivelse at sige, at Thy i ældre
jernalder har været ligeså tæt bebygget som i 1600-1700 årene.

LØSFUND
Betegnelsen løsfund dækker almindeligvis genstande, der er fundet
liggende på jordoverfladen løsrevet fra deres oprindelige sammen
hæng. For oldtidsfundenes vedkommende består denne fundkategori
normalt af flintredskaber eller keramik opsamlet på bopladser eller
på overpløjede høje. Noget mere usædvanligt er det, som det var
tilfældet med et løsfund fra Agger, at finde oldsager i selve
brændingen ved Vestkysten. Det drejer sig om et lille ravsmykke,
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som fiskeskipper Leif Kristensen, Agger, fik i sit net under ravfiskeri.
Smykket, der er fundet tæt ved Agger, måler 4,2 x 2,3 cm. og
stammer efter udformningen at dømme fra ældre stenalder og er
derfor mindst 6000 år gammelt. Gennem amatørarkæolog Karsten
Jensen, Nykøbing Mors, modtog museet meddelelse om fundet, der
senere er tilgået Nationalmuseet som danefæ.
Ved forårs- og efterårsstorme nedbrydes Vestkysten til stadighed
på udsatte punkter, og vi må formode, at ravsmykket oprindelig har
ligget i en tørveaflejring, som på et tidspunkt er blevet skyllet i havet.
En lignende baggrund ligger utvivlsomt bag fundet af en
hjortetaksøkse, som chauffør Chr. Søe, Ræhr, indleverede til museet.
Øksen er fundet på stranden ved Febbersted og stammer ligesom
ravsmykket fra ældre stenalder.
Nøjagtig på 10 års dagen for fundet af de berømte 1300-tals
aquamaniler fra Vigsø blev et af de manglende ben til rytterfigurerne
overdraget som danefæ til Nationalmuseet. Under arbejde ved
Kroghs stensiloer i Vigsø var man i maj måned i gang med knusning
af en stenbunke, opgravet for 10 år siden i området, hvor
aquamanilerne blev fundet, da metaldetektoren på transportbåndet

Fig. 5: Overinspektør Harald Langberg, Nationalmuseet, fremviser sammen med finderen,
chauffør Alex Pedersen, Klim, det nyfundne venstre bagben til en af rytterfigurerne fra Vigsø.

Foto: Tage Jensen.
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til knuseværket gav udslag og standsede maskinen. Lidt efter, da
chauffør Alex Pedersen, Klim, ville se, hvad der havde forårsaget
standsningen, stod han med den 10 cm. lange nederste del af et
bagben til en støbt hestefigur af bronze. På samme måde var et
manglende hoved til en af hestene dukket op kort tid efter fundet af
selve rytterfigurerne. På arbejdsstedet var der heller ikke tvivl om
betydningen af det nye fund, der den 21. juni 1984 kunne overdrages
til Nationalmuseets repræsentanter. (Fig. 5).
Under kategorien løsfund skal også henregnes størsteparten af den
oldsagssamling, som museet har fået overdraget fra Antikvarisk
Samling i Ribe. Det drejer sig fortrinsvis om flintredskaber fra yngre
stenalder samt om en række genstande fra bronzealderen, som
Ribemuseet omkring århundredskiftet har erhvervet af oldsagsopkø
bere. Om proveniensen af tingene vides almindeligvis kun, at de er
fundet indenfor et område, som dækker Thy, Thyholm og Mors.
UNDERSØGELSER FRA NYERE TID
Museet påbegyndte i maj måned en systematisk registrering af
udvalgte bygningskomplekser i de thylandske byer.
Den periode, der normalt begrænses bagud i tid af jernbanens
indførelse (1882), er kendetegnet ved mange nydannelser af
bygningsmæssig, men også strukturel karakter. I de småbyer og
landsbyer, vi nu om dage søger at bevare, begyndte den
karakteristiske udvikling fra bondelandsby til »moderne« samfund i
denne periode. Især to bygningskomplekser står endnu som levende
minder om denne betydningsfulde epoke i nyere dansk historie:
stationsbygningen og mejeriet.
Skønt mejeriernes funktion i vore småsamfund nu synes at være en
saga blott har det stor betydning for eftertiden, at der fastholdes en
dokumentation for deres tilstedeværelse i lokalsamfundene. At de nu
evt. er overgået til anden funktion, er i sig selv også et stykke
historie, som det har betydning at fastholde.
Selv om altså jernbanen og mejerierne står i focus for
registreringen, vil andre bygninger, der i tid og funktion kan være
med til at dokumentere samme periode, f.eks, købmandsgårde,
telefoncentraler, frysehuse, missionshuse og forsamlingshuse m.fl.,
naturligvis blive medtaget.
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Formålet med projektet er i første omgang en ren registreringsop
gave i form af fotografering, opmåling, tegning og beskrivelse med
det formål at dokumentere situationen i disse byer anno 1984.
Arbejdet udføres som projekt under jobskabelsesloven. Museets
etnolog har det faglige tilsyn med projektet, som ledes af arkitekt Liv
Stange, Heltborg.
Gruppen består desuden af Kirsten Winther, Annelise Kallin,
Jensen, Zita Christensen, Rita Pedersen og Inge Møller Jensen.
Projektet skal være afsluttet ved årets udgang.
Det indsamlede materiale indgår i museets arkiver for sammen
med øvrigt materiale at bidrage til belysning af historie og kultur i
Thy og Vester Hanherred gennem de sidste 100 år.

PERMANENTE UDSTILLINGER

Under den samlende overskrift »den thylandske bondekultur« har
museet indledt de første gennemgribende omordninger af museets
permanente udstillinger i Jernbanegade. Museets samling af gammel
bondekultur er blevet nyopstillet og samlet i en tematisk ordnet
udstilling, der ønsker at beskrive bondeboligens forandring gennem
de seneste 200 år i Thy og Vester Hanherred.
Allerede i 1922 erhvervede museets stifter P.L. Hald en bondestue
fra Østergaard i Snejstrup, der dengang var under ombygning.
Stuen kunne på grund af de snævre pladsforhold først opstilles på
museet i 1950’erne, og den har siden udgjort den bærende del af
udstillingen om landboforhold i ældre tid.
Med de forbedrede pladsforhold er det nu blevet muligt at udvide
denne del af udstillingen. Samtidig med at stuen er blevet flyttet, har
den gennemgået en omhyggelig konservering i museets værksted.
Med den nye udstilling tilsigtes det at behandle emnet boligkultur
over så lang tid som muligt, men på grund givne rammer har
det været nødvendigt at udvælge nogle enkelte punkter i historien,
som fastholdes i de forskellige rum.
Således er storstuens indretning og udstyr dateret til
1700-1800-årene, og de udstillede genstande kommer fra flere
forskellige egne inden for museets arbejdsområde.
Stuen fra Østergaard i Snejstrup stammer fra 1900-tallet, og er
søgt indrettet så tæt som muligt på det oprindelige, idet museet har
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haft mulighed for at rådspørge nu afdøde Peder Østergaard, der har
levet sine bårne- og ungdomsår i denne stue.
I tilknytning til stuen er rekonstrueret et køkken med åbent
ildsted. Her er vist en samling af kobber- og tinsager foruden andet
køkken- og bryggerstøj.
Den »moderne tid«, der symoliseres ved komfur og elektrisk lys,
vises i et stort køkken med bryggers og spisekammer fra tiden efter
1920. Hovedparten af genstandene i disse tre rum stammer også fra
Snejstrup, men fra gården Snejstrupgård, der efter den sidste ejers
død blev nedrevet i 1983.
I udstillingen af tekstiler er væven sat op med en ny vævning efter
en gammel olmerdugsdyne, som kan ses udstillet i en af alkoverne i
Snejstrupstuen, og desuden vises i et af storstuens udskudsrum en
samling af forskellige prøver på olmerdug og bolstre.
Tekstiludstillingen beskæftiger sig overvejende med fremstillingen
af de vigtige råvarer uld og hør, samt med deres foranbejdning.
Desuden er vist et bredt udvalg af beklædningsgenstande fra Thy og
Vester Hanherred, således som de har været benyttet gennem det
seneste par hundrede år. Som i de fleste udstillinger i vore museer,
drejer det sig her ikke om den dagligdags eller om de ubemidlcdes
klædedragt, af den enkle grund, at sådanne ting sjældent er bevaret

Køretøj fremstillet af en russisk krigsfange i Dragsbaklejren 1945 af tilfældige træstumper og
ligeså tilfældige malingsrester.
Gave fra Vagn Olsen, Thylandsvej, Thisted.
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for eftertiden. Derimod er der søgt at vise dragtgenstande fra flere
forskellige lag af den bedre stillede, lokale landbefolkning.
Til udstillingen, der er tilrettelagt således, at der er anvendt et
minimum at tekster, er udarbejdet et introduktionsark om den
thylandske bondekultur, der udleveres til de besøgende. Det er
planen at udarbejde tilsvarende introduktioner til de følgende afsnit
af nyopstillingerne, hvis næste etape påbegyndes 1. 12. 1984.

MUSEET VED HANSTHOLM FYR
I udstillingen på museet ved Hanstholm Fyr er de udstillede fugle i
østfløjen blevet suppleret og omorganiseret.
Yderligere 27 fugle er velvilligt udlånt fra Blicheregnens Museum i
Thorning, og 10 fugle er lånt af Biologisk Forening for
Nordvestjylland i Klitmøller, så der nu er ialt 48 fugle udstillet.
Der er i nyopstillingen blevet lagt vægt på at vise de arter, der er
typiske for det thylandske landskab, og fuglene er ordnet i relation til
de biotoper, hvor man normalt vil træffe dem.
For hver fugleart vil der blive opsat en kort beskrivelse af
yngleforhold, trækruter m.m., og med en kortskitse af artens
udbredelse i Nordvestjylland.
SÆRUDSTILLINGER

På Thisted gamle Rådhus har museet præsenteret sin nyerhvervede
hørsamling, »Hør, blår og skættefald«, omtalt andetsteds, ved en
udstilling i juni og juli måned. Lokalerne er velegnede, specielt den
gamle byrådssal klæder de smukke gamle tekstiler.
I samarbejde med Sydthy Kommune og Sparekassen Thy har
museet i juli måned arrangeret en sommerudstilling i henholdsvis
redningshuset i Lyngby og den gamle skole i Agger. Udstillingerne
var opbygget som fotostatudstillinger og omhandlede emnerne
redningsvæsen, kystsikring, klitdæmpning og plantagebrug, samt
havbrug og folk og huse i Agger.
Udstillingen arrangeredes i sammenhæng med de øvrige
festligheder i Sydthy i anledninng af Lodbjergs Fyrs 100 års
jubilæum, og det tilstræbtes at finde temaer, der kunne interessere
både egnens befolkning og de mange sommergæster.
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Udstillingens billeder fordeltes mellem skolerne i Bedsted, Hurup
og Vestervig efter sommerferien.

ANDEN FORMIDLING
Museumspædagogen har som de øvrige år bistået skoler med
tilrettelæggelse af museumsbesøg, emneuger o.s.v.
I det nye skoleår glæder vi os til at kunne byde elever og lærere
velkommen i den nyindrettede skolestue. Museumspædagogen har
hertil udarbejdet forskellige introduktionsserier, og der arbejdes
videre med forskellige ideer om undervistilbud. Som tidligere år har
museets personale holdt foredrag og været konsulenter ved forskellige
arrangementer i eget regi. Vi har specielt været glade for at deltage i
arrangementer sammen med forskellige lokale foreninger.

TILVÆKST TIL SAMLINGERNE

Museet har som tidligere år modtaget en række værdifulde gaver
både som supplement og som egentlig udvidelse af samlingerne.
Disse gaver er vi meget glade for. Her skal kun nævnes erhvervelse af
en stor specialsamling af hør og bolstre. Samlingen er erhvervet fra
Esther Sørensen, Viborg, der gennem de sidste mange år har
indsamlet gamle hørtekstiler.
Igen i år en varm tak til alle, der har bidraget med oplysninger, og
gaver, til gæster, der har brugt os, og til vore bevilgende
myndigheder — alle er lige uundværlige.
Jette Kjær

Egnshistorisk Forening
for Sydthy
Ved sin stiftende generalforsamling 16. januar 1984 i Bcdsted havde
foreningen 69 medlemmer. Den har nu pr. 1. august passeret de 480
medlemmer. En støt opbakning har foreningen således laet blandt
egnens befolkning.
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Der har været afholdt en mødeaften i Koldby i foråret med
forevisning af en ca. 50 år gammel film fra Sydthy, desuden en
aftenudflugt i Morup Mølle - Lodbjerg - Ørum området med Uffe
Larsen og Ejgil Andersen, som fint fortalte på hele turen om de
gamle historiske steder, vi så. Aftenen sluttede på Morup Mølle Kro,
der nu også snart er historie.
Elly Mardal.

Egnshistorisk Arkiv
for Thyholm og Jegindø
Vi har i det svundne år haft god brug for vort rummelige
studielokale, idet redaktionsudvalget for »Thyholm i 100 år« 1 og 2
har holdt alle sine møder her. Også da man ved udgivelsen afbind 1
holdt en lille reception faldt det naturligt, at denne blev afholdt her.
Sidste vinter havde vi en aften besøg af spejderne, som først hørte
om arkivet og arbejdet her og derefter selv prøvede, hver især, at
udrede trådene i deres slægt.
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt holdt i ar sit sommermøde
på Thyholm, og i den anledning var der blandt andre steder også
åbent hus på arkivet.
Mange deltagere, naturligvis særligt arkivfolk, benyttede lejlighe
den til at »kigge ind ad andre folks vinduer« og få en sludder om vor
fælles interesse.
Ind imellem disse arrangementer er det sædvanlige rutinearbejde
blevet udført, og der er også registreret en hel del af de ophobedc
sager, men ikke nok.
Blandt de nvindkomne ting kan nævnes de nedlagte mejeriers
protokoller.
Fra en af de forhen førende, men nu ophørte købmandsforretnin
ger i Hvidbjerg, har vi modtaget en interessant og broget samling tildels museumsgenstande - som glimrende belyser en gammel
købmandsgårds aktiviteter.
Også en pengegave har vi fået, idet en virksomhed pr. check har
påskønnet arkivets arbejde. Pengene vil blive brugt til indkøb af en
længe savnet kontorartikel.
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For tiden har vi en samling med ca. 100 portrætter af ukendte
personer udstillet på kommunens institutioner, hvor fortrinsvis ældre
mennesker færdes.
Det er vort håb, at nogle af portrætterne på den måde kan
identificeres.
Den 24. juni var det 10 år siden, det første bestyrelsesmøde blev
afholdt i Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø.
At det var et påskønnclscsværdigt initiativ, der da blev taget,
vidner allerede arkivets nuværende indhold om.
Mange slægtsbøger citerer J.C. Christensens kendte ord: »Det er
er ringe slægt, der ikke har slægtsmindcr, og det er en ringe slægt,
der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er
endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder«.
Lad mig anvende disse ord i en lidt videre betydning og sige, at
det er en ringe egn, der ikke vil værne om sin fortids minder.
Jeg er glad for at kunne sige, at vi her på Thyholm i det mindste
er begyndt.
Cora Christoffersen.

Egnshistorisk Forening
for Thyholm og Jegindø
Arets store begivenhed har været udgivelsen af bøgerne »Thyholm
og Jegindø gennem 100 år«, som er udkommet i to bind. Bøgerne er
udgivet i samarbejde med Jens Glob Samvirket på Thyholm og
redigeret af cand. mag. Esben Graugaard, Holstebro.
1. bind, som udkom i november 1983 og udgør Egnshistorisk
Forenings årsskrift, indeholder tre kapitler om byudvikling (fra
landsby til stationsby), landbrug og fiskeri.
2. bind udkom i foråret 1984. Det indeholder kapitler om Det
daglige liv, Det offentlige liv, Folkelige bevægelser og Forholdene
under besættelsen.
De enkelte afsnit i bøgerne er skrevet af lokale amatørhistorikere,
der som kilder har brugt forskellig litteratur, og som har foretaget
opsøgende arbejde og lavet interviews med nogle af de mennesker,
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der har været med til at forme samfundet på Thyholm og Jegindø i
nogle af de forløbne år.
I vinterens løb har foreningen haft en aften, hvor muscumslcdcr
Benny Boysen, Struer, har holdt foredrag over emnet »Lokalhistorie
set sydfra« og en anden aften, hvor Poul Møller, Hvidbjerg, fortalte
om »Bornholm - min fødeø«.
Ved generalforsamlingen i maj talte redaktør Mette Fastrup,
Tved, over emnet »Hvad hånden former, er åndens spor«. Mette
Fastrup sagde bl.a.: »Skriv ned, hvad I kan huske. Det har værdi for
eftertiden. Man skal skubbe til, så også andre kommer til at skrive,
inden det er for sent«.
Formanden Gunnar Mundbjerg omtalte, at nu, da Thyholm er
kommet under det statsanerkendte Struer Museum, vil man arbejde
på at fa et lokalt museum på Thyholm. Det kunne f.eks, være et
museum for råstoffer i de gamle kridtgrave ved Bjørndal.
Anna Overgaard, Hindscis, ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i
hendes sted valgtes undertegnede.
Den 3. juni havde Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
sommermøde på Søndbjerg Ungdomsskole med ca. 325 deltagere.
Cand. mag. Esben Graugaard fortalte levende og fornøjeligt om
Thyholm og Jegindø i de sidste 100 år, nok inspirreret af ovenfor
omtalte bøger, som Esben Graugaard jo redigerede, men man fik
også mange andre interessante oplysninger og Thyholm og Jcgindø’s
natur og folkeliv.
Sommerudflugten tirsdag den 19. juni til Hillcrslcv Kirke,
Hanstholm Havn og Hanstholm Museum blev aflyst på grund af for
lille tilslutning. Der var E.M.-fodboldtransmission i fjernsynet
samme aften!
Agnes Andersen

Hanstholm lokalhistoriske Arkiv
Så er et år gået igen, og det har været et arbejdsår med masser af
billedstof at arbejde med.
Denne gang er stoffet navnlig fra Tømmerbv og Liid, og det er jo
sogne, hvor meget er blevet opbevaret fra gammel tid. Interessant
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har det været at få materialet bestemt. Meget er tilbage endnu, og vi
håber, at de får indrettet et lokale i Frøstrup, så de på lokalt hold
kan komme i gang. Der er nok at tage fat på.
Der er meget, som foreløbig er katalogiseret under privatarkiver,
men en væsentlig del trænger til nærmere bestemmelse. Noget andet,
der har været brugt en del tid på, er skole- og foreningsprotokoller,
som er afleveret til opbevaring. Det drejer sig væsentligt om
udskrevne skolcprotokollcr, men også fiskcriprotokollcr. protokoller
fra boldklub, gymnastikforeninger og meget mere findes. For mange
år siden førtes også protokoller på bibliotekerne over, hvad der
købtes og kasscrcdcs.
Hans Hansen

Sydthy Egnshistoriske Arkiv
I forbindelse med oprettelsen af Egnshistorisk Forening her i Sydthy
er det tanken, at Sydthy Egnshistoriske Arkiv, nu underlagt Sydthy
Biblioteksvæsen, med tiden skal blive en selvstændig institution hvor
Egnshistorisk Forening så skal være en støtteforening for Arkivet.
Sydthy Egnshistoriske Arkiv har hvert år et besøgsantal, der ligger
på ca. 500.
Arkivet har hver sommer i fem uger en større billedudstilling, i år i
tiden 8. juli - 12. august med daglig åbningstid kl. 13.00 - 18.00.
Udstillingen i sommer gjaldt Limfjordsegnene og de to klitplantager
Lodbjerg og Hvidbjerg vesten A. Disse udstillinger er samtidige med
sommerudstillingerne af de lokalt boende udøvende kunstnere, samt i
år Ellen Raadals særudstilling i anledning af hendes 75 års fødselsdag.
Ialt havde mere end 2.500 gæster set samtlige disse udstillinger, da
de sluttede 12. august.
Arkivet har kirkebøger fra samtlige 18 sogne dækkende følgende år:
Agger 1697-1868, Vestervig 1697-1860, Lodbjerg 1717-1859, Ørum
1719-1852, Hvidbjerg vesten Å 1722-1859, Bedsted 1710-1858,
Grurup 1710-1873, Hassing 1757-1871, Villerslev 1757-1874,
Skyrum 1719-1860, Visby 1649-1872, Heltborg 1648-1866, Hurup
1669-1733 if 1785-1858, Ydby 1669-1860, Boddum 1669-1855,
Helligsø 1646-1857, Gettrup 1647-1869. Desuden har arkivet folke
tællinger for de samme sogne i årene 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845.
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Hartkornsspecification 1788 over Hassing-Refs herreder opbevares
også samt skifteprotokoller fra Boddum Bisgaard 1723-1806,
Abildgaard 1800-1813, Skibstedgaard 1755-1805, Koldbygaard
1797-1804, Irup 1756-1800, Tandrup 1728-1826, Vestervig Kloster og
Ørum 1764-1805 samt fra Chr. Knudsens Gods 1774-1801.
Dertil kommer Skøde- og Panteprotokoller for Hassing-Refs
Herreder 1859-1927 og Moldrups Geographia over Thy land 1761.
Arkivet råder oven en meget stor billedsamling, som for tiden er
under registrering bl.a, ved hjælp af nogle af Egnshistorisk Forenings
medlemmer, der yder en frivillig indsats. Der findes mange
avisudklip.
Mange brandprotokoller, dog ikke for alle sognene, samt
matrikelkort over de 18 sogne forefindes.
Desuden findes der på Arkivet en mængde gamle papirer af vidt
forskellig art, breve m.v.
Kirkebøgerne suppleres i løbet af det kommende år, for nogle
sognes vedkommende helt op til 1884. Desuden vil der komme
folketællinger fra 1860 og 1890.
Der findes mange foreningsprotokoller, som til stadighed suppleres
med nye, idet kampagnen for indsamlingen stadig virker.
Tage Thure

Elly Mardal

Lokalhistorisk Forening
for Hunstrup og Østerild
Det er foreningens formål at støtte og udbygge det lokalhistoriske
arbejde i de to sogne Hunstrup og Østerild. Foreningens adresse er
Østerild Bibliotek, Østerild Skole, hvor også foreningens arkiv findes.
Foreningens formand er Jørn Nielsen, Rubinvej 1, Østerild, telefon
nr. 99 71 09.
Der er en stigende medlemstilgang. Foreningen holder et
månedligt bestyrelses- og arbejdsmøde, hvor alle interesserede er
velkomne. Det daglige arbejde består i indsamling og registrering af
fotografier, protokoller og andet skriftligt materiale, der vedrører de
to sognes fortid og nutid.
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I efteråret 1983 og foråret 1984 har foreningen blandt andet
arrangeret møde om slægtsforskning. Desuden har der været en
udstilling om kirker og præster gennem tiderne i de to sogne og om
de lokale husmandsbevægelser.
Foreningen har desuden et løbende forskningsprojekt igang, som
omfatter registrering af Østerild by’s tidligere bebyggelse med
hensyn til håndværkere, handlende og øvrige bebyggelse.
Henning Hansen

Lokalhistorisk Forening
for Sydhannæs
I det forløbne år har foreningens fotosamling været forholdsvis flittigt
benyttet af bl.a, beboerne på plejehjemmet. Vi havde et velbesøgt
arrangement i Amtoft i samarbejde med Museet for Thy og V. Han
Herred og Folkeuniversitetet. Museumsinspektør E. Wohlfarth
Andersen fortalte et sagkyndigt publikum om lim^ordsfiskeriet
gennem tiderne.
Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune har hjulpet os med at
registrere vort arkiv, således at det nu er tilgængeligt for en bredere
kreds.
Niels Johansen

Thisted lokalhistoriske
Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune er en afdeling af Thisted
Bibliotek. Arkivet har lokaler i J.P. Jacobsens Hus på J.P. Jacobsens
Plads.
Det daglige arbejde består af indsamling, opbevaring og
formidling af historisk materiale fra Thisted Kommune. Åbningstid:
Mandag-torsdag 13,30-17,00. Tclf. nr. 92 23 99 lokal 22.
Medarbejdere: Bibliotekar Birgit Høyrup, kontorassistent Aase
Hyldgård og arkivar Orla Poulsen.
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Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune står altid til rådighed
for privatpersoner, foreninger og institutioner, der måtte ønske
lokalhistoriske oplysninger.
Orla Poulsen
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Regnskab for Historisk Samfund
for Thisted Amt
1. april 1983 - 31. marts 1984

Beholdning fra forrige år..............................................................................

INDTÆGT:
Indg. kontingent - 981 medlemmer å 45,00 kr..........................
Indg. kontingentrestancer........................................................
Salgafårbøgcr...........................................................................
Bidrag fra Thisted kommune....................................................
Bidrag fra Viborg amt...............................................................
Tilskud fra Kulturel departement ...........................................
Indgåede renter.........................................................................

15.568,84

44.145,00
665,00
3.309,00
624.00
1.833,00
4.300.00
820,47 55.696,47
71.265,31

UDGIFT:
Trykning afårbogen..................................................................
Tryksager ..................................................................................
Forfatterhonorarer...................................................................
Udgifter ved udsendelse............................................................
Deltagelse i årsmøde (Mette Fastrup) ....................................
Regnskabsmæssig medhjælp....................................................
Sammenslutn. aflokalhist. foreninger.....................................
Dansk hist. Fællesforening........................................................
Annoncer, udflugt og repræs.....................................................
Porto, telefon m.v.......................................................................

Udg. ved udarb. afårbøgernes indholdsfort., for 1983/84 .......
For tidl. år..................................................................................

38.482.05
1.187.06
3.401.30
1.000,00
402.50
300.00
1.701.00
652,00
1.065,84
5.158,55 53.350.30

2.409.73

17.915,01
2.409.73

9.420.84 15.505,28

11.830,57
Indlånsbøger .........................................................
Checkkonto ...........................................................
Girokonto ...............................................................

7.924,41
7.464,72
116.15

15.505,28
STATUS:
Beholdning afgi. årbøger ......................................
Beholdning iflg. driftsregnskab..............................
Arbogens register....................................................

2.200,00
15.505.28
11.830.57

29.535.85
Thisted, den 3. april 1984
Chr. Jensen.

kasserer.

Regnskabet revideret.
Thisted, den 9. april 1984
Cai Winther

Tage Rasmussen
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Historisk Samfund
Formand: H. A. Lund-Sørcnscn, 7770 Vestervig, tlf.(07) 94 11 17, i
kontortiden tlf. (07) 95 17 22. Kasserer: forretningsfører Chr. Jensen,
Tingstrupvej 78, 7700 Thisted, tlf. (07) 92 03 74. I bestyrelsen:
redaktionschef Jørgen Miltersen, Tved, museumsinspektør Jette
Kjær, Tvorup, Louis Hjarvad. Fjcrritslcv, Gunhild Hansen,
Sol bjerg, Erslcv.

Thisted Museum
Formand: Jørgen Miltersen, Tved, næstformand og sekretær:
skoleinspektør Bjarne Søndbjerg, Thisted, kasserer: sparekassedirek
tør Poul Jensen, Thisted. I bestyrelsen Ihv. kriminalassistent Helge
Hald, Thisted, arkitekt O. Brusch, Vesløs, gårdejer Jens Tølbøll,
Skyumgård, samt Thisted Kommunes repræsentant Viggo Møller,
Senncls.
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