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Søndergade i Sønderbyen 1914. Baade foran og bag den spadserende Mand ses et
Pottemagerhus. (Charles Nielsen fot. Pladen tilhører Skive Museum).

Var Skives Jydepotte-Industri
en Fabel? Af Otto L. Sørensen.
Museumsforstander H. P. Hansen i Herning, der gen
nem sine indgaaende Studier bl. a. af Pottemagerhaandværket i Jylland, maa siges at være Ekspert paa dette
Omraade, har i en Opsats i „Skive Folkeblad“ for 18.
November 1946 ytret Tvivl med Hensyn til Skives Delag
tighed i „Gryderiet“ i svundne Tider, et Emne, jeg har
behandlet her i „Skivebogen“ 1946 under Titel: „De be
rømte sorte Skive-Gryder“.
H. P. Hansen mener, at der meget vel kan være for
handlet sorte Jydepotter i Skive, men betvivler, at de
blev fremstillet i Skive, selv om de dog kaldtes „Skivegry
der“. Han er tværtimod tilbøjelig til at formene Indu
strien henlagt til Oplandets Hedeegne, og da tildels som
Husflid. Ja, hvem har nu Ret, og hvor er Beviserne?
Museumsforstanderen er kommet til det Resultat, at f.
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Eks. de bekendte Varde-Gryder ikke blev fremstillet i
Varde, men var en Handelsvare, der blev lavet i VardeEgnen. Han faar derfor den Tanke, at Forholdene uden
videre kan overføres til Skive, og han mener, at Jydepottetilvirkningen er en udpræget Almuehusflid, der
hørte de fattige Hedeegne til.
Dette fra min Opfattelse afvigende Syn paa Pottema
geriet for Skives Vedkommende er af stor Interesse, og
det er kun godt, at Formodningen bliver fremført, thi
maaske kan derved Sandheden bringes for Dagen, hvilket
maa være enhver historisk Forsknings Maal.
Som Hr. Hansen mener, er Udtrykket „Skive-Gryder“
hentet fra Resens Atlas 1675, hvori det i Oversættelse
fra Latin skal hedde: „Byens Erhverv er Landbrug og
Handel med forskellige Ting. Blandt disse Ting har Ler
kar af sort Farve gjort denne By bekendt og berømt. De
kaldes snart ,Skive-Gryder’, snart ,Jydepotter’, og de la
ves af en Art Lerdejg, der ved Brændingen ikke bliver
rød, som Ler ellers, men sort“. (Jvnf. „Bogen om Skive“,
Side 433).
Det er saavidt han ved, det eneste Sted, man i gamle
Kilder finder Jydepotter fra Skive nævnt, men som han
siger, der staar jo intet om, at disse Potter er lavet i
Skive, kun, at det er en Handelsvare, og de kan derfor
saa udmærket stamme fra de bekendte Pottesogne i
Fjends Herred.
Ovenstaaende Stykke fra Resens Atlas paa Latin, (der
ellers kun er i Haandskrift, men for Viborg Stifts Ved
kommende er udgivet paa Dansk, først paabegyndt udgi
vet af Johannes Knudsen, og efter dennes Død fortsat af
Stednavneudvalgets Kontorchef, Red. af „Trap“ m. m.,
Gunnar Knudsen), maa imidlertid være meget frit cite
ret, for ser man efter, staar der blot: „Hvad der gør
denne By (Skive) bekendt, er Kar eller Krukker af Ler,
sortfarvede, brændte i Ild, hvilke paa Dansk kaldes
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Lygtetænder og Anlægsgartner Mogensens Sted i Sonderbyens Søndergade er Af*
løser af et Pottemagerhus, hvor Grydermand Peter Sørensen boede omkring 1762
—82, og senere af en anden Grydermand. Til højre Mogensen og Hustru; længst
til venstre Sønnen, den kendte lille Trommeslager fra Byorkesteret. (Charles Niel*
sen, fot. 1914. Pladen tilhører Skive Muteum).

,Skiffve-Gryder’, ligesom samiske Krukker samt samiske
Vaser har deres Navn af Øen Samos“.
Villigt skal indrømmes, at der ikke siges et Kuk om,
at Gryderne er lavede i Skive. Tanken om, at Skive-Pottemagerne ikke selv forarbejdede Varen, er Museumsfor
standeren iøvrigt ene om at lancére, og vist enhver anden
Forsker fremmed.
Hos Jeppe Aakjær i hans Artikel „Skive-Mosaik“ fra
„Skivebogen“ 1922, Side 90, hvor han gengiver en Passus
fra Dr. Holger Jacobæus’ Rejsejournal 1692, der vil gøre
Rede for „Adskilligt som enhver By er berømt af“, anfø
rer han spottende om Skive: „Gryder og Thingstude“,
hvortil Aakjær føjer: „I Skive blev der lavet en Del sorte
Potter, og hvordan det nu kan være : de har altid haft et
Skjær af Komik over sig. I Skives ældste Kirkebøger vil
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man af og til løbe paa én eller anden salig hensovet
,Grydemand’, der havde ført sin dunkle Tilværelse omme
i de smaa Grydeboder, et Stræde — i Sønderbyen, der
fortæredes af den graadige Brand 1715“. Heraf ses, at
Aakjær gaar ind for Fremstillingen af Gryder i Skive.
Læser man „Danske Samlinger“ 5. Bind, Side 187, næv
ner Jacobæus tillige til Sallings Berømmelse: Heste og
Oste. Skal man nu følge H. P. Hansens Tankegang, at
Skive-Gryder er lavet i Oplandets Hedeegne, bliver Føl
gen deraf nødvendigvis, at de i samme Aandedræt nævnte
„Thingstude“ (Prokuratorer), f. Eks. hørte hjemme i
Viborg eller var importeret, og Sallings Heste til Eks
port blev opdrættet i Himmerland, eller fremdeles, at Sal
lings berømte Oste var lavede paa Mors, men det er dog
et absurd Forlangende ved slig Læsemaade at udlægge
Meningen saaledes.
Se blot Historisk Aarbog, „Skivebogen“, 1914, hvor
endmere Aakjær i „Skives Ildebrande“ siger om Branden:
„Og Garverne har svedet sit Læder, og ,Grydemanden ’ i
Sønderbyen faar Potterne brændt i Utide“, og Side 52 i
samme Artikel: „Saa kommer vi til en snurrig Lokalitet
i Sønderbyen, der kaldes ,Gryde-Boderne’, en Erindring
om et af det gamle Skives Hovederhverv, de sorte Ler
gryder“. Af Bemærkningerne: „i Utide“ og „Hoveder
hverv“ maa man slutte, han fast har troet paa Fremstil
lingen i Skive.
Ejheller Hugo Matthiessen aner Uraad, naar han i sin
Bog „Den sorte Jyde“, Side 133, skriver: „I det 16.—17.
Aarhundrede (altsaa 15—16 Hundrederne) havde Til
virkningen af sorte Potter hørt hjemme i Skive og gjort
den navnkundig, men da Haandværket her efterhaanden
blev lagt paa Hylden (se S. A. Fjelstrup: Nogle Ord om
Jyllands Heder og deres Opdyrkning, Tidsskrift for Land
økonomi, VII, 1835, Side 59), fik det ude i Fjendsherred
en Opblomstring ved Kvols Havn i Krogen af Hjarbæk
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1 Tværgade, fordum Sonderbygade, en af Byens allerældste Gader, er nu Husrækken
til højre nedbrudt. Her stod 1682 et Hus tilhørende Peder Borgen, som menes at
have været Pottemager. (Charles Nielsen, fot. 1914. Pladen tilhorer Skive Museum).

Fjord som selvskreven Udførselsplads, hvor Kaagmændene
hentede de sorte Gryder til Forhandling langs Limfjor
dens Kyster“. (Se I. B. Krarup: Beskrivelse af Landbru
gets Udvikling i Danmark fra 1835 til Nutiden, III, Kbhv.
1899, Side 68).
Disse Forfattere gaar altsaa gladelig ind for Tanken
om Produktionen i Skive. En Ting, der ogsaa har forle
det Hr. H. P. Hansen til Tvivl, er Mangelen paa Pottemagernavne.
Hertil maa svares, at de overleverede Navne i den Ret
ning i de trykte Skrifter rigtig nok er paafaldende faa.
Her er det atter Aakj ær, der har givet os de enkelte
Navne, vi hidtil har kendt. Saaledes siger han, at en gam
mel Fortegnelse fra 1661 (her maa tænkes paa Grund
taksationen over Skive) fortæller, at en Søren Gryde
mand ejede et Hus i Østergade (men kan jo derfor godt
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være saa velstaaende, at han ogsaa har et eget Hus i
Sønderbyens Gryderboder).
Videre oplyser Aakjær: „Borgmester Niels Brøndum
fra Skive har optegnet følgende tragiske Hændelse:
»Anno 1662 besoff Peder Sørensen Grydermand i Schiffue
thou quindfolk, oc strax hand for Børnenes Fader var
udlagt bortrømte, samt oc denne quindisperson ved Nafn
Anne. Hvorfor intet f.or deris Fald var at bekomme, til
med hafde ej heller nogen af dennem ringeste middel at
betale’“.
Herhos findes et Pottemagernavn i en Stamtavle over
Slægten Borgen, nedskreven af den i Skive fødte Præst
Claus Pedersen Borgen i Dalum paa Fyn, der saa Ver
dens Lys første Gang 1681. Hans Fader Peder Borgen,
gift med Kirsten Jensdatter, siger han, var Feldbereder
eller Pottemager. Ham kender man saa aldeles udmærket
og han genfindes i omtalte Brandvurderingsprotokol over
Skive 1682. Han bor i Sønderbyens Tværgade, som den
gang ogsaa kaldtes Søndergade i Sønderbyen. Paa Grun
den til hans forsvundne Grydebod blev nu i Krigsaarene
anlagt nogle Bunkers, og Huset, der nu selvfølgelig var
af senere Dato, nedrevet.
Det er altsaa kun faa af Fagets Udøvere, der hidindtil
kendes, hvilket maa siges at give ringe Indtryk af en
Virksomhed, der efter almindelig Beregning skulde have
haft endnu mange flere Udøvere her.
H. P. Hansen mener ogsaa, at nogle Navne paa Gryde
støbere i Byen maa kunne hentes fra Folketællingsli
sterne. Ved foretagen Undersøgelse viser det sig ikke at
være Tilfældet, da disse begynder lidt for sent til at faa
dem med. Muligvis er nogle af deres Navne der alligevel,
men der nævnes blot ingen Haandtering i denne Retning.
Derimod har Jeppe Aakjær ved sin Gisning om Kirke
bøgernes Ydeevne herom givet os et Fingerpeg. De Navne,
der nu er gravet frem heraf i Anledning af nærværende
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Fra Udgravninger af Pottemagernes Udgrave. Af Arbejderne fra Harders Teglværk
ses Teglværksarbejder Sørensen fra Rønbjerg Nr. 2 fra venstre. (Charles Nielsen»
fot. 1914. Pladen tilhører Skive Museum).

Undersøgelse, er dog ikke fra Industriens formentlige
Højsæson i vor By, men fra Aar 1710 og fremefter, nem
lig for Tiden omkring og efter Gryderbodernes Brand
1715, altsaa fra Gryderiets Forfaldsperiode.
Høsten blev dog paa en halv Snes Navne, hvilket ud
mærket stemmer med Stiftamtmand Palle Krags Udta
lelse fra 1715, som aabenbarer, at ,„Gryderboder’, der
ikke er som andre Kjøbstadsbygninger enten udi Biugning eller Orden med Gader eller deslige, beboedes af 10
fattige Familier“.
H. P. Hansen mener endvidere, at Pontoppidans Dan
ske Atlas fra 1768 ikke nævner en Stavelse om Potteindu
strien i Staden. Han har dog følgende Linier om Sagen i
4de Tomus, Pag. 724, under Byens Gader og Huse blandt
andet: „Her har og før været Grydergade, men siden
Grydebrænderiet længe siden er ophørt, ere de Huse, som
deraf have Navn, regnede under Sønderby gade“.
Tillige siger Byfoged Fabricius i Skive omkring samme
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Tid i sin Indberetning til Kancelliet: „Nogle faa handler
med Gryder, Potter og Træsko“.
Pontoppidan har altsaa (som ovenstaaende Bemærkning
røber) faaet at vide, at der for længe siden har været
brændt Potter her i Skive, det er da rene Ord, dersom
han er rigtig underrettet.
Men hertil har Hugo Matthiessen den Udtalelse eller
Overlevering, at: „Videnom kunde det ses, (naar der
brændtes Potter i Skive) og naar Folkene ude paa Hede
marken blev Røgen var, vidste de, at Frosten var gaaet
af Jorden“.
Og han siger videre: „Gamle Folk fortæller endnu, at
de har hørt, at hele Byen ved en saadan Lejlighed kunde
ligge skjult af Røg“. Der plejer som bekendt ikke at gaa
Røg af en Brand, uden at der er Ild i den, saa der behø
ves vel næppe flere end disse soleklare Overleveringer og
Beviser for at slaa H. P. Hansens Protest ud.
Vender vi os ydermere til de røgsværtede Grydemænds
Navne over de gulnede Blade i Kirkebogen, træffer vi
under 1681 paa Grydermand Søren Jensen, der da lægger
sig til at dø 81 Aar gi. Det er den samme Søren Gryde
mand, der 20 Aar tidligere ejede Hus i Østergade. 1680
dør Gryderkvinde Bodil Jensdatter, altsaa en Gryder
mands Kone.
Vi træffer ogsaa paa føromtalte Grydermand Peter
Sørensen fra 1662, der intet ejede og rømte, da han ikke
kunde betale Børnepenge, men nu i 1681 nævnes han i
Anledning af en Søns Død, og altsaa 1662 kun midlerti
digt „var gaaet under Jorden“. Efter Vurderingsproto
kollen 1682 ejede han et Hus sammen med Jens Feldbereder, hver bor de i sin Vaaning med lidt Have til. Husene
laa, hvor Skovbetjent Mogensens Hus og en tidligere
Konditor Graversens Hus var ved det lille Torv „Kro
gen“ i Sønderbyen. I 1682 bor Ung Anders Michelsen,
hvem der er Grund til at tro var Grydermand (fordi der
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Gyden mellem Sondergade og Reberbanen. For Lysstriben ligger det lave Hus, der
ifølge Overleveringen skal være det sidste Pottemagerhus i Sonderbyen, men kan
dog forst være opfort efter Gryderbodernes Brand 1715. (Hugo Matthiessen, fot. 1919).

ogsaa nævnes gammel Anders Michelsen, der beviselig er
Pottemand), i et lidet, forfaldent Hus med lidt Have til,
det laa der, hvor senere Slagter Smidts Hus var midt i
Sønderbyen, sydfor nuværende Skive Markfrøkontor.
Endvidere dør i 1687 Grydermand gammel Jens Villadsen 84 Aar af Alder.
I Skovbetjent Mogensens Sted i Sønderbyen, hvor Gry
dermand Peter Sørensen havde til Huse 1681, finder vi
atter 1702 en Grydemand installeret, nemlig førnævnte
Grydermand gammel Anders Michelsen, om hvem der ved
Dødsfaldet dette Aar oplyses, at han bor i Gryderbo og
blev en gammel Gubbe paa 91 Aar. Derimod blev Christen
Grydermand, der himlede 1708, blot 62 Aar. Endelig gaar
Grydemand Anders Nielsen bort i 1709 og blev 52 Aar.
De bor altsaa uden Undtagelse i nævnte Grydeboder i
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Sønderbyen, der som bemærket bestod af en halv Snes
Boder, hvoraf erkendes, at disse Haandværkere optog hele
denne Bydel, naar fraregnes et Par Feldberedere og en
kelte andre Haandværkere, dé delte Hus med, og man ser,
at Gryderboderne saaledes ikke med Urette bar sit Navn.
Det vil dog være urigtigt at dølge, at der i Engene ved
Skive Aa nær Estvadgaard er fundet betydelige Levnin
ger af sorte Jydepotteskaar, og i Ørum er ved Kanal
arbejde afsløret i Læssevis af de almindelige uornamenterede sorte Potteskaar.
Ogsaa paa den anden Side af Skive Aa afdækkedes
svære Bunker Skaar af samme Sort i en Have ved Braarup Hovedlandevej tilhørende Værkfører Christensen,
Højspændingsværket; foruden at der norden for Skive
er stødt paa en større Samling Skaar af de sorte Potter,
dog isprængt røde Potter, af Gartner Nielsen paa hans
Ejendoms Jorder paa den tidligere Krabbesholm Mark i
en Lavning eller Kløft, hvilket maaske kan siges at støtte
Museumsforstanderens Opfattelse.
Et lille Plus til hans Side kan ogsaa et Par Navne i
Kirkebogen synes at være, nemlig: Grydermand .Jens
Jensen Glattrup, der dør i Jegeris (Egeris) 1687, 76 Aar,
og forrige „Gryder Kon“ i Skive, Anne Michelsdatter, dør
1692, ligeledes i Jegeris. Men det er i Skive Landsogn,
han virker, og taler egentlig ikke særlig til Gunst for H.
P. Hansens Teori om, at Grydestøberiet kun skulde være
knyttet til Skives Hedeegne.
Alt synes saaledes i den skønneste Orden med Hensyn
til min Opfattelse, at Grydetilvirkningen foregik i Skive.
Saa er der Grunden til Brændingens Ophør. Ja, vi har
allerede faaet én Aarsag nævnt, nemlig Ildsvaaden 1715,
der lagde Grydeboderne i Aske, og at der siden, efter
Kirkebogens Dødsfalds-Noteringer at dømme, kun var et
Par Grydemænd tilbage.
Det kan tillige være Manglen paa Brændsel, der for-
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Kolonihaverne mellem Sønderbyen (de nye Gryderboder) og Aaen, hvor der var
store Forekomster af sorte Jydepotteskaar. (Charles Nielsen, fot. 1914. Pladen til
hører Skive Museum).

trængte Haandværket, for 1759 siger Skivehus’ Amt
mand: „Mangelen paa Lyng kaldes rent ud for Sallings
store Ulykke, det er Sallings allerstørste Klage“.
H. P. Hansen mener ydermere, at Navnet Gryderbo
derne ikke tyder paa, at man har lavet Potter der, efter
som Boder er Steder, hvor man handler, et Værksted vil
man ikke kunne kalde en Bod. Nej vel! Men man hører
da Tale om Fiskerboderne i Skanør, hvor man handlede
med Silden, men da vel tillige brugtes som Værksted til
Nedsaltning. Man kender Chr. den IVs Nyboder, hvor
der var Beboelse, man kender Købmands-, Torve- og
Kramboder, hvorfra der solgtes Produkter, men derfor
tør man vel næppe slutte og helt udelukke, at Gryder
boderne ikke var Pottestøbernes Værksteder, for hvor
skulde de ellers foretage deres forberedende Arbejde.
Der er tillige udtalt Tvivl om, at det Pottemagerhus,
der var nævnt i Artiklen „De berømte sorte Skive-Gry
der“, næppe har været beboet af en Pottekone, men vel
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nærmest af en Pottemager, der lavede eller havde lavet
røde Potter i nyere Tid, thi fra Resens Tid kan det
næppe være. Nej, hvem tror det, men man ser dog i Vur
deringsprotokollen, at alle Pottemagerne netop bor her op
ad nævnte Hus i en Klynge, et Ord, der bruges i de
gamle Optegnelser om Gryderboderne, der sidst beher
skede den centrale Del af det, vi har kendt af Sønder
byen.
Brændingen af Lervarerne er et helt andet Spørgsmaal ; den foregik da heller ikke inde i eller ved Boderne,
men omme i de saakaldte Ildergrave eller Ildgrave, og
hertil siger H. P. Hansen, at dette Navn, „Ildgrave“, ikke
kan klares uden Undersøgelse paa Stedet, for det er ikke
sandsynligt, at man har brændt Jydepotter der, for saa
skulde Pottekonerne have boet ved Siden af, thi man bar
ikke Potterne ret langt, naar de skulde brændes. Nu la
der der sig ikke foretage nogen Ransagning paa Stedet,
idet Ildgravene forlængst er bortgravet og af Tegl
værket, der en Tid laa her i Nærheden, lavet til Mursten ;
men med Hensyn til, at man ikke flyttede ret langt med
Potterne, naar Brændingen forestod, saa maa jeg give
H. P. Hansen Ret, man har netop Oplysninger om, at
Gryderboderne fra først af oprindelig laa paa den neder
ste Del af den nuværende Kirkegaard, og dermed lige
klods op ad Ildgravene. Boderne her brændte ret tidligt,
hvorfor man, som der siges, fortsatte Brændingen ved de
nye Boder.
I sin Artikel i „Folkebladet“ fremfører Museumsfor
standeren følgende om Skive-Gryderne, de sorte Jydepot
ter: „Desuden faar man, men af gode Grunde, intet at
vide om selve Potterne, thi disse kendes ikke, og jeg er
mest tilbøjelig til at tro, der heller ikke er lavet Jyde
potter i Skive“. Spørgsmaalet, har man lavet Jydepotter
i Skive, har ikke alene stedlig Interesse, men for Folk,
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der sysler med vor gamle Husflids- og Haandværks-Historie, vil det have Værdi at faa Spørgsmaalet klaret, og
det kan lade sig gøre, hvis Folk, der graver i GryderBoder-Kvarteret og i Ildgrave-Terrainet, kan finde en
Del Skaar af kasserede Jydepotter fra Brændingen —
disse Skaar kan nemlig holde sig i Jorden gennem Aarhundreder som synlige Minder om Tilvirkningen — hvis
man har lavet saadanne Potter der.
Museumsforstanderen vil derfor være meget taknemlig
for Meddelelse om, hvorvidt man i Tidernes Løb har fun
det større Mængder af sorte Skaar ved Jordarbejde i
denne Bydel.
Hertil kan der svares, at saadanne Skaar findes alle
rede paa Skive Museum, omend kun i ringe Antal. Det
vilde dog have været en meget let Sag at samle dem i
Sækkevis, ja, endog i Læssevis, og de er altid uden For
siringer og Pynt. Man har saaledes fornylig fundet mange
Læs Skaar i Engkanten ved Anlæggelsen af Grave til
tyske Flygtninge.
Endvidere har man paa den nederste Del af Kirkegaarden, hvor de ældre Gryderboder som fortalt laa, fun
det i Læssevis af ituslaaede sorte Jydepotter. Fundene
er her gjort af Kirkegaardsgartner og -Graver Knud
Tybjerg og hans Medhjælpere. Der fandtes bl. a. her en
forsvarlig Bunke, da man gravede Højskoleforstander
Vedels Grav, men idet Museet ikke havde Interesse i
dette „Ragelseskabinet“, der aabenbarede sig her, begra
vede man Skaarene paa ny, eller skaffede dem af Vejen.
At der er brændt Potter paa Stedet, fortæller vel nok
de mange Forekomster af Brandhuller, runde Fordybnin
ger forede med Stensætning, og rødsorte, sværtede Jord
huller, der jævnlig forekommer her omkring. Brandhul
lerne viste sig ogsaa tydeligt, da den lille Bakke „Mont
Blanc“ ved Ildgravene blev bortgravet. Nuværende Bog2
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binder Chr. Hendriksen i Vestergade oplyser, at han var
Vidne til det i sin Barndom og lagde da netop Mærke til
disse Brandhuller.
I højeste Grad har man ogsaa kunnet spore Brændin
gen lige op ad de nye Gryderboder, omend ikke i Mark
navne, saa desbedre gennem de autentiske Rester og Spor
af Virksomheden, thi da man mellem Aaen og denne By
del anlagde Kolonihaver ved Fredensgade, og man gra
vede Grønsværen af, fandt man snart ved hvert Spade
stik forbavsende Mængder af søndrede sorte Potter,
navnlig i en Kolonihave tilhørende Forvalter Thorstensen
paa Andelsslagteriet. (Nu Fredensgade 17).
Endog inde i selve Hjertet af Sønderbyen mellem det
gamle Sygehus og Tværgade, stødte man paa samme Fo
rekomster, da nogle Bunkers under Krigen opmuredes her,
netop hvor før omtalte Peter Borgen (den formodede
Pottemager) boede. Saavel her som mange andre Steder
i dette Terrain var Kustode Carl Ramsdahl fra Skive
Museum tilkaldt, men formedelst det altid var disse sorte
Skaar, det drejede sig om, og ikke, som han havde ventet,
Fund fra Stenalder eller andre af Oldtidens Perioder,
agtede han kun lidet herpaa, ellers havde det som sagt
nu været umaadeligt let med disse at bevise deres Mang
foldighed.
Endvidere er alle Vidnesbyrd enige om, at Brændingen
foregik udenfor, men dog nær paa, omend ikke umiddel
bart inde i Husklyngen, hvilket var alt for brandfarligt
blandt Husenes Straatage. — Efter alle Solemærker at
dømme, maa det — navnlig gennem de fundne Potteskaar
og Pottemagernavne — næppe kaldes for dristigt at
hælde til den Formening, at Skives Industri af sorte
Jydepotter var en Realitet og ingen Fabel.
Man læser nok i den historiske Litteratur, at den ældste
Omtale af Pottemageriet i Skive er fra 1677, hvilket i og
for sig kan være rigtigt nok, men udelukker dog ikke

Var Skives Jydepotte-Industri en Fabel

19

Muligheden af, at Navne paa endnu ældre Grydemænd her
fra Byen uventet kan dukke op paa fremmede Pladser,
hvor de falbød deres Varer. Dette aabenbares i hvert Fald
i en Liste over Bostadepenge og Bropenge ved Pinsemar
kedet i Aalborg allerede fra 1583.
Listen førtes af „Bygmesteren“, som Kæmneren den
Tid kaldtes, i Frue- og Budolfi Sogne. Den staar nu at
læse i: „D. H. Wulff: Kommunale Bestillingsmænd i
Aalborg i ældre Tid“, en Artikel, som 1882—83 blev op
taget i „Samlinger til jydsk Historie og Topografi“. Her
omtales nemlig 1583 Grydermand Søren Clemettsen fra
Skive, og Grydermand Søren Poulsen fra Skive, der hen
holdsvis erlægger 2 og 4 Sk. af deres Kramgods ved Pin
semarkedet. Desuden træffer vi andre Handlende fra
Skive, saasom: Orm Nielsen, Peder Brues og Jens Ander
sen, der her paa Markedet havde flere Stader, uden at der
nævnes, hvori deres Handel bestod. Markedet havde end
videre Besøg af Ove Peitersen fra Fly ved Skive, der
endog havde et meget stort Stade; ejheller hans Profes
sion nævnes. To Grydemænd fra Skive var dog altid noget,
thi ved dette store Marked optræder kun en Konkurrent
fra andre Byer, nemlig Lauritz Grydestøber fra Malmø.
I en senere Fortegnelse fra Pinsemarkedet i Aalborg
1594 nævnes derimod ingen Grydemænd fra vor By; da
indtages Staderne af Per Grydestøber fra Helsingborg og
Jacob Grydestøber fra Kolding. Paa dette Marked træffer
vi atter førnævnte Peder Brues fra Skive, der betaler
Bropenge for at lægge til ved Skibsbroen med hele 3
Baade, og Christen Hjort fra Skive er her med 2 Baade,
stadig uden at deres Haandtering bliver nævnt. Men alene
det Par Navne paa Grydemænd fra Skive, der her aabenbarer sig (efter at foranstaaende Artikel er skrevet) er
nok til, at vor Viden om Skives Delagtighed i Pottemagerkunsten rykkes næsten et Aarhundrede tilbage og smukt
bekræfter Overleveringen herom. For Skives Vedkom2*
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mende er vi dermed naaet saa langt tilbage som en Snes
Aar op mod den ældste Oplysning, vi har om Pottehande
len, der vedrører Søhandelen, idet der i Skelskør Told
regnskab fra 1562 er optegnet, at en Mand fra Vejle har
betalt Bropenge for sorte Potter.

Nogle Æmter fra min Fødehalvø.
Af J. P. Lundøe.

Vor store og utrættelige, men, synes jeg, stundom noget
ukritiske Folkemindesamler Evald Tang Kristensen be
søgte paa sine Rundrejser i Landet ogsaa min Fødehalvø
Lundo, der saaledes kom til at afgive en lille Andel til
hans „Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde“, se
især „Ny Række I og II“. Hans mundtlige Kilder var mine
to Fastre Ane Dorothea Pedersdatter, f. 1833 og gift med
Tømrer og Snedker Hans Burchardt, og Elise Pedersdat
ter, f. 1847 og gift med Gaardejer Peder Chr. Skov, begge
af Bertelsen og Dam Slægten; endvidere min Bedstefa
ders Halvsøster Johanne Bertelsen, f. 1843 og gift med
Gaardejer Christen Jacobsen, og Gaardejer Chr. Nielsen,
kaldet Kræn Tammesen, f. 1822, ligeledes af Dam Slæg
ten. Jeg ser ikke, at andre end disse fire har leveret Bi
drag til hans Samlinger, og de var alle i Besiddelse af et
muntert Sind og rigt Lune og en levende Fortællelyst for
ikke at sige Fortællekunst, saa jeg har som Dreng ofte
„gabt baade Næse og Mund aaben“ for at sluge deres
Æmter og Historier fra gamle Dage. Naar de saa havde
fortalt en Historie, plejede de gerne at give en lille Lat
terknyst fra sig som for at antyde, at sligt hørte Forti
den til, og det troede man ikke længere paa, men jeg har
dem — især Kvinderne — mistænkt for, at de inderst
inde mente, at der nok kunde være noget om Snakken.
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For mine Fastres Vedkommende havde de det jo ogsaa
fra deres egen Mor og Mormor, der begge var udmærkede
Kvinder og begge udpræget religiøse Naturer. Megen
Velsignelse er kommen til Slægten netop fra disse to
Kvinder, Mor og Datter.
Men hvordan de har kunnet forene og forlige Læsnin
gen af Arndts „Sande Kristendom“ og Jesper Brochmanns „Huspostil“ med den „Overtro og Troldom“, som
mange af deres Fortællinger vidner om, er jo ikke godt
at sige.
Jeg genkender da ogsaa de fleste af deres Historier
hos Evald Tang Kristensen og kan supplere dem med,
hvad jeg selv har hørt og oplevet i min Barndom og senere
hen paa Halvøen.
I. Bjerrebaksgaarden.
Paa Nordsiden af Halvøens Vestspids findes en ret høj
og stejl Klint, kaldet æ Bjerrebak, og her var det, Bjerg
manden boede. Naar Jægerne i Skumringen sad oppe paa
æ Bjerrebak for at skyde Havgasser, hørte de flere Gange,
en Kiste slog i inde i Bakken. Det var Bjergmanden, der
havde været ved at kikke til sine Skatte og tælle sine
Penge. Jægerne havde nemlig gravet sig et Skydehul at
sidde i, for at Fuglene ikke skulde se dem. Naar der saa
kom en „Hivert“ ude fra Fjorden, og Fuglene drev ind
over Land og stod stille i Luften oppe over Bakkeaasen,
kunde de nemt faa Ram paa dem. Min Bedstefader, saavel
som min Fader, var ivrige Jægere og har ofte benyttet
denne „Lejlighed“, der var udstyret med Brædder og
Tang, men i min Faders Tid var det mest Svaner, der
blev skudt, og vi har i vort Hjem spist mange af disse
Fugle, enten som Kraasesuppe, i stegt Tilstand eller røget
Svanebryst. Min Fader har aldrig hørt noget til Bjerg
manden, men det er nok muligt, at min Bedstefader har
været iblandt dem, der har hørt Kisten klingre inde i
Bjerget.

Nogle Æmter fra min Fødehalvø
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Ane Dorothea Pedersdatter, f. 29. December 1833, og
Else Pedersdatter, f. 4. Marts 1847, to Søstre, begge
boende paa Lundø.

Bjergmanden holdt baade Hest og Ko. Han red ud f
Fjorden, der dengang siges at have haft fersk Vand eller
snarere Brakvand, naar Hesten skulde vandes. Det havde
de gamle Fiskere ofte set. Hesten havde Sølvsko og Sølv
bidsel, der var pudset saa blankt og skinnede i Aften
rødens Belysning, saa det skar i Øjnene. Dengang gik
Vandet heller ikke som nu helt ind til Klinten, men der
var et Engdrag mellem den og Vandet, hvor Bjerrebaksgaardens Køer kunde græsse. I et Fæstebrev fra 1757
omtales bl. a. Fiskegrejer af Heltgarn som et vigtigt
Stykke Inventar. Dette tyder ogsaa paa, at Vandet i Skive
Fjord dengang var Brakvand, da Helt — en Lakseart —
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søger op i ikke altfor salt eller helst fersk Vand. Nu er
Vandet i Skive Fjord og Louns Bredning, takket være
Aabningen af Thyborøn, mere salt end Vandet i Store
Bælt.
I Bjergmandens Tid var der Fællesdrift, saa en By
hyrde passede alle Kreaturerne i de omliggende Enge og
Kær. Iblandt disse var der en Ko, som Bjergkonen hver
Dag malkede, og den maatte ingen andre røre ved. Den
Ko kaldtes Bitte-Mindst. Hun havde da en Lænke om
Benet, for at hun ikke skulde løbe bort fra Bjergmanden,
thi det kunde godt hænde, at hun kedede sig inde i Bjer
get og længtes efter at tale med Folk. Hvis da Passiaren
trak for længe ud, rykkede Bjergmanden i Snoren, der
var fastgjort til Lænken, for at faa hende hjem igen.
Den samme Bjergmand gjorde Akkord med Manden i
Bjerrebaksgaarden om at saa til Hælvten med ham paa
Bakkeaasen. Det ene Aar skulde han have Roden og det
andet Toppen, men da han ikke var saa god til at regne
den ud, blev han narret af Gaardejeren. Naar Bjergman
den skulde have Roden, saaede Gaardmanden Rug, og
naar han skulde have Toppen, blev der sat Kartofler.
Imidlertid gjorde han sig betalt paa anden Maade. Konen
i Gaarden kunde ikke forstaa, at hver Gang hun bryggede,
slap Øllet af Karret. En Aften siger saa Karlen: „Det
skal a vide gode Raad for, lad mig ligge og passe paa,
saa lægger I en Halmbrøding over mig“. Som han nu
ligger gemt der ved Karret, synes han, der er noget, der
pusler ved Døren, og ind kommer der da kraslende et Par
bitte Folk, Mand og Kone, og det var Bjergfolk. Bjerg
manden vilde nu til at drikke af Øllet, men var jo for
bitte, at han ikke kunde naa, og derfor kravlede han op
paa Halmbrødingen. Da Karlen syntes, at han ikke var
kommen godt nok op, gav han et bitte Rylt for at faa ham
bedre op paa sin Ryg. Det stod Bjergkonen i Døren og
saa. Saa siger hun til Bjergmanden: „Stro gi (= Straa
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gik“)! Han svarede: „Aa i (= Aa nej)“! og saa strakte
han stærkt til for at naa Øllet. I det samme vippede Kar
len til, saa Bjergmanden gik paa Hovedet i Karret. Bjerg
konen fo’r af Sted ud af Døren og sagde: „A sow nok,
Stro gi“ ! „A sow nok, Stro gi“ ! Siden den Tid kunde
de i Bjerrebaksgaarden have deres 01 i Fred.
En anden Gang kom Bjergmanden ogsaa uheldigt af
Sted. Der var paa de Tider saa megen Skov paa Lundø,
at man fra Kirkebakken ikke kunde se Bjerrebaksgaarden
IV2 km vestpaa for lutter Træer. Og Skoven var saa
granvoksen, at da Jebjerg Kirke i Salling gennemgik en
Hovedreparation, blev Tømmeret til Loftsbjælker m. v.
hentet i Lundø Skov. Nu er denne Herlighed desværre
næsten helt forsvunden, men Jorderne kaldes fremdeles
Skovagrene. En pæn, ung Pige fra Byen var gaaet op i
Skoven, hvor hun satte sig under et stort, skyggefuldt
Træ og syede. Saa traf det sig, at hun kom til at se op i
Træet, og der fik hun Øje paa Bjergmanden, der sad
ganske stille og iagtog hende. Det var nok hans Mening,
at han vilde „have fat“ i hende. Saa biat han ned ved
Siden af hende, og hun blev saa forskrækket, at hun
rendte ad Byen til, det bedste hun kunde. Bjergmanden
fo’r bag efter hende, men da hun satte lige til, kom hun
over noget Plovjord, og der kunde han ikke rende; han
faldt hver Tagen, og hun slap frelst hjem.
Paa Lundø hører vi ikke Tale om, at det lykkedes Bjerg
manden at faa fat i en Møbrud og føre hende ind i Bjer
get. Dette Træk hører hjemme i Bruddalsbakker i Højs
lev Sogn. Paa Lundø maatte han nøjes med en alminde
lig Bjergkone, men lade Folk helt være i Fred kunde han
dog ikke saa godt.
Jeg var 11 Aar gammel, da min gamle Bedstefader,
Peder Bertelsen, døde i en Alder af 81 Aar (1()i2 1887),
saa jeg husker ham saa tydeligt. Jeg var hans Yndling,
da jeg delte Dobbeltseng med ham, og han brugte adskil-
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lige Kælenavne til mig, ikke mindst naar det gjaldt om
at lokke mig hen i Sengen til sig, hvis jeg trak Tiden for
længe ud. Alligevel kunde jeg godt være med til at drille
ham lidt, men gik det for vidt, kunde han lange mig en
Singeldus oven i Hovedet af Søløvehuen. Jeg paahørte
med stor Interesse, hvad han kunde have at fortælle Be
søgende om sit lange Livs Oplevelser baade paa godt og
ondt, og fulgte ham troligt om Sommeren, naar han trak
vore Køer op i Tønder Kær, hvor vi dengang raadede
over to Kærskifter. Det var jo i Nærheden af Bjerrebaks
Klint, hvor Bjergmanden havde holdt til i gamle Dage,
og hvorfra der var saa vid en Udsigt over baade Land og
Vand, ja lige til Skive Købstad og Krabbesholm Skov.
Det var jo et dejligt Fribytterliv sammen med andre
Drenge at færdes paa Kærbakkerne, undersøge Rævegra
vene og fylde sig med Hindbær og Brombær fra Krattene
deromkring. Især var Strandlivet vor Lyst. Bedstefader
havde et lille Bord og en Træstol i Krattet, hvor han for
slog Tiden med at binde Fiskegarn, for han kunde ikke
ret længe ad Gangen sidde med Hænderne i Skødet. Det
forstaar Nutidens Mennesker bedre. Og blev vi tørstige,
søgte vi op til Bjerrebaksgaarden, der laa et Bøsseskud
ovenfor Bakkebræmmen, hvor Moders Kusine, Inger Kir
stine, var gift med Ejeren, Anders Poulsen, kaldet Bitte
Anders til Forskel fra Store Anders i Boelsstedet søndenfor. De var ualmindelig gæstfrie, og vi Hjorddrenge drak
af Ølkovsen, saa Øjnene stod stive i Hovedet paa os. Var
Bedstefar med, vankede der gerne en blank Dram til Øl
let, hvilket hørte sig til paa de Tider mellem voksne Folk.
I Bjerrebaksgaarden levede endnu Anders Poulsens
Fader, Poul Andersen, der var jævnaldrende med Bedste
fader, og de to kunde nok faa en lille Tid til at gaa med
at „rippe op i gamle Sager“, alt imens de nippede til „01hævlen“. Men der fandtes tillige i Gaarden en mærkelig
Skikkelse, kaldet Pier, der var Broder til Poul Andersen...
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Han var en lavstammet Klumpedumpe og født med 6
Fingre og 6 Tæer paa henholdsvis hver Haand og Fod.
Han var fattig paa Evner, pludderagtig i Talen og nu
paa sine gamle Dage næsten blind, hvorfor han blev be
skyldt for at være Bjergmandens Søn, idet Bjergmanden
i sin Tid havde forbyttet det rigtige Barn i Gaarden med
sin egen Skifting af en Søn, nemlig Pier. Pier kunde
intet foretage sig af Betydning; hans vigtigste Bestilling
var at trække Vand op af den dybe Brønd til Kreaturerne.
Spandene hang i et Tailleværk, hvor den tømte Spand
hjalp til med at trække den fyldte op. Pier levede i god
Forstaaelse med alle Skabninger i Gaarden undtagen Ga
sen, der ofte listede sig til bagfra og bed ham i Benene.
Engang var Pier dog Gasen for snild, fik et Tag om dens
lange Hals og svingede den et Par Gange rundt i en Bue
over Hovedet for tilsidst at kyle den hen i en Krog. „No
ka’ do wal læ mæ go, ka’ do!“ Og det kunde Gasen ogsaa,
for den overlevede ikke den kraftige Karruseltur.
Gamle „Polandesen“ var heller ikke tydelig i Mæ
let, og særlig var Bogstavet 1 genstridig i hans Mund.
Da de skulde slagte Gris og baksede med den, der var
kendelig til Aars og et velvoksent Eksemplar, for at faa
den fra Svinestien ind i Bryggerset, hvor den skulde lade
sit Liv, løb den fra dem og satte af Sted ud af det vestre
Gaardsled efter Bjerrebakken til. Poul havde fat i Halen,
og da han måatte siippe sit Tag, stumlede han over Gaar
dens ujævne Brostene og faldt bagover. Mens han sad
paa sin Hale og gav sig god Tid, men saa efter Grisen,
der havde Fart paa imod Vest, udbrød han trøstefuldt:
„Den haar missen da nowe gue Gjoer (d. v. s. Laar)“.
Situationen var særdeles komisk, og Gaardens Folk mo
rede sig længe over gamle Pouls Udtalelse.
I Bjerrebaksgaarden var der et højt Dørtrin fra den
brolagte Gang ind i Dagligstuen, hvor Gulvet var belagt
med stampet Ler, der var slidt til en lille Hulning inden-
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for Dørtrinet. Naar vi Hjorddrenge, som Regel flere paa
Rad, kom ind for at faa „en Taar aa drik“, tog Inger
Kirstine Kovsen, der var forsynet med Ører, gik ind i
Spisekammeret og tappede den fuld af 01, hvorefter hun
plantede den midt paa Bordet med den milde Tiltale:
„Drik nu, Børn, og er der ikke nok, saa skal a hente noget
mere til jer!“ Og saa drak vi, som det gjaldt Livet eller
i det mindste et Væddemaal, for deres 01 var af god Kva
litet. Det var ikke sært, at Bjergmanden i sin Tid havde
Lyst til at smage den tilpas. Jeg har siden undret mig
over, at de vilde have alt det Renderi af os Hjorddrenge,
men selv havde de ingen Børn, og det kunde jo ogsaa
hænde, at vi i Høstens Tid hjalp til med at bære nogle
Læs Hø eller Korn ind i Laden eller at plukke Æbler ned
af de høje Træer, hvoraf jo saa nogle Stykker af den
gavmilde Inger Kirstine blev puttet i vor egen Lomme.
En saadan Godhed var ikke helt almindelig og glemmes
ikke saa let.
Da Anders og Inger Kirstine paa deres ældre Dage
kvitterede Bjerrebaksgaarden, købte de et Aftægtshus et
Par Stenkast sønden for mit Hjem, hvor Anders bandt
Fiskegarn for os, og Inger Kirstine tog fat paa Væveriet,
hvori hun fra sine Ungpigedage var oplært. Hun over
levede sin Mand i mange Aar og var hyggelig at tale med.
Jeg besøgte hende paa mine Hjemture og fik saaledes rig
Lejlighed til at sige hende Tak for hendes Mildhed og
Godhed imod os Hjorddrenge, mens hun og Anders var
i Bjerrebaksgaarden.
Det er fra Bitte Anders, jeg har det bevingede Ord,
der morer mine Børnebørn: „Gurre, hurre, a stikker mi
Gis, for a vil sajen (sandelig) ha* Revelsbien og Minister
pøls te mi Onden i Dav“. Og saa foretog han nogle snur
rende Bevægelser med sin lille stumpede Pegefinger og
forsøgte at prikke Børnene paa Brystet eller i Halsen:
„Dikke-dik“ !
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IL En Lunningbo.
Beboerne paa Lundø kaldes af de gamle ikke Lundø
boere, men „Lunningboer“, ligesom Folk i Hald, Ørslev
kloster Sogn, blev kaldt „Hallingboer“*). Udtrykket min
der om, at d’et i Lundø er en senere Indsmugling. Navnet
stavedes oprindelig Lunøe og udledes af Logn og 0, d. v. s.
den lune 0 mellem Himmerlands bratte Klinter og Sal
lings skovklædte Skrænter. Det har samme Grundstamme
som Louns, d. v. s. Logn Næs, der rækker sin Arm efter
Jelse Odde (Lundø Tap) paa Halvøens Nordspids. Halv
øen, der altsaa oprindelig var en 0, ligner meget Jylland
i Form, altsaa som et Barn i Moders Liv.
Lunningboen Christen Nielsen blev altid mellem Folk
kaldt Kræn Tammesen. Faderen hed Niels Nielsen og døde
af Kræft i Læben, der tilsidst opaad hele Ansigtet og
voldte ham svære Lidelser. Farfaderen hed Niels Tho
massen, saa Tammesen er Kendingsnavnet fra Bedste
fædrenes Tid. Han var ikke Fisker, som Evald Tang Kri
stensen fejlagtigt anfører i „Gamle Kildevæld“, men
Gaardejer i en lille Gaard sønden i Byen. Han har næppe
nogensinde været med paa Fjorden, da han nærmest havde
„Vandskræk“, og heller ikke Kræfter til at tage de haarde
Tag, som Fiskeriet med Bøttevaad og Snurrevaad den
gang krævede. Han havde nemlig en stærk Antydning af
Værkbrudenhed. Han er fotograferet i sit daglige Ar
bejdstøj foran Vognporten, for saaledes ønskede Folke
mindesamleren det. Jo mere gammeldags i Tøjet og uva
sket, desto bedre. Det maa have været Gliben ved hans
Side, der har bevirket en Erindringsforskydning. Et saa*) Fjends Herred har modsat Salling fastholdt de ærværdige gamle Indbygger
navne paa -ing: Knuddinger i Knud, Skalsinger i Skals (Himmerland), Bersingboer
i Bers (Hardsyssel, iflg. Landsarkivar Svend Aakjær). Øen Lundlngland ved Nordfrisland har Navn af Lundinger fra Lund paa Fastlandet. Hallinger hedder Indbyg
gerne af Hald i Ommersyssel (iflg. N. P. Bjerregaard). Fjends Herreds Hallingboer
har Øgenavnet Knallingboer (iflg. S. P. Øgaard). — Man burde sørge for at fast
holde de gode gamle Former Lunningboer og Hallingboer og ikke lade dem for
trænge af nyere Dannelser. (Red).
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dant Redskab fandtes ogsaa i de fleste Gaarde og blev i
min Drengetid brugt meget mere end nu.
Kræn Tammesen med den uanselige Skikkelse var en
Naturbegavelse, og jeg tager ikke i Betænkning at kalde
ham det lille Sogns bedst begavede og mest oplyste Mand
næst efter Degnen. Han havde i sit Sovekammer en lille
Reol; hvilket jo var et Særsyn i de Dage. Paa Hylderne
fandtes foruden Bibel, Salmebog og et Par Andagtsbøger
nogle Bind Forhandlinger fra Stænderforsamlingerne, et
Par Lovbøger, en Formularbog m. fl., hvorfor han ogsaa
blev brugt som Hjemmeprocurator til at udfærdige Skø
der, Aftægtskontrakter o. lign, for Folk. Og han skrev
en nydelig og let læselig Haandskrift og hel ortografisk
rigtig. I mange vanskelige Tilfælde blev han spurgt til
Raads: „Gaa ned til Kræn Tammesen“, hed det sig, „han
kan nok give dig Besked“ ! Sognefogden, der ikke var sti
vere i Lovkyndighed eller Skrivekunsten end andre, søgte
ofte hans Bistand. Den store Kæmpe af en Sognefoged,
der kunde holde en gal og genstridig Hest i Halen, saa
den ikke kunde sparke ham, mens han tugtede den, saa
den faldt til Føje, og den lille værkbrùdne Mand med det
kloge Ansigt var gode Venner og konfererede ofte.
Hans Hovedinteresse var med Livets Nødvendighed
blevet Landbrug, skønt han, hvis han var bleven sat til
Bogen, kunde have gjort langt bedre Fyldest med den
som Haandværk. Landbruget drev han paa gammeldags
Facon, og endda klarede han sig godt i økonomisk Hen
seende. Udgifterne var jo faa og smaa, og Folk levede
dengang mest af deres egne Produkter. Dog manglede der
sikkert aldrig Kaffe, The eller Tobak i Huset eller Ris
til Risengrød og Svedsker og Rosiner til Sødsuppe, hvilke
to Retter skiftevis var Søndagens Middagsmad. Til Kørekraft brugte han som de fleste andre Stude, men hans
Stude var ligesom Just Laursens og Hans Lajgaards til
Gengæld usædvanlig störe. Kun i de større Gaarde brug-
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tes et Spand Heste, medens man beholdt et Par mindre
Stude, der egnede sig bedst til at trække Ploven eller
Hølæssene i de bløde Kær og Enge. Og Studene kunde
man „tage Penge fra paa“ ved Battemej (Bartholomæus)
Marked, kaldet Stikkelsbærmarked eller Balling Marked,
ogsaa kaldet Æblemarked, i Skive. Og var man rigtig
heldig, saa ved dem begge. Disse Stude var Kræn Tammesens Kæledægger. Dem trak han selv i Marken, oftest
ned paa Alsetoft eller om i æ Lukke, for at faa dem vel
anbragt ved det bedste Græs, og de fik en Gift frisk
Kløvergræs eller Vikkelhavre pænt serveret i Krybben
Middag og Aften. Naar Markedsdagen nærmede sig, var
Just Laursen fra „Smørhullet“, som hans Boelsted blev
kaldt, og som ogsaa elskede Stude og var nærmeste Nabo,
en hyppig og kærkommen Gæst hos Kræn Tammesen, og
det var en Fornøjelse at høre paa deres Prat i Stalden
og se dem fingerere Studene for at bedømme, hvor fede
og lovende de var, en Passiar, som Faster Else, den Filur,
heller ikke undlod at lytte til fra Foderloen. Man tager
jo de Fornøjelser, der falder af. De punsede i Laarene,
befølte dem ved Haleroden og paa Sidebenene, og tilsidst
var Haanden inde imellem Baglaarene for at mærke, om
der var godt med Fedt i Pungen, alt imens Snakken gik.
Disse to lagde i mange Aar Vognlag til Markedet; den
enes Stude trak paa Henturen og den andens paa Hjem
turen, medens den ledige Kusk sad bag i Vognen. Denne
var dænget til med Vikkehavre, og de overnattede gerne
hos Grmd. Chr. Jensen i Dalsgaard i Dommerby for ikke
at overanstrenge de kære, forædte Stude. Hjemturen
kunde de nok tage i et Stræk med de nye og magre Stude,
der mestendels stammede fra Sydfjends eller „Kartoffel
tyskerne“ .
Kræn Tammesen var gift med Dorthe Marie, f. Nielsen,
død 7. Juli 1888, 62 Aar gammel, som han havde bjerget
over til sig fra Louns. Hun var de sidste Aar meget med-
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taget af Leddegigt, der gjorde hende til en „fattig Fange“
med svære Lidelser. Saalænge hun kunde røre sine mis
handlede Hænder og Fødder, sad hun gerne ved Spinde
rokken paa en flettet Halmstol i Kakkelovnskrogen og
spandt Uldgarn til Vadmel eller „firskaftet“ Dynevaar.
Sygdommen gjorde hende langt fra mild og sagtmodig,
men „værkele“ og mistænksom. Hun var ræd for, at nogle
Godbidder i Husholdningen eller en ekstra Kaffetaar i
Køkkenet skulde gaa hende forbi, hvilket vist sjældent
var Tilfældet. Faster Else forstod at muntre hende op
med en lille Gemytlighed eller en Knald Kandis, saa
Gnaveriet drev over. Dorthe Marie klagede aldrig til sin
Mand, for der fik hun intet Medhold ; han kendte hendes
Sindsstemning. Jeg har aldrig kendt noget Menneske, der
kunde gabe saa højlydt, utidigt og saa langtrukkent som
Dorthe Marie. Det kunde næsten forskrække et mindre
Barn at høre paa. Der gik Waar (c.: Varsel) for hendes
Død. Mens hun laa paa sin Sotteseng i Soveværelset,
hørte de alle i Dagligstuen en sildig Aften en underlig,
dump Lyd inde fra Sovekammeret. Faster Else stod da
straks op og gik ind i Sovekammeret for at undersøge,
hvad dette kunde betyde, om Dorthe Marie havde kaldt
eller raget et og andet paa Gulvet, men der var intet sær
ligt at bemærke. De snakkede videre med hinanden om
Fænomenet og gik saa roligt til Sengs. Da saa Dorthe
Marie nogle Dage derefter døde, vilde Faster Else tage
en Salmebog fra Reolen og lægge under hendes Hage,,
som Skik var, men hun tabte den, og dette Dump paa
Gulvet fik dem alle til at se betydningsfuldt paa hinanden
og sige: „Der var det“! Jeg har dog ellers aldrig hørt,
at Dorthe Maries Genfærd spøgede i Gaarden, ejheller
at man ventede det. Der blev lagt en Femøre paa hvert
af den dødes Øjenlaag for at holde dem lukket i, ogsaa
som Skikken var.
Jeg var en Sommer, 13 Aar gammel, Hjorddreng i
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Kræn Tammesens Gaard. Faster Else var gift med hans
Nevø og Plejesøn, men de havde endnu ikke overtaget
Gaarden, men var som Bestyrerfolk. Det øvrige Folke
hold var en voksen Pige og saa Hjorddrengen. Det var
en særdeles fornøjelig Tid, saa jeg har mere ondt ved at
ynke Datidens Hjorddrenge end saa mange. Nu maa Bør
nene ikke saa gerne komme ud at tjene, og saa gaar de
hjemme, slentrer op med Vægge og Døre eller løber paa
Gaden og lærer Unoder. De lærer ikke at bestille noget
og faar meget vanskeligere ved at komme i Gang, naar
det gælder. Jeg maatte op Kl. 5 hver Morgen, i en Fart
gøre Staldtjeneste, derefter trække Køerne, 5—6 i Tal
med Paahæng af en Kvie og en Ovner (et Studeungnød),
i Vestermarken */2 km borte, spise Mælk og Grød til
Davre, inden jeg skulde i Skole Kl. 7, saa Skankerne blev
rørt. De fire Dage om Ugen var jeg fri for Skolegang,
da Skoleordningen var den gængse, 4 Dage om Vinteren
og 2 Dage om Sommeren for ældste Klasse, hvilket er
bedre end 3 og 3. Og allerbedst for Landsbyskolen var
den vestjydske Ordning med 5 og 1. Gaardens Mark- og
Engskifter laa spredt i alle Verdenshjørner: Alsetoft
lige Syd for Gaarden, Vestermark eller Vintersjord, vist
nok tilkøbt fra Vinters Gaard, som foran nævnt, Mett’
Sofies Jord, y2 km mod Nord, foruden æ Lukke og et Par
smaa Bytofte i umiddelbar Nærhed. Af Engskifter: To
„Søndre Enge“ lige neden for Alsetoft, Esbers Eng og
Mett’ Sofies Eng 1 km mod Øst, Hummelkær Eng P/2 km
mod Sydvest, Tønder Kær i samme Afstand mod Vest tæt
ved Bjerrebakken og Højkær 1 km mod Nord. Hertil kom
to Hedeparceller 2 a 3 km borte mod Nord ude i Nørre
mark. Jeg formoder, at Mark- og Engskifterne med Per
sonnavne er tilkøbt i Tidens Løb. Den spredte Beliggenhed
gav mere Arbejde, men tillige mere Afveksling og grun
dig Indsigt i Halvøens Geografi og Natur.
Pasning af Faarene var det mest kedelige. At trække
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en 12—14 tvære Skabninger ud i de forskellige Skifter
var den værste Plage, man kunde komme ud for. Flere
af dem strittede imod med alle fire, og endda vilde man
trække dem ud til de „grønne Græsgange“. Det værkede
i mine Arme, og jeg blev ofte saa harmfuld, at jeg gav
den værste Tværing en knyttet Næve lige i Ansigtet,
ganske vist, naar ingen var i Nærheden, men det blev
det ikke bedre af, snarere værre. Eksemplet med de tvære
Faar kan saa udmærket billedlig betegne, hvor genstri
dige Menneskenes Børn kan være overfor den gode Hyr
des kaldende Røst, der dog kun vil os det, der er til
vort sande Gavn. Ja, hvor kan vi som tvære Skabninger
staa os selv i Lyset!
Men Eftermiddagen med Køerne i Kær og Eng var til
Gengæld en herlig Tilværelse. Hjorddrengene flokkedes,
og vi opførte Kampe paa Østerdæmningen med ligestillede
paa Hald Enge, som vi kaldte „Hallingborotter“. Det kom
meget sjældent til Haandgemæng, hvor Piskesnøren suse
de om Ørene paa os, men mest til Flugt og Forfølgelse,
eftersom Overmagten var til, og der manglede aldrig paa
iltre Tilraab og Skældsord. Vi undersøgte Bække og Grøf
ter for Hundestejler og Haletudser, hvis Forvandling til
Frøer og Tudser undrede os, eller vi soppede i Fjordenes
Strandkant efter Rejer og Krabber. Vi aflurede Horsegummeren, hvor den i Rørskær og Siv havde sin Rede, og
undersøgte gamle Rævegrave i Kærbakkerne for at finde,
hvor Gravanden rugede o. s. f. Og vi glemte ikke at fylde
vor Vom med vilde Hindbær og Brombær fra Diger og
Krat eller om Eftersommeren med Tyttebær og Tranebær
fra Moser og Heder. Disse sidste smagte dejligt til Oste
eller Pølsemaden og de ved torrede Kokasser og Kærtørv
stegte Kartofler. Og vi havde en umiddelbar Følelse af,
at det var dejligt at være til. Glæderne var mange og
Sorgerne faa og smaa. Naa, det er naturligvis ikke sik-
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Kristen Nielsen, Lundo, f. 10. Februar 1822 paa I.undø.
Boede som Gaardejer der.

kert, at alle Hjorddrenge havde det saa godt som jeg hos
Faster Else og Kræn Tammesen.
Kræn Tammesen var en ivrig Tobaksryger. Piben var
næsten aldrig kold. Det var det første, han greb til, naar
han kom ud af Alkovesengen, og det sidste han gav fra
sig, naar han kravlede ind i den igen. Han købte gerne
10 Pund Tobak ad Gangen af den billige Maryland, saa
var der noget at tage af. Naar han pløjede, brugte han
Fyrtøj, og Studene fik sig saa af og til en-lille Pust. Ogsaa naar han gulvede Hø eller Korn, havde han Piben i
Munden, og gik den ud, blev der en lille Standsning i
3*
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Arbejdet, mens Piben blev rakt ned og ud af Lemmen
til ny Forsyning eller Tænding. Sært, at det gik godt,
selv om den var forsynet med Hætte, som Figur a udviser.
(Billedet Side 35).
Han var i Besiddelse af et rigt Lune, kunde maaske
ogsaa til Tider være tavs og lunefuld. „Øvles“ taaltes
ikke til enhver Tid. Dagens fornøjeligste og fredeligste
Stunder var Mørkningstimerne i de korte Dage. Saa an
bragte han sig i en Lænestol, satte Fødderne paa Bilæg
gerovnen, der heller næppe sved hans Strømper, idet der
mestendels blev fyret med Hedetørv, og nynnede sine Vi
ser og Sange, hvoraf han kunde en Mængde. Han havde
en god Sangstemme. Det er beklageligt, at jeg ikke fik
ham til at skrive dem op. Saa tænkte jeg mig ham borte
i Drømmenes Verden, eller han sang sin Verdenssmerte
bort.
Ved Julegilderne, hvor Retterne var Sødsuppe med
mange Rosiner og Svedsker og Klipfisk at dyppe i smeltet
Fedt, godt pebret til og skyllet ned med diverse klare
Dramme, var han altid Forsangeren, naar Punchebollen
med den billige Rom ud paa Aftenen blev baaren ind.
Han blev da gerne anbragt for Enden af Langbordet og
skulde øse op i Kopperne af den glohede Vædske. Da
skulde Værtens og Værtindens Skaal udbringes, somme
Tider ogsaa „Gammelfaars“ og „Gammelmors“ Skaal, og
Chr. Tammesen tog fat og forstod at variere Temaet,
føje nogle improviserede Linjer til de paagældendes Ære,
maaske ogsaa et lille, godmodigt Drilleri eller Hentydning
til gamle eller kendte Oplevelser, og de andre fulgte efter,
saa godt de kunde. Jeg har aldrig sværmet særligt for
Drikkeviser eller interesseret mig for Spiritus, der har
lagt saa meget- godt øde i manges Liv, men da syntes jeg,
som alle andre, at det var hel morsomt at se paa den mun
tre Forsanger. „Nu maa vi ind i Stuen for at høre Chr.
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Tammesen synge, nu rejser han sig op og slaar Knuden
ud paa Ryggen og stinder sig!“ sagde Kvinderne i den
anden Stue og fyldte op i Dørkarmen.
Da jeg kom hjemmefra, var jeg altid i mine Ferier
adskillige Vendinger nede hos Faster Else, der var en
herlig Kone, og hvor jeg følte mig som hjemme. Og jeg
kunde mærke, at den gamle Kræn Tammesen omfattede
mig og min Fremtid med varm Interesse. Saa spurgte
han mig ofte ud, videbegærlig, som han var.
Skønt den gamle Lunningbo havde trukket det meste
af sit Vejr gennem sin Pibe og ofte en sur Pibe, blev han
en ældgammel Mand, tæt op til de 90, inden han foldede
Vingerne sammen til den sidste Flugt. Men hans sidste
Aar var triste. Da laa han stadig til Sengs og var bleven
saa forunderlig tavs. Øjnene og Forstanden var klare nok,
men Legemet var udslæbt. Haandtrykket var ogsaa varmt
nok, men han udtalte aldrig, hvad hans inderste Tan
ker beskæftigede sig med. Og Sangen var helt forstum
met paa hans Læber. Jeg fik det Indtryk, at hans Sinds
stemning var vemodsfuld overfor det Liv, der nu svandt
hen Dag for Dag, og overfor Opbruddet. Som hans gamle
Hjorddreng undsaa jeg mig for at bringe den Sag paa
Bane, der frem for alle andre Sager er vor Livssag, og
som kun den Herre Krist kan føre til Sejr for os. Dette
har jeg siden fortrudt. Jeg vilde gerne have haft et Ind
tryk af, hvad der rørte sig i hans Inderste, fordi jeg holdt
af ham. Naar jeg tænker paa hans Livsskæbne, der i flere
Henseender næppe var lykkelig, synes jeg, at der var for
meget godt i hans Liv til at gaa ind under Udslettelsens
Dom, men værd at faa frelst.
Der var en Mængde gammelt Sølvtøj i hans Gemmer,
deriblandt en hel Del Specier fra gammel Tid, sikkert
Arvegods, og mange blanke Dalere, vel sagtens fra Stu
denes Tid. Faster Else gav min Kone en Specie til en
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Brosche, og den er meget smuk. Resten er spredt for alle
Vinde. Og nu er Gaarden ved Faster Elses Død gaaet i
fremmedes Hænder og stærkt reduceret.

III. Kommunebogen.

I min Svoger, Jens Jensens Gaard paa Lundø, Oster
gaard kaldet, har jeg fundet et lille Hefte i Kvartbind,
meget beskedent indbundet i tykt Papbind, der bærer
Titlen: „Bogen over det nye Hartkorn til KommuneKassens Indtægter og Udgifter“. Den begynder 1852 og
har da, iberegnet Skolelodden, 31 Hartkornsejere med
samlet Hartkorn 26 Tdr., . . Skp., 2 Alb., og da den sæd
vanlige Afgift gennem de første Aar opgives til 13 Rgd.
1 Mk. 1 Sk. om Aaret, kan man jo let regne ud, at den
har udgjort 3 Mk. pr. Tønde. Det er jo ikke store Beløb
for et helt Sogn, men Sognet var lille, mellem 150 og 200
Indbyggere, og man regnede modsat nu med forbavsende
smaa Beløb og havde ogsaa kun faa rede Penge mellem
Hænderne. Det nævnte Beløb, der nuomstunder næppe
kunde dække Udgifterne til den kommunale Tobakskasse
og en spinkel Kop Kaffe til medbragte Klemmer engang
imellem, kunde som Regel slaa til, og endda var Admini
strationen saa forsigtig, at der stadig var Penge i Kassen,
vel at mærke, naar der ikke forefaldt ekstraordinære
Udgifter.
Den første store af den Slags indtraf, da Bymændene
mandede sig op til at bygge en ny Smedie. Den gamle var
saa aldeles forfalden, at den trængte til Afløsning. Saavidt skønnes var der mest bleven „koldsmedet“ i den
gamle Smedie, men nu skulde Blæsebælgen og Essen rig
tig tages i Brug til Plov, Harve og Vognringe m. m., og
en rigtig Smed fra Ørslevkloster Sogn eller Højslev fik
nu det Job en eller højst to Dage om Ugen at øve deres
Færdighed i den nye Smedie. Saaledes forblev Tilstanden
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til omkring Aaret 1890, da Ingvard Burchardt lod sig
uddanne i Faget, og han kunde ret svinge Hammeren, saa
det var en Lyst at høre derpaa og se Ildgnisterne flyve
om Ørerne paa ham.
Til Formaalet med at faa den gamle Smedie flyttet
(1855) blev i Sognet indsamlet ved private Bidrag ialt
27 Rgd. 4 Mk. 12 Sk., altsaa dobbelt saa meget som den
aarlige Hartkornsskat. Smedien blev lagt i Hjørnet af et
Jordstykke, der tilhørte Jacob Skovs Gaard, et godt Bøsse
skud norden for vort Hjem, saa vi „nød godt“ af Nabo
skabet. Dette Jordstykke blev senere købt af min Bedste
fader, Peder Bertelsen, og Smediens Grund fulgte da med.
Denne Bymændenes energiske Beslutning blev fejret med
en Udgift paa 1 Mk. 13 Sk. „til en Pot Brændevin, der
blev drukket ved Smediens Bortflyttelse“ og saamænd
var et billigt Gravøl.
Man kan just ikke sige, at de gæve Bymænd vedlige
holdt Smedien i god Stand. Den saa i min Drengetid ret
forreven ud baade paa Tag og Fag; de fleste Vinduer
var ituslaaede, og Dørene hang skævt paa deres Hængsler
o. s. f. Min Fader fremkom da engang med den uforsig
tige Udtalelse, at det var en grim Kasse at se paa og
være Nabo med, det bedste var, om en vilde sætte en
Tændstik til den og futte den af. Dette skrev min nu
afdøde Broder Kristian sig bag Øret, og sammen med et
Par andre af Byens Drenge satte han Ild paa Smedien,
saa den nedbrændte til Grunden. Jeg husker ikke, hvor
dan min Fader slap fra den Historie, om han som Fader
til en af Brandstifterne maatte yde en Slags Vederlag,
hvilket næppe kunde blive meget. Grunden under og om
kring Smedien var jo hans og kunde nu tages under Drift
sammen med den øvrige Jord. Men Kristian slap i hvert
Fald for videre Tiltale, da han nærmest havde handlet
i god Tro, og min Fader kunde vistnok ikke lade være i
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Smug at more sig over Drengenes Handledygtighed, selv
om han maaske nok ønskede, at hans Søn ikke havde væ
ret med i Komplottet.
Smedemesteren, der imidlertid havde overtaget sin
Fædrenegaard, den saakaldte „gamle Præstegaard“, men
egentlig det gamle Præsteenkesæde, tidligere kaldet
Krabbebolet, flyttede denne op i sin Vestermark sydvest
for Kirken og tilbyggede nu i den ene Fløj en særdeles
tidssvarende Smedie, der var i Brug i en Del Aar, indtil
den nuværende Ejer har afstaaet sin Gaard til en Søn og
flyttet Smedien med sig til sin nye Ejendom for Østen
i Byen.
Knap saa stilfærdigt gik det af for min Broder, da han
og et Par andre Hjorddrenge vilde prøve, hvem af dem
der bedst kunde faa Kirkeklokken til at sige noget, og saa
skiftevis klemtede og klamrede med Kirkeklokken midt
paa Eftermiddagen til stor Forargelse og Uro for Byens
Folk, der troede, at der etsteds maatte være Ildebrand.
Da kunde han ikke undslippe en følelig Revselse.
En anden ekstra Udgift, der maatte kaldes følelig for
det lille Samfund, kom i 1861, da Rytterhesten maatte
udskiftes. Denne havde Sognet mærkeligt nok i Forening
med Daugbjerg, senere (1860) i Forening med Taarup
og Daugbjerg og i 1864 i Forening med Laastrup. Nu
var altsaa den gamle Rytterhest, til hvis „Hold“ der
hvert Aar blev ydet en Tribut paa 1 a 2 Rgd., ikke læn
gere tjenlig til sit Formaal, og en ny skulde anskaffes.
Da den gamle Rytterhest kun kunde udbringes i 3 Mk.
8 Sk. og Bidraget til den nye Distriktshest beløb sig til
23 Rgd. 4 Mk. 10 Sk., maatte Bymændene igen gøre et
ekstra dybt Greb i Lommen for at faa Lærredspungen
heven op, hvis „Snude“ var ombunden med en stærk
„Strikke“ med en Tinknap i Enden. Pungen var gerne
snurret godt til og „slaaet i Laas“ med en Haardknude,
som om der aldrig mere skulde lukkes op for det dyre
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Sølv. Det kunde da tage Tid med at faa den løsnet saa
meget, at Pege- og Langfingeren kunde komme helt ned
til Markstykkerne og Hel- og Halvskillingerne. Ret et
kedeligt Stykke Arbejde!
I gammel Tid taltes der baade om Sognerytter og Præsterytter. Præsterne i et Herred skulde stille en Rytter
med Hest, men da denne Ordning voldte adskilligt Bry
deri, blev det bestemt, at Præsterne f. Eks. i Fjends Her
red skulde betale 30 Rgd. til det Hverv, og at Provsten
skulde fordele Beløbet saaledes, at den rige Præst tog
den fattige med, hvilket sikkert ogsaa var en kedelig Be
stilling.
I min Barndomstid vakte det uhyre Opsigt, naar den
hvide Dragonhest, der var stationeret i Baadsgaard, i
flyvende Fart med sin øvede Rytter paa Ryggen aflagde
Besøg i min Hjemby. Aldrig havde vi set Mage til Ridt.
Den fløj østen ud af Byen i fuld Galop med en Støvstrime
bag efter sig, ned ad Vasen midt igennem Engene, og
før vi ret kunde trække Vejret, var dette skønne Syn
forsvundet bag Baadsgaards mange Træer. Den hvi
de Hest havde ret vor Kærlighed. Den lystrede Komman
doerne, og hørte den Signalerne paa en Trompet eller
andet Instrument, blev den helt balstyrig og fo’r afsted
som et vildt Dyr. Hvor var vor Sorg stor, da vi hørte,
at den var kommen ulykkelig af Dage. Paa en Galopade
tur ind i Gaarden, hvor den havde for stærk Fart paa,
kom den for nær Møddingspladsen, gled og styrtede om
kuld med en saadan Voldsomhed, at den tog Skade, saa
den maatte slaas ned. Den var som en Drøm. Jeg har
aldrig glemt den hvide Hest i Støvskyen og syntes, at
jeg dengang saa et Glimt af Pegasus, den vingede Hest,
de virkelige Digtere faar Skyld for at bestige, naar de
fantaserer saaledes med deres Pen, at de kalder paa vor
Higen og vore Længsler ud imod de store Vidder og op
imod de høje Tinder. „Det var nok saadan en flot, hvid
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Hest, Kongen havde at ride paa“, sagde vi til hinanden.
Det var noget andet med de tunge Øg, vi selv var vant
til at bestige paa vore Smaature i Mark og Eng.
Til Dækning af Udgifterne til den nye Rytterhest ind
kom der ved en ekstra Indsamling 25 Rgd. 5 Mk. 2 Sk.,
saa Kommunalmanden sørgede altsaa for, at der altid var
Penge i Kassen. Han behøvede da ikke at lægge ud af
sin egen Mønt og faa „Kasserne“ blandet sammen, hvil
ket jo ofte har kunnet faa skæbnesvangre Følger. Der
maa jo ogsaa dengang have været fornuftige Folk til.
Til de ordinære Udgifter hørte ogsaa Bidrag til Ved
ligeholdelse af Jordemoderboligen i Højslev Kirkeby.
Denne har dengang næppe haft nogen herskabelig Ka
rakter, idet der stadig er opført Poster til denne Bolig,
ganske vist med smaa Beløb, f. Eks. 12 Sk. eller 3 Mk.
o. 1. Ligeledes til Istandsættelse af Skolen og „Bidrag til
Ting- og Arresthusleje“ og til Retsvidnernes Løn, hvilke
varierer fra 3 til 6 Rgd. Endvidere Bidrag til Amtets
Repartitionsfond samt til Sognefogden for Udgift til
samme 6 a 8 Rgd. Sognefogedstiliingen var jo væsentlig
en Tillids- og Ærespost og vår vel heller næppe vanske
lig at staa i Rette, bare Sognefogden kunde tumle Pennen
saa meget, at han kunde „prente“ sit Navn, saa det kun
de tages god paa højere Steder..
Endvidere var der ogsaa Degnens Sildetiende, der f.
Eks. for Aaret 1860 blev betalt med 1 Mk. 4 Sk., saa
den skulde han ikke blive fed af. Jeg er dog ikke klar
over, om den nævnte Post var en Rest af Sildetienden,
medens Hovedparten af den saa var indgaaet i hans Løn.
I 1868 er den anført til 2 Rgd. 3 Mk. 7 Sk. og i 1877 til
5 Kr. 88 Øre, men da er Gebyret ogsaa højest og gaar
nu gradvis ned igen. „Sild er godt“, og det er kun rime
ligt, at der var tillagt Børnenes Tugtemester en Anpart
i Fjordens rige, dog ofte lunefulde Gavmildhed.
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Af periodiske Udgifter kan nævnes Bidrag til Afhol
delse af Folketings- og Landstingsvalg.
Til Tider blev der appelleret til Beboernes Æresfølelse
eller nationale og kongetro Sindelag. Den 16. Novbr. 1858
er bogført „betalt til en Mindestøtte for General Moltge
3 Mk.“ (Mon ikke det er en Fejlskrivning for Grev
Moltke, Statsministeren i Marts-Ministeriet 1848? død
1866), den 28. Februar 1859 „betalt til en Mindestøtte for
faldne Krigere, som skal oprejses paa Flensborg Kirkegaard 4 Mk.“, den 10. Decbr. 1889 „betalt til en Portræt
til Stiftamtmand Tillish i Viborg 1 Kr. 05 0.“ (Georg
Frederik Tillish, Stiftamtmand over Viborg Stift og Amt
1879—1886, hvorefter han „efter eget Ønske“ blev for
flyttet til Præstø Amt) og 14. Oktbr. 1892 til Kongens
Guldbryllupsfest 2 Kr. 75 Øre. Ved Aaret 1876 er vi jo
gaaet over til Møntberegning i Kr. og 0., hvilken Foran
dring sikkert ogsaa paa Lundø blev misbilliget og blandt
de gamle voldte en Del Brøker. Man ser, at mine Bysbørn
ikke har villet staa tilbage, men være med i det store
Fællesskab, selv om de snærede Beløbene ned til et Mi
nimum. Dog, Beløbenes Størrelse kan snarest vidne om,
at Bidragene er dem paalignet som forholdsmæssige for
det lille Sogn.
Men nu kommer vi saa til en hel nymodens Udgift. I
Henhold til Lov af 19. Febr. 1861 blev der afholdt et
Samraadsmøde i Baadsgaard angaaende Oprettelse af en
Postrute til Lundø, hvilket naturligvis medførte en Ud
gift til Kommunekassen (2 Rgd. aarligt), men ogsaa den
store Behagelighed, at nu kunde den afsides beliggende
„lille Verden“ faa Bud fra den store Verden en à to
Gange ugentlig. I Begyndelsen nøjedes Postbudet med at
gaa til Skolen, hvorfra den sparsomme Post blev besør
get videre ved Skolebørnene. Det kunde være en hel rar
Adspredelse for Skolelæreren og Madammen, som hans
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Kone kaldtes, at holde sig à jour med, hvem der fik Breve
og Aviser, og hvem der afsendte Breve. Der kunde even
tuelt ogsaa være Kærestebreve iblandt, saa der var noget
at gætte paa og holde Øje med. Den 26. Novbr. 1874 er
den gamle Postkasse slidt og en ny maa anskaffes 4 Rgd.
1 Mk. 3 Sk., saa den maa have været flunkende fin. I
Slutningen af 80erne blev der igen anskaffet en ny Post
kasse, der nu blev ophængt paa Skipper Clemmensens
Hus midt i Byen, hvor den fremdeles har sin Plads.
Det første Postbud, jeg kan huske, var en Kvinde. Hun
var ikke forknyt af sig, og om Vinteren mødte hun frem
i opkiltrede Skørter for at kunne begaa sig i Snedriverne.
Og nu fik Viborg Stiftstidende — den gamle „Viborg
Samler“ — Indpas paa Halvøen. En 3 à 4 Familier slog
sig sammen om Nyhederne i den, saa var Udgiften jo
overkommelig, og naar saa Bladet var bleven overgramset, ofte flænget af Børnene, læst af Karlen og Pigen til
Eftermiddagsmellemmaden, hvor de ofte satte adskillige
Fedtpletter paa det, inden de tørrede Fingrene rene paa
Trøjeærmet eller i Skrævet, saa kunde det jo efterhaanden ankomme det sidste Sted i en slem broget Forfat
ning, om det i det hele taget naaede saa langt. I „Bjer
ringens“ Tid blev Bladet gerne afbestilt, for da havde
Folk andet at bestille end „at læse i Aviser“. Da levede
man i Sang og Klang med Le og Rive og lidt godt, gam
melt 01 og en god, „dansk Dram“ til at styrke Lemmer
ne, stramme Humøret op og afdæmpe Sveden. Da be
fandt man sig i en salig Uvidenhed, men savnede Bladet,
som en Mand udtrykte sig: „Det er ved Hørelsen og
Læsningen, man bliver klog, og naar vi ingen Aviser
faar, saa ved vi jo ingen Verdens Ting, ikke engang
hvordan de kriges i andre Lande“.
Den 10. Juni 1878 er der bogført en Udgift til en
Baad ved Vasen 6,00 Kr., hvilket kunde tyde paa, at
Halvøen var ved at glide tilbage til sin gamle Form og
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Tilstand som 0. Det er muligt, at Højslev som den tunge
Del af Kommunen var fristet til at ignorere det lille
Sogn mod Nord. En Ansøgning blev sendt, og Forholdene
blev bedret en Del ved en ordentlig Stenkiste og en soli
dere Belægning af Vejbanen. Det saakaldte „Kvægdynd“
og ligesaa „Lille Fjord“ imellem de to Dæmninger var
i Oversvømmelsestider ikke til at spøge med. Det var
paa Strækningen vest for Vasen saa dybt, at Baadsgaards løsgaaende Køer og Kvier maatte ud at svømme,
hvis de, hvilket af og til hændte, vilde gøre en Udflugt
over til Lundø Enge. Kun Hovederne var da synlige over
Vandet. Det var naturligvis en Drengefornøjelse at genne
disse Græstyve tilbage, ikke ad Vasen, men igennem „æ
Kvægdøj“, saa kunde vi nyde Synet af Svømmeturen end
nu engang.
Østerdæmningen blev først opført for at „møde for
Louns Bredning“, og lidt senere kom Vesterdæmningen
for at „møde for Baadsgaard Vig“, hvortil Ejerlauget
laante Pengene af Vallø Klosterstiftelses Midler. Saa
langt skulde man altsaa hen, og denne Stiftelse er jo
anset for at være meget velhavende. Den sidste Anstren
gelse for at faa „æ Kvægdøj“ udtørret blev foretaget for
nogle faa Aar siden, hvortil Hedeselskabets Vejledning
blev begæret. Nu er denne Vejle ganske udtørret, saa
Restpartiet af de store og lavt liggende Enge nu i det
væsentlige er kommet under Kultur og afgiver gode Af
grøder af Havre, Blandsæd, Rug og Kløvergræs. Den
sidste Landvindingssag er lykkedes godt.
Saa kommer vi til 1864, der blev et Smertens Aar for
det lille Sogn som for hele Landet. Da svulmede Kassens
Udgifter op, saa det forslog noget. Man begynder Aaret
(18. Januar) med at udskrive den ordinære Skat paa en
Rgd. pr. Td. Hartkorn (25 Rgd. 5 Mk. 2 Sk.), hvilken
Udgift allerede forøgedes 14. Februar med 2 Rgd. pr.
Td. Hartk. (48 Rgd. 1 Mk. 8 Sk.), der skulde dække Bi-
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draget til to nye Rytterheste (51 Rgd.). Nu havde det
lille Samfund altsaa Andel i trende Rytterheste. Den 26.
Marts igen en Udskrivning paa 3 Mk. pr. Td. Htk. (12
Rgd. 9 Sk.), den 22. Maj 2 Rgd. pr. Td. (51 Rgd. 3 Mk.
14 Sk.) for saa den 10. Juli at naa Højdepunktet med 4
Rgd. pr. Td. Htk. (102 Rgd. 3 Mk. 14 Sk.). Men Pinen er
langt fra ovre med den Anstrengelse. Den 23. August
yderligere 2*/2 Rgd. pr. Td. Htk. (70 Rgd. 4 Mk. 12 Sk.),
den 27. Oktober 1 Rgd. pr. Td. (25 Rgd. 5 Mk. 2 Sk.) og
endelig den 20. November 2 Rgd. pr. Td. (51 Rgd. 1 Mk.
13 Sk.).
Udgifterne i direkte Krigsøjemed var i dette Ydmygel
sens Aar følgende:
8. Maj 1864. Befordring til Viborg med Rekvisitioner
til Preusserne 10 Rgd. 8 Mk.
22. Maj. Befordring til Viborg med Rekvisitioner til
Preusserne 2 Rgd.
22. Maj. 11 Tdr. Havre leveret til Preusserne 22 Rgd.
22. Maj. Mads Møller udlagt i Drikkepenge 1 Mk. 8 Sk.
22. Maj. 4 Befordringer til Viborg 28 Rgd. 3 Mk.
10. Juli. 7 Tdr. Havre à 14 Mk. til Preusserne 16 Rgd.
2 Mk.
10. Juli. Befordring til Hobro 7 Rgd.
10. Juli ltø Tdr. Rug og Befordring til Viborg 10 Rgd.
•10. Juli. Leveret en Ko i Forening med Dommerby
8 Rgd.
10. Juli. 80 Pund Brød à 2l/2 Sk. pr. Pund 2 Rgd. 8 Sk.
10. Juli. 2iy4 Pd. Flæsk à 15 Sk. og 2 Fdk. Gryn 5
Rgd. 3 Mk. 7 Sk.
10. Juli. Befordring af samme til Viborg 3 Mk.
10. Juli. Leveret 1% Fdk. Gryn à 1 Mk. 8 Sk. og 7 Pd.
Flæsk à 15 Sk. = 1 Rgd. 2 Mk. 13 Sk.
10. Juli. Befordring af samme til Viborg 3 Mk.
10. Juli. Betalt Anders Poulsen for en Tur til Viborg
1 Rgd. 4 Mk.
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28. Juli. 4 Befordringer til Preusserne 51 Rgd.
28. Juli. Betalt Jens Baadsgaard i Anledning af samme
15 Rgd.
24. August. Betalt for Befordring med 2 Tdr. Havre
til den fjendtlige Armé i Viborg 1 Rdg. 1 Mk.
27. Septbr. Betalt Maanedsskatten til den preussiske
Krigskasse i Aarhus 21 Rgd. 2 Mk. 3 Sk.
16. Oktober. Leveret til det preussiske Magasin i Vi
borg 3 Lisp, røget Flæsk à 17 Mk. 8 Rgd. 3 Mk.
16. Oktober. Leveret til det preussiske Magasin i Vi
borg 2 Tdr. Havre à 22 Mk. og 100 Pd. Hø 7 Rgd. 5 Mk.
16. Oktober. Betalt for Befordring af 50 Pd. Halm 8 Sk.
16. Oktober. Betalt Laurs Mortensen i Dommerby i
Anledning af en Kørsel til Preusserne 1 Rgd.
24. Oktober. Betalt Laurs Mortensen i Dommerby for
en Befordring med 2 Sengs Klæder til Preusserne i Vi
borg 2 Rgd. 4 Mk.
28. Oktober. Betalt Maanedsskatten til den preussiske
Krigskasse i Aarhus 21 Rgd. 2 Mk. 3 Sk.
6. November. Betalt for Befordring til Viborg med 1
Td. Rug, 1 Td. Havre, 6 Lisp. 4 Pd. Halm, 2 Lisp. Hø,
leveret til Preusserne 3 Rgd. 2 Mk.
6. November. Betalt for 1 Td. Havre til Preusserne
3 Rgd.
18. December. Betalt i Anledning af Sengeklæderne til
Preusserne 6 Rgd. 1 Mk. 8 Sk.
Ialt 259 Rgd. 5 Mk. 10 Sk.
Ind imellem alle disse Poster er indføjet de sædvanlige
lokale Udgifter, hvilke ikke medtages her. Allerede 20.
December 1864 modtoges Refusion for Maanedsskatten til
den preussiske Krigskasse i Aarhus med 88 Rgd. 1 Mk.
1 Sk., altsaa inden Aarets Udgang. Ogsaa Udlæget til de
to nye Distriktsheste paa 51 Rgd. blev lidt ind i det nye
Aar (15. Febr. 1865) betalt tilbage. Dette hjalp jo lidt paa
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den slunkne Kasse og Humøret. Alligevel er der ikke her
bogført noget om en Pot Brændevin i den Anledning.
Glæden er jo lettere at tage end Sorgen. Kun den sidste
trænger til Bedøvelsesmidler, medens Glæden er vort rette
Livselement. Og dog maatte Sorgen nu være anderledes
dybtgaaende, thi ved Fredsslutningen i Wien 30. Novbr.
1864 var hele Sønderjylland jo gaaet tabt. Her forslog en
Pot Brændevin jo intet. At Holsten og Lauenborg blev
skilt ud fra det danske Monarki, gik os ikke til Hjerte.
Det skulde være sket for længe siden, men at „Slesvig,
vort elskede omstridte Land“ blev os berøvet, slog dybe
Hjertesaar og virkede lammende paa det danske Folkesind. Den store Oplevelse i vort Liv var, at vi fik Nord
slesvig tilbage, men hvad saa med Sydslesvig, der synes
at vaagne op og stryge de fremmede Noder af sig? Skal
vi for vore Synders Skyld aldrig faa dem med hjem?
Efterhaanden, som vi kommer op i 1870’erne, bliver
Bogens Optegnelser færre og færre. Flere af de sædvan
lige Udgifter falder nu bort, idet de overtages af Stat
eller Amt. Degnens Sildetiende holder længst ud, da den
vedvarer til Bogens Slutning 1900. Efter den Tid findes
kun nogle Tilføjelser over Nyderne af Sognepræst Danæus’s Legat ca. 12,00 Kr. pr. Termin og af den gamle
Sognefoged og Dannebrogsmand Jens Pedersen Baadsgaards Legat 7,85 Kr. pr. Termin. Her er den gamle Kom
munebog for Lundø Sogn ført a jour af min førnævnte
Svoger, der i en Aarrække indtil for faa Aar siden har
været Sognets eneste Repræsentant i Højslev-DommerbyLundø’s fælles Sogneraad.

Aakjær-Bidrag.
Af August F. Schmidt.

Tragedien fra Mørksø.

Inde på det store vandfattige Hedeland på Vestsiden af
den lange Flyndersø findes en lille rund Sø, der bærer
Navnet Mørksø. Den er kun 3 ha (ca. 6 Tdr. Land) stor
og ligger i Estvad Sogn (Ginding Herred).
Om denne Sø fortalte Peder Hansen i Grønning i 1880’erne eller i Begyndelsen af 1890’erne følgende lille Beret
ning til Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen:
„Mørk Sø skal stå i underjordisk Forbindelse med en
anden Sø. Der er stejle Brinker ned til den. En Karl og
en Pige skal en Gang have holdt på Brinken og læsset
Lyng, og så tog Vognen til at løbe med Pigen ned i Søen,
og der blev hun“. Denne Ulykkesberetning findes trykt i
Evald Tang Kristensens Bog: „Danske Sagn“ III (1895),
S. 368, Nr. 1871.
Når man har læst Peder Hansens Oplysning om Mørksø,
kommer man umiddelbart til at tænke på Jeppe Aakjærs
gribende Fortælling: „Jens Tanderup“, der blev skrevet
År 1900 og udkom op imod Jul nævnte År i Novellesam
lingen „Vadmelsfolk“, og senere adskillige Gange siden;
den findes i Aakjærs Samlede Værker VI (1919), S.
264—84. Det ser sådan ud, som om Jeppe Aakjær har
kendt Peder Hansens Beretning til E. Tang Kristensen,
eller også har han ud fra sit righoldige Kendskab til hele
Egnens Historie og Overlevering selv ved en eller anden
Lejlighed hørt fortælle om den gruelige Tragedie ved
4
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Mørksø, hvor en ung Pige omkom sammen med Heste og
Vogn i den dybe Sø, der under skyet Himmel ligger som
et stort skummelt Øje og skuler under sine høje Brinker.
Spørger man nu Folk i Egnen om Sagen, ja, så siger de,
at sådan hændte det engang, det har man altid hørt for
tælle, og man hår betragtet Hændelsen som noget sket
engang i fordums Dage. Og således forholder det sig sik
kert også. Men hvornår er Ulykken sket? For om muligt
at få Klarhed herover, har jeg i Landsarkivet i Viborg
gennemgået Kirkebøgerne fra Estvad og Sale Sogne, men
uden Resultat. Man skulde jo tro, at Præsten i Kirke
bogens Margin for særlige Tilføjelser vilde have ned
skrevet en Bemærkning om så tragisk en Ulykke, men
dette er ikke sket. Muligvis kan Begivenheden have fun
det Sted så langt tilbage i Tiden, at der i de gammeldags
små Kirkebøger ikke har været Plads til at oplyse noget
særligt om stedfundne ekstraordinære Hændelser, eller
også kan Pigen have været fra et andet Sogn end netop
Estvad eller Sale. Foreløbig må Tidspunktet for Ulykken,
Pigens Navn m. v. henstå i det uvisse; men nu er Sagen
bragt på Bane, og så kan det være, at en agtpågivende
Lokalhistoriker fra Mørksøegnen eller en anden Forsker
engang ved Lejlighed opklarer Sagen. Det vilde være
skønt.
Jeppe Aakjær har i „Jens Tanderup“ med lykkelig
Hånd benyttet en virkelig Begivenhed og omformet den i
en dyrebar Novelle, som man aldrig glemmer, når man
engang har læst den. I det hele taget udnyttede Aakjær
jo meget af sin Hjemstavns Historie, Sprog og Folkeoverlevering i sit digteriske Forfatterskab, og dette bør
man påskønne, da hans Digtning derved har fået det
værdifulde Tilskud af Livets Virkelighed, som er af så
stor Betydning for al sanddru Digtekunst.
Ikke alene Historiens tragiske Slutning, hvor den unge
Pige Karen omkommer med Heste og Lynglæs i Mørksø,
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er Virkelighed. Hele Tragediens Forudsætning er ud
arbejdet på Grundlag af Aakjærs Førstehåndskendskab
til Folk og Dagligtliv i en Bondegård i Mørksøegnen om
kring 1850—70. Vi hører om Karlen Jens Tanderup, der
ankommer som ny Karl til en Gård en Novemberdag.
Milieuskildringen af Hverdagslivet i Jens' nye Plads er
fuld af skarpt sete og præcist huskede Træk fra en Gård
i Aakjærs Drengetid. Skildringen af Fårevaskningeri er
ligeledes værdifuld ved det Indtryk, man her får af et
Arbejde, som mange nu ikke længere kender noget til. De
unges voksende Kærlighed til hinanden er fortalt med
Finsans, og vi får også noget at vide om de Bekymringer,
Jens og Karen vilde få, bl. a. i Modstand fra Karens For
ældres Side; men al Tynge og Sorg blev brat borttaget på
hin Lyngtur, hvor ved et Uheld Hestene løb tilbage, og
det hele med et dødt Suk forsvandt i Søens dybe Vand.
Det er let nok at forstå, at Jens Tanderup aldrig rigtig
kom til sin Forstands fulde Brug efter denne Dag. Da
brast der noget inde i hans Hjerne. For den litteratur
historiske Forskning og til Brug for en fuldstændig,
kommenteret Udgave af Jeppe Aakjærs omfangsrige For
fatterskab er det godt at vide så meget som muligt om
hans Digtnings Forudsætninger. Litteraturkommentato
rerne kan nu vedrørende „Jens Tanderup'* henvise til E.
Tang Kristensens „Danske Sagn“ III, Nr. 1871, for derved
at give en bestemt Oplysning til Kundskab om, at Aakjær
har udnyttet en virkelig Tildragelse i Novellen om Jens
Tanderup, der er så fortrinlig udformet, og som stadig
kan lokke Tårerne frem i Øjenkrogene.
Til Hjælp for Fremtidens Litteraturhistorikere er oven
nævnte Bemærkninger fremførte.

Påvirkning eller Lighed.
I Holbergs „Jacob von Tyboe“ (første Gang udkommet
1725) er der i 1. Akt, 4 Scene, en Samtale mellem Peer
4*
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og Jens, der drøfter Navne ... Jens: „Nei, du Nar! du
maatte tage dig et Tilnavn først“. — Peer: „Hvor Fanden
skulde jeg faae det fra? Min Fader liedte kun slet og ret
Peer, min Farfar og Oldefar ligesaa, jeg kan fast opregne
mine sexten Ahner af lutter Peerer, som aldrig haver haft
videre Tilnavn“.
Denne Replik leder umiddelbart Tanken hen på Ho
strups „Soldaterløjer“ (opført første Gang på Det kgL
Theater (10/2 1850), hvor i 27. Scene Landskabsmaler
Anker, for at forhale Tiden, søger at sætte Prokurator
Barding ind i sine Slægtskabsforhold. Han fortæller her
om tre Sønner, der alle hed Peter. Og i Forbindelse her
med fremkommer han med en hel Del indviklet og ganske
morsom Snak.
Der er god Grund til at tro, at Hostrup, måske uden at
han har tænkt over det, har været påvirket af „Jacob von
Tyboe“ med de mange Peerer i 1. Akt, da han skrev
Scenen med den kendte Samtale i „Soldaterløjer“, hvor
han lader tre Brødre få Navnet Peter.
Derimod synes der at være mere Lighed end Påvirkning
fra Henrik Scharlings „Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard“ (udkommet 1862) til Jeppe Aakjærs omfangrige
Fortælling: „Julebagning“ (1901). Man erindrer, hvor
ledes der i Scharlings Bog skildres et Måltid, hvor alle
sidder om Bordet, og Snakken går treven. Så får Nicolai
ved et Uheld en varm Kartoffel i Halsen ... Han er nær
ved at kvæles, stor Opstandelse, indtil Andrea Margrethe
giver ham et velanbragt Stød i Ryggen, der havde til
Følge, at Kartoflen fløj ham ud af Munden og satte sig
på Døren lige overfor1).
I Aakjærs Fortælling er der en herlig Scene, hvor den
meget sultne Skemand, så snart man har sat sig til Nad
verbordet, sluger en stor Mundfuld af den ildvarme
1) Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard, 15. Oplag, 1912,179 f.
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Grød I næste Nu kyler han i sin Smerte over den onde
Brand i Munden sit Spiseredskab, en Hornske, i susende
Fart hen gennem Luften; den knalder hårdt imod Hånd
taget på Spisekammerdøren og gør ved Tilbageslaget
nogle Hop hen over Gulvet1 ).
Aakjær kan naturligvis som Barn udmærket have op
levet Tildragelsen med Skemandens varme Mundfuld, men
han kan selvsagt også godt have fundet på den — kanske
påvirket af „Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard“ —
imedens han skrev sin værdifulde Fortælling „Julebag
ning“. I hvert Fald, Begivenheden hos ham er af hel
anderledes morsom Virkning end den omtrent tilsvarende
Hændelse ved Juleselskabet i Scharlings Præstegaard,
d. v. s. Greve Præstegård mellem Roskilde og Køge i Pa
stor P. van Wylichs Tid (1848—77).
De ovenfor anførte Sammenstillinger kan være ganske
gode Eksempler på, hvorledes yngre Digtere kan låne hos
eller være påvirkede af ældre Digtere, men noget afgjort
i så Henseende bør man her være forsigtig med at udtale,
da de meddelte litterære Tilfælde også kan være Udtryk
for tilfældige Ligheder. Hvad enten man nu synes, de er
det ene eller det andet, er sådanne digteriske Overens
stemmelser dog nok værd at fremdrage og henlede Op
mærksomheden på, da de ofte kan være ganske lærerige,
hvad Eksemplerne Holberg—Hostrup, Scharling—Aakjær
synes mig at være.
1) Aakjærs Samlede Værker VI (1919), 377.

Fra kirkeinspektionens skuffe III.
Femti år efter statsbankerotten.
Af Niels P. Bjerregård.

I det andet årti af det nittende hundredår havde vort
danske pengevæsen slået en kolbøtte. Herredømmet over
den økonomiske udvikling var gledet de styrende af
hænde, og en skønne dag gik staten fallit. De foranstalt
ninger, der måtte træffes for atter at få statsøkonomien
ind i et fast leje, var både drastiske og generende, og lang
tid svandt hen, før man atter kunne sige, at ordnede for
hold var bragt til veje.
Slår man ned på et eller andet væsen et halvt hundredår
senere, viser det sig, at priser og lønninger er blevet .no
genlunde stabile; men set med vore øjne, ligger det økono
miske niveau lavt.
I det følgende skal der gives nogle få oplysninger om
de økonomiske forhold ved „Frue Kirke0 i Skive i atten
hundrede og tresserne, og den, der har fulgt udviklingen
på det økonomiske område under og efter den anden ver
denskrig og har gjort hele denne inflationsperiode med,
kan da selv drage sine slutninger med hensyn til, hvad der
vil ske, hvis de styrende — hvad skæbnen forbyde —
skulle tabe herredømmet over priser og lønninger, sådan
som det skete i hint skæbnesvangre tiår.
Indbyggertallet i Skive og i det til Skive kirke hørende
landdistrikt steg ret stærkt i midten af det 19. hundredår,
og dette førte med sig, at der var småt med siddepladser
til dem, der mødte frem til gudstjenesten på folkekirkens
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søn- og helligdage, og kirkeinspektionen brød sit hoved
med at finde ud af, hvordan man skulle ordne pladsforhol
dene, så man kunne byde de fremmødte så gode kår som
muligt. Naturligvis havde man i Skive som i andre byer
for at skaffe penge i kassen måttet ty til at udleje stolene.
Dette gav penge til kirkekassen, men var en gene for de
fremmødte; thi det tal, som ikke havde lejede stole, blev
større og større, og den del af menigheden havde natur
ligvis også krav på at få plads i kirken, når de ugentlige
gudstjenester blev afholdt. Kirkeinspektionen henvendte
sig til byens styre, og efter nogle forhandlinger enedes
man om, at byens kasse hvert år skulle udrede 20 rd. til
kirkekassen, og så skulle til gengæld et nærmere fastsat
antal stole stå til fri Afbenyttelse. Man tog ikke skridtet
fuldt ud og lod alle stole være til fri afbenyttelse. Om det
var byens vise fædre, der ikke ønskede at punge ud med
flere penge, eller om det var et vist hensyn, der blev taget
til den del af byens honoratiores, der ikke godt kunne
tænke sig at tage plads hvorsomhelst i kirken eller at
dele stol med hvemsomhelst, får stå hen; men ordningen
blev altså dels frie stole og. dels udlejede stole. Ordningen
førte med sig, at indtægten for stolestader blev en lidet
varierende post på Skive kirkes regnskab. I 1859 lød denne
indtægtspost på 40 rd., 1 m., 8 sk., hvilket altså vil sige,
at de udlejede stole gav en indtægt på 20 rd., 1 m., 8 sk.,
en sum, der i de følgende år var ret konstant, ja, endogså
så konstant, at afvigelserne aldrig nåede op på 1 rd. Reg
lerne for stolestadernes brug var givet i „Danske Lov“
2—22—43 med et tilføjende i samme lovs 2—23—13, der
gav ret til at indkræve 8 sk. årlig af „Husmænd, Inder
ster og Pebersvende, som ikke tiende“. Ungkarleskatten
er altså ikke nogen helt ny opfindelse. Om man i Skive har
indkrævet disse penge, der også populært gik under hav
net stolestadepenge, kan ikke ses, da der kun -findes en
post i kirkens kassebog for stolestadepenge.
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Ved lov af 19. Februar 1861 hævede man de ældre regler
for stolestadernes brug, og efter den tid havde kun præ
sten, kirkesangeren og tiendeejeren ret til eget stolestade,
et forhold, der ophørte ved kirkelovenes gennemførelse
i 1922.
I nogle byer udlejede man også stolestader, efter at
loven af 1861 var kommet, men i Skive dog ikke længere
end til og med 1866. Det har åbenbart knebet så stærkt
for kirkeinspektionen at ordne pladsforholdene, at den har
måttet stille alle stole til fri brug, selv om den havde ondt
ved at undvære pengene. Et gode kom der dog ud af po
styret om pladserne i kirken, ti byens styrelse blev ved
med at tilstille kirken 20 rd. årlig, og dette finder sted
den dag i dag, nu ansat til 40 kr.
Ud over stolestadepengene var kirkens væsentligste ind
tægter tiende, landgilde og jordleje samt indtægt for
gravsteder og klokkeringning. Sidste post gav i 1868
36 rd., 1 m., 8 sk. Tiende og landgilde leveredes in natura,
og da kirkeværgen naturligvis ikke kunne modtage kornet,
blev der afholdt auktion, hvor forbrugere af korn kunne
indkøbe de kvanta, som de mente at kunne bruge eller
omsætte i deres forretning.
I året 1868 kom der følgende summer ind:

For tiende:
22 td., 2 skp., 2 fjdk. rug...................
29 td., 4 skp., 1 fjdk. byg...................
26 td., 1 skp., 2 fjdk. havre..............
Tilsammen
For landgilde :
6 td., 5 skp., iy3 fjdk. rug ............
9 td., 0 skp., 0 fjdk. byg...............
3 td., 2 skp., 2% fjdk. havre............

Tilsammen

234 rd.,
178 rd.,
98 rd.,

1m., 11 sk.
2m., 8 sk.
3m., 8 sk.

511 rd., 1 m., 11 sk.
69 rd.,
53 rd.,
12 rd.,

1m., 1 sk.
1m., 8 sk.
1m., 6 sk.

134 rd., 3 m., 15 sk.
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Uden auktion indkom fra Skive 63 rd., 4 m., 8 sk. Skive
skulle i tiende svare 15 td. byg. Summen blev hvert år
udregnet som gennemsnit af de sidste 10 års kapitelstakst
og derefter indbetalt i rede penge. Endvidere måtte Skive
samme år udrede 34 rd., 5 m., 13 sk. for skyldkorn af
Brårup hartkorn.
Jordlejen indbragte samme år 135 rd., 1 m.
Den samlede sum af disse variable indtægter var altså
i 1868 899 rd., 4 m., 15 sk. ; men det var en bruttoindtægt,
og der faldt en del udgifter på, før det nettoprovenu, der
kunne indgå i kassen, kom frem. Der var først auktions
udgifterne, der for 1868 udgjorde til

kancelliråd Smidth.............................
byskriver Ipsen...................................
% % afgift til fattigkassen.............

14 rd., 1 m., 15 sk.
9 rd., 2 m., 13 sk.
1 rd., 5 m., 11 sk.

Tilsammen

25 rd., 2 m., 7 sk.

og til kirkeværgen:
Løn efter kancelliresolution af 1831 ...
godtgørelse for skrivematerialer........
udgifter ved auktion samt porto........
2 % af tiende- og landgildekorn........

Tilsammen

10
5
4
12

rd.,
rd.,
rd.,
rd.,

0
0
3
5

m.,
m.,
m.,
m.,

0
0
0
7

sk.
sk.
sk.
sk.

32 rd., 2 m., 7 sk.

Skatter skulle kirken også udrede, og de var forholds
vis store. I nævnte år var de 69 rd., 1 m., 10 sk. Dertil
kom så 10 rd. til landsretsprokurator Morville for at re
videre regnskabet, et honorar, som mærkeligt nok ikke er
steget siden.
Også når der kom ekstraordinære udgifter, måtte kir
ken punge ud. I 1864 måtte den således udrede 3 rd., 4 m.,
11 sk. i krigskontribution, og i 1865 måtte den udrede en
krigsskat for de to foregående år på 16 rd., 2 m., 7 sk.
Den sum, der blev tilbage til kirkens administration og
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lønninger, var ikke overvældende, og man undres egentlig
ikke over, at kirkeinspektionen til tider fik hovedpine ved
arbejdet med at få pengene til at slå til. Lønningerne var
— til held for kassen — små. Organisten fik 150 rd. årlig.
Kirkefejeren — det var før man fandt på det moderne
udtryk kirkebetjent — fik 60 rd. årlig; men da han var
så håndsnild, at han kunne trække uret uden at have fag
lig medhjælp, indbragte dette ham yderligere 10 rd. Bælgetræderen, der for resten i tresserne var en dame, fik
20 rd., og koret, der var udtaget blandt skoledrengene, fik
24 rd., men hvor mange, der var om at dele de rare penge,
fortæller regnskabet intet om. Så var der endnu en fast
årlig afgift, idet der hvert år var orgeleftersyn, og dette
måtte honoreres med 20 rd.
I økonomisk henseende var orgelet kirkekassens smer
tensbarn. Sent i forhold til mange andre købstæder fik
man orgel i Skive kirke. Men den dag oprandt også for
denne institution, at den trods sin fattigdom måtte have
et sådant apparat installeret. Egentlig var det Verner
Parsberg til Eskjær, der i 1693 blev ejer af Skivehus, der
gav stødet til, at sagen kom i skred; mærkeligt nok; ti
han var ellers ikke nogen ynder af kirken. Han prøvede i
hvert fald på at forholde Skive kirke dens retmæssige
tilkommende; men trods det — eller måske netop derfor
— ingen kan granske hjærte og nyre og mindst af alt på
en død — forærede han i 1695 Skive kirke 50 dl. til et
orgel, og kirken lagde 40 dl. til., og for denne sum byg
gede så orgelmester Mads Christensen et spilleværk til
Skive kirke. Naturligvis var det ikke hele udgiften. Fragt,
opsætning og pulpiturets udsmykning løb op på 44 dl., 2 m.
Det siger sig selv, at et orgel til en så ringe pris ikke var
hverken stort eller holdbart, og der blev da også i årenes
løb klistret på instrumentet, så istandsættelse af orgelet
næsten hvert år figurerer i regnskabet med en større eller
mindre udgiftspost. Da det 18. hundredår gik på hæld,
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kunne orgelet ikke orke mere, og man akkorderede så med
orgelbygger Peerstrup i Viborg om at lave et nyt.
Det nye orgel havde 8 stemmer og kostede 350 rdl., og
det blev for en pris af 40 rdl. anbragt på et pulpitur i
nærheden af alteret; men af en eller anden grund måtte
det flyttes, og i 1805 blev det anbragt nede i kirken ved
tårnet; men også dette kostede naturligvis penge, og den
slunkne kasse blev lænset for 30 rdl. Selv om orgelet havde
været ret dyrt i forhold til det første, var der dog stadig
mange udgifter på det, og da man nåede frem til 18 hun
drede og tresserne, måtte kirkeinspektionen trods dårlige
tider og ebbe i kassen gå til at anskaffe et nyt orgel.
Det blev orgelbygger J. A. Demant, der i nogle år havde
repareret på det gamle, når han kom på sine årlige ture,
som påtog sig at fremstille et nyt orgel for en pris af
875 rdl. Det kneb voldsomt med pengene; men Demant var
storsindet. Når han fik udbetalt 475 rdl., kunne resten
afdrages på fire år. Dog krævede han 4 % p. a. i rente.
Demant har måske ikke været så pengestærk, som hans
kreditgivning kunde tyde på. I hvert fald afhændede han
forskrivningen, som kirkeinspektionen havde givet ham,
til B. E. Schrøder, der var bankbogholder og senere direk
tør i „Skive Bank“.
Tiåret 1860—70 havde altså været præget af små ind
tægter med noget for store omkostninger for at indkas
sere summerne, og da der så oven i købet kom krigskontribution og krigsskat ud over de almindelige skatter, der
heller ikke var små, og anskaffelse af et nyt orgel, forstår
man nok, at det kunne knibe med at holde penge i kassen,
og da man gik ind i det nye tiår, var der da også — set i
forhold til kassens omsætning — et ret stort underskud.
Foranstående er et lille kig ind i, hvad Skive kirke
inspektion kunne have at døje med for op mod hundrede
år siden. Nu er kirkeinspektionen afgået ved døden, og
det er menighedsrådene, der nu har det økonomiske ansvar
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og slidet med at holde penge i kirkekassen. Disse råd kan
dog glæde sig ved, at de, såfremt indtægterne ikke kan slå
til, kan ligne underskuddet på menighedens medlemmer ;
dette var forment kirkeinspektionen. Om den ydende part,
de medlemmer af menigheden, som skal rykke ud med
Pengene, er glade for den nye ordning, får stå hen. Det
kan der først dømmes fornuftigt om, når vor tid af senere
slægter kan vurderes historisk. Ti så kan man først klare
sig, om man har fået valuta for de lignede og indkas
serede summer.

Sandflugten i Sæby og Nautrup.
Af Anthon Fuglsang.

1807.

Professor E. Wiborg, Rentekamrets Førstemand i
Sandflugtssager, beretter i Juli:
Paa min Rejse igenem Salling blev jeg paa Foranstalt
ning af Herredsfoged Selmer i Skive af flere Bønder i
Sæby og Glynge anmodet om at rejse hen til en Sand
flugt for at undersøge den, da den borttog deres Heder
og truede med at ødelægge deres Marker og Enge.
Denne Sandflugt har sin Oprindelse fra Limfjorden.
Ved Fjorden er den forsynet med smaa Klitter, bevokset
med Hjelme, og er i øvrigt en udbredt, gruset Strækning
frembragt ved de af det bortflyvende Flyvesand tilbage
blevne Smaasten. Sandflugtsstrækningen gaar nu op i en
Dal over den langs Fjorden løbende Bakke, og her er ad
skillige Sandklitter, i den østlige Side fornemmelig en
lang, dyb og meget farlig Slaage, hvori en liden med
Hjelmerør bevokset Sandhøj i Flyvesandet, der udbreder
sig over Heden og fordærver Overfladeskorpen, saa den
underliggende Flyvesand bliver levende.
Hele Sandflugten strækker sig fra NV til SØ, smallest
i NV ; den er meget rasende og har ødelagt en stor Del
af den omliggende Hede og nærmer sig nu med den syd
østlige Spids til Agerlandet og et derved liggende Kjær.
Sandflugten kræver hastig Foranstaltning og en kraf
tig Dæmpning, dersom Bøndernes Ejendomme ikke skal
blive ødelagte, og jeg foreslaar:
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1) At Sandflugten straks inddoeles og lyses i Fred. Der
er adskillige Hjelmerør, som under Fredning ved Selvsaaning kan udbrede sig.
2) Der opføres et ll/> Al. højt Dige tværs over Sanden,
omtrent 40 Al. langt i lige Linje med den sydlige
Ende af det vestfor Sandflugten liggende Kjær, ved
Foden af Sandbanken, som løber langs Fjorden. Diget
skal møde Sandet, som kommer fra den grusede
Strækning samt delvis hindre Vinden i at trænge dy
bere ind i Sandflugten.
3) Der opføres lignende Diger i den østlige Slaage paa
Sandflugten, omtrent 10 Al. fra hinanden, til at fast
holde Sandet, som tilføres Slaagerne og dels selv af
giver. Digerne skal forbindes med Sandbrinker og
sættes paa de dybeste Steder i Slaagen og beplantes
med Hjelmerør.
4) Der plantes midt paa den sydligste Del af Sandflug
ten, hvor den udbreder sig og ikke helt har overdæk
ket den høje Lyng, i Strimler eller Klitter, 25 Al.
brede, i Retning NØ til SV med 100 Al. Afstand imel
lem Strimlerne.
5) Der forskrives fra Sandflugtskommissær Thagaard i
Thisted 20 Tdr. Hjelmerørsvipper til Nedlægning.
6) Der antages en Opsysnmand og en Klitfoged. Og der
beskikkes en Sandflugtskommissær for Salling, hvor
til Byfoged Selmer har foreslaaet Ebbe Broegaard,
Forvalter paa Krabbesholm og en af Skive Bys eligerede Mænd. Han anses duelig dertil. Kmrh., Stift
amtmand Sehested har erklæret, at han kender ikke
nogen til Posten dueligere, hvilket han paalagde mig
at meddele det kgle Rentekammer.

Rentekammeret bifaldt Professorens Forslag og til
skrev Stiftamtmanden, hvad han havde indberettet og
foreslaaet angaaende Sandflugten i Harre Herred og An-

Sandflugten i Sæby og Nautrup

63

sættelse af Broegaard som Sandflugtskommissær. Og da
Kamret staar i Begreb med at indgaa til Hs. Majst. om,
at Forvalter Broegaard maa beskikkes som Sandflugts
kommissær i Salling, anmodes Stiftamtmanden om ved
ham at foranstalte det fornødne i Overensstemmelse med
Professorens Forslag og at drage Omsorg for, at der
ansættes tillige en ulønnet Opsynsmand og en lønnet
Klitfoged i Henhold til Sandflugtsforordningen af 19.
.Septbr. 1792.
Og da der vil blive Brug for 20 Tdr. Klittagsvipper,
som formenes at kunne faas fra Thisted Amts Klitter,
saa er Amtmand Faye i Thisted anmodet om at lade
disse Vipper indsamle og transportere ved Skibslejlighed
til Skive.
Forvalter Broegaards Udnævnelse til Sandflug tsko ni missæ r.
Efter Rentekamrets Forestilling resolverer Hs. Majest,
under 7. August:

Vi overdrager allernaadigst Forvalter ved Krabbes
holm, Ebbe Broegaard, Opsigten med Sandflugten i Sal
ling og bevilger ham derfor foruden fri Befordring for
de Dage, han anvender paa Tilsynet, 2 Rdlr. i Diætpenge.
Han skal aarligt sammen med Herredsfogden foretage
den i Forordningen befalede Hovedbesigtigelse af Sand
flugtens Tilstand, som beskreven og underskreven skal
indsendes ved hvert Aars Udgang. I øvrigt kan han efter
Godtbefindende rejse om og varetage Tilsynet, lade Vip
per indsamle og paase Arbejdets forsvarlige Udførelse ...

Klittagsvipperne fra Thisted
ankom i Oktober. De 20 Tdr. kostede i Indsamling 10
Rdlr., Sækkeleje og Transport til Sallingsund ved Køb
mand Henrik Knakkergaard, Thisted, 5 Rdlr., Vognleje
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Thisted—Sallingsund og Færgepenge over Vilsund og
Sallingsund 5 Rdlr. 8 Sk. De godt 20 Rdlr. blev for Vi
borg Amt forskudsvis betalt af den kgle Kasse.
Broegaards Indberetning for Anret.
Sandflugten i Sæby og Glynge Byers Hede og i Nautrup Sogn indeholder ca. 30 geometriske Tdr. Land. Area
let ejes af 5 Beboere i Sæby og 2 i Glynge i Nautrup
Sogn. Sæby Sogns Andel er udskiftet, Nautrup Sogns
ikke. Sandflugtskommissionen har 2 Gange berejst San
den og funden den farlig. Paa Grund af indtrædende
Frost blev de planlagte og approberede Diger ikke opført.
Ejheller blev andet Arbejde gjort, da ingen Tørv til Di
gerne uden Skade kan graves paa Stedet og Klitvipperne
fra Thy kom saa sildig, at de ikke turde nedlægges af
Frygt for Vinteren.
Broegaard anmoder om at faa et Situationskort over
Sandflugtsstrækningen samt anvist de fornødne Knuder
eller Tørv til Digerne, og endelig at faa bestemt afgjort,
hvilke Sogne der skal forrette Arbejdet til Sandflugtens
Dæmpning.
Sandflugten har sin Oprindelse fra 2 Kilder; efter al
Formodning har Bønderne kun vist Professor Wiborg
den betydeligste.
Broegaards Regning paa Diætpenge for 6 Dage, 12
Rdlr. Herredsfoged Selmer vil ingen Diætpenge have for
sit Medfølge ved det aarlige Klitsyn.
Broegaard lod sin affattede Indberetning ligge i sin
Skuffe eller hvor det var, indtil Rentekamret i Maj 1808
krævede den igennem Amtet. Broegaard afstod den endda
ikke. Det javver val ett saa groov! synes at være hans
Regel. Først da der atter i Juli kom Bud efter Beretnin
gen med Trusel om Dagbøde for dens Tilbageholdelse,
afsendtes den til Amtet med Forslag om at udmelde Jeppe
Møller i Sæby til Opsysnmand og Klitfoged ved Sandene
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og med Oplysning om, at Knolde til de Diger skal hentes
900 Al. fra Sandflugten i Glyngholm Hede, der ejes til
halvt af Jeppe Møller og Glynge By. Men inden Knoldene
kan graves, skal Heden formodentlig takseres, for at Godt
gørelse til Ejerne kan bestemmes. Forøvrigt har Kom
missionen nylig beseet denne Hede og fandt den temme
lig storgrusig, saa der kan ikke opkomme Sandflugt ved
at grave Knolde, og unødigt Ophold inden Iværksættelse
vil være til Skade for Sandflugtens Dæmpning.
Stiftamtmand Sehested ser paa Beretningen og ræson
nerer ud fra Aarsens Tid. Han bemærker skriftligt:
... nu staar den travle Høst for Haanden, som især i Aar
(1808) for Landmanden er byrdefuld, fordi saa mange
unge Karle er udkommanderet til Landets Forsvar, hvor
for jeg finder det betænkeligt og uønskværdigt at be
gynde med Arbejdet nu, idet det henstilles til Rentekam
rets Resolution, hvorledes der skal forholdes dermed ifl.
Sandflugtskommissærens Skrivelse, samt om Jeppe Møl
ler maa antages som Klitfoged.
Rentekamret sendte Beretningen til Professor Wiborg
Han var en meget optaget Mand som Forstander for den
kgle Veterinærskole m. m. m., og hans Betænkning fore
ligger ikke før i Januar 1809. Han bemærker:
Hedetorv kan leveres af de Lodsejere, paa hvis Grund
Sandflugten ligger, da den er omgiven af Hede. De om
liggende Sogne skal køre Tørvene, der ogsaa kan tages
fra fjernere liggende Steder. Forordningen fastsætter
ikke Godtgørelse for Hedetorv, kun for Klittagsvipper.
Sandflugtens Dæmpning bør ikke opsættes. Men hverken
Stiftamtmanden eller Sandflugtskommissæren har efter
kommet Forordningen, thi ellers vilde Dæmpning for
længst have været iværksat i Henhold til mit af Rente
kamret i 1807 approberede Forslag.
Derefter afgik i Marts 1809 Kammerskrivelse til Stift
amtmand Sehested med Ordre om at iværksætte Dæmp5
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ningen uden Henstand i Henhold til Professorens af
Kamret approberede Plan af 1807. Arbejdet skal inddeles
forholdsmæssigt mellem de Sogne og Byer, der skal for
rette Tørvegravning, Kørsel, Digesætning etc. Man har
intet imod, at Jeppe Møller sættes til Klitfoged. Sluttelig
anmodes Kammerherren om at tilholde Broegaard at for
holde sig efter Ordre og Plan, og at Broegaard skal affordres Indberetning for 1808.

1808.

Broegaard havde godt nok den krævede Beretning færdigskreven. Den laa godt i Skuffen, hvor den laa. Den
kunde ligge lidt endnu. Der var ingen Tid forpasset. Hen
i April kom den frem og ud af Huset, ad Viborg til.
Beretningen lyder paa, at Kommissionen to Gange i
Aarets Løb berejste Sandflugten. Angaaende de fra Thy
i 1807 modtagne Vipper, som i Mangel af fornøden Ordre
og Foranstaltning til Digernes Sættelse ikke blev, strøet,
saa er de, imens de har henligget, bievne saa museædte,
at de ikke duer. Og at faa nye Vipper sendt kan vel ikke
nytte, før Digearbejdet er saa vidt fremmet, at man kan
indse Gavnligheden af at strø Vipper. Hele Aarets Ud
gifts beløb kun 4 Rdlr.
Stiftamtmanden bemærker til Beretningen, inden han
videresender den:
Jeg veed ej nogen at tilregne Forsømmelsen med Vip
perne uden Broegaard selv, thi da han ikke strøede dem
paa Sandene, som han burde, kunde han i hvert Fald
have sørget for, at de blev bevarede. Det har ikke været
Mangel paa Foranstaltning fra min Side, at de behøvende
Knolde til Digesætning ej har kunnet faas, og da Rente
kamret herigennem har underrettet ham om, hvor Knol
dene kan faas og tilladt at antage Jeppe Møller som Klit
foged, saa tror jeg ikke, at der fra Broegaards Side kan
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siges, at der fra mit Embedes Side er givet ham Anled
ning til Standsning af sin Pligts Opfyldelse.
Professor Wiborg bemærker, da han fik Beretningen:
Det er en stor Forseelse af Sandflugtskommissæren,
at han har ladet de 20 Tdr. Klitvipper fortære af Mus
og henrardne. Han burde have nedlagt dem, uanset at
Digerne ikke var opførte. Der maa nu betimeligt i Aar
anskaffes 20 Tdr. Vipper, der straks ved Modtagelsen
til Efteraafet nedlægges, og Broegaard bliver paa det
alvorligste at irettesætte og tilholde at efterkomme de
ham givne Befalinger.
.Hvorefter Rentekamret meddelte Stiftamtmand Sehested, at der var bestilt 20 Tdr. nye Vipper i Thy til Leve
ring Efteraar. Broegaard skal tilholdes straks efter Mod
tagelsen at nedlægge dem paa de mest passende Steder,
uanset om han har faaet Digerne sat eller ej.
Sandflugtskommissær Thagaards Regning for Vipper
ne lød denne Gang paa 25 Rdlr.
Broegaard kan ikke komme afsted med at faa
Digerne sat.

Til Trods for den givne Ordre andrager Broegaard i
Maj Amtet om, at der til Sandflugtens Dæmpning i Sæby
Sogn maa indkøbes Knolde til at sætte Diger af. I den
Anledning tilskriver Amtet Herredsfoged Selmer i Skive,
at Sandflugtskommissæren maa indkomme med Forslag
til den mindst bekostelige Maade at faa Sandflugten dæm
pet paa, da dette saa vil blive indstillet til Rentekamret.
Amtet har intet imod, at Sæby, Nautrup, Vile, Durup og
Aasted Sogne henlægges til at forrette Arbejdet paa
Sandflugten. Og Fredningen skal haandhæves paa San
dene. Amtet kan ikke indse Nødvendigheden af det Si
tuationskort, Broegaard har ønsket at faa.
5*
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Broegaards Befordring.
Rentekamret meddeler Stiftamtmand Sehested i Sep
tember i Anledning af Forespørgsel, om Broegaard kan
meddeles en ubestemt Anvisning paa fri Befordring til
Sandflugtsrejser, at han om fri Befordring kan henvende
sig paa Amtstuen. Ved Indsendelse af hans Aarsindberetning skal den meddelte Vognanvisning paa fri Befor
dring være vedlagt, forsynet med Opsynsmands eller
Klitfogeds Paategning om, hvilke Dage Sandflugtskom
missæren har været tilstede paa Sandene.

Digetørvene.
1809.
I Januar tilskriver Rentekamret Stiftamtmand Sehe
sted, at Dæmpningen af Sandflugten i Glynge Bys Sand
flugt ikke maa opsættes, til dens Hede er udskiftet. Er
Fællesskabet skadeligt for Fredningen, vil der i saa Hen
seende være at forholde efter Sandflugtsforordningens
§ 6, og m. H. t. Anskaffelse af fornødne Knolde til Di
gerne, da vil disse være at levere af Lodsejerne i Sand
flugten, og de kan graves i Heden derved. Men ogsaa
Lodsejere i andre Byer og Sogne af dem, som er henlagte
til at forrette Sandflugtsarbejdet, kan paalægges at levere
visse Læs Tørv efter den stedfindende Arbejdsinddeling,
hvorom Broegaard i H. t. Forordningens § 27 har at ind
sende Forslag til Amtet.
Lige vidt — og Sandflugten breder sig.
Ved Midsommertide afgiver Broegaard sin Beretning
for 1808, hvori det hedder, at Sandflugten har udbredt
sig over omtrent 20 Tdr. Land, og et nyt Sandudbrud er
begyndt nordenfor de nuværende Sandflugts Kilder. Og
da der er ankommen Resolution om, hvorledes Knolde til
Diger skal anskaffes, da kan disse ikke uden Skade for
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Lodsejerne tages i deres Lodder, og saa har intet kunnet
foretages.
Om Efteraaret fik han alligevel nogen Gang i Dæmp
ningen, idet han ved Aarets Udgang melder, at Nautrup,
Sæby, Vile og Aasted Sogne har forrettet 76 Arbejds
dage, hvor de 20 Tdr. Vipper blev nedlagt, men der
mangler endnu nogle Tdr., som dog først til Foraaret,
naar Digerne er satte, kan nedlægges.
Broegaards Regning for 25 Dage er paa 50 Rdlr. og Klit
fogdens Løn 10 Rdlr.

1810.
Broegaard rapporterer

hen paa Sommeren, at han til Efteraaret vil faa Brug
for 10 a 12 Tdr. Vipper, da Sandflugten har udbredt sig
videre, og Digerne endnu ikke er blevet satte. Han ven
ter sine tilgodehavende Diætpenge for sidste Aar samt
Løn til Klitfogden.
Dertil svarer Rentekamret i August igennem Amtet,
at da Broegaard ikke har indsendt Beretning for sidste
Aar, kan han ingen Penge faa, forinden den er modtaget.
Det hjalp, forsaavidt som Broegaard indsendte den
aargamle Beretning inden Jul, hvorefter han og Klitfog
den fik deres Tilgodehavende et Aar bagud, inden Nytaar.
Professor Wiborg minder om Digerne.

Ved Udgangen af 1810 skriver Professoren til Rente
kamret, at i 4 Aar er Digernes Opførelse blevet forhalet.
Skylden derfor er nok tildels Stiftamtmandens, der
næppe kraftigt nok har tilholdt Broegaard at faa dem
opført. Men uden Diger hjælper Klittagsvipper ikke, og
det fraraades at tilstille Broegaard de ønskede Vipper,
inden Digerne er sat. Han bør beordres til snarest at faa
dem sat op.
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Med Afregningen af de 60 Rdlr. inden Nytaar tilskrev
da Rentekamret den kst. Amtmand, Justitiarius Jesper
sen, at tilholde Broegaard at holde sig Forordningen
efterrettelig angaaende det befalede aarlige Klitsyn, som
han har forsømt; ligeledes i sine Indberetninger at be
rette, hvorledes Fredningen af Sandflugten holdes ved
lige og om, hvorledes de plantede Klitvipper er slaaet an.
Og hvad angaar de Diger, som stadig ikke ifølge Broe
gaards sidste Rapport er blevet opførte, anmodes Amt
manden om, saafremt de ikke er blevet sat op nu i Efteraaret, at drage Omsorg for, at dette sker snarest. Og
endelig angaaende de af Broegaard ønskede Vipper, da
vil han være at tilmelde, at Professor Wiborg ikke anser
det raadeligt, at han nedlægger flere Vipper, inden han
faar Digerne sat op.

1811.
Broegaard ovenpaa.
Af Beretningen for 1810 ses, at Broegaard har ofret
6 Dage paa Sandflugten, at de strøede Vipper staar i god
Vækst, og at Sandflugten er velfredet. Men baade Klit
taget og Fredningen lider under, at Digerne ikke er ble
vet opsatte til Læ og Værn. At det staar saaledes til.
bedes undskyldt, da jeg havde om flere Vipper og Knolde
til Diger i Maj 1809 tilskrevet Stiftamtmand Sehested
uden at nyde den Lykke at erholde noget Svar, beretter
Broegaard.
Men angaaende det Paalæg om at afholde Klitsyn over
Sandflugtens Tilstand hvert Efteraar sammen med Ret
tens Betjent i Jurisdiktionen, da har jeg efterset For
ordningen, men kan ikke finde noget om, at Synet skulde
have været holdt, men om der alligevel skulde gemmes
en Slags Mening derudi, det har jeg ikke saa nøje indseet, erklærer han underfundigt.
Det bliver nødvendigt, at Glynge Bys Andel i Sand-
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klitten i Nautrup Sogn udskiftes, og dertil er det begæ
rede Situationskort fra Udskiftningen af Nautrups An
del nødvendig. Men hver Gang jeg nævner denne Ud
skiftning til Herredsfoged Selmer, siger han blot: Skaf
først Situationskortet! Beboerne er faa og fattige, og de
lider Skade nok af Sandflugten, saa de ikke tillige bør
paalægges at skaffe Situationskort for at faa deres Klit
skiftet ud. Jeg har ikke Sandflugtsforordningen, men
maa laane den hos Herredsfogden. Kan jeg ikke faa en
6 Stkr. af den samt Professor Wiborgs Skrift: Efterret
ning om Sandflugtsvæxster og deres Behandling?
Den kst. Stiftamtmand Jespersen bemærker til Broe
gaards Beretning, at ifl. Amtets Kopibog er saavel Broe
gaard som Herredsfoged Selmer den 2. Febr. 1909 til
skrevne om Digernes Rejsning. Jeg tror det gavnligt, at
Glynge Bys Klitlod udskiftes, og Betalingen for Dige
knoldene kan vel erstattes i Analogi med Forordning af
17/12 1793 § 16 af Sæby og Glynges Beboere, sammen
med de tilgrænsende Sogne, paa den Maade, at de Lods
ejere, i hvis Lodder Sandflugten findes, betaler dobbelt.
Rentekamret svarer ved at henvise til Kammerskri
velse af Januar 1809, der anviser at lade foretage Ud
skiftning af Glynge Bys Klitlod, hvis den anses skadelig
for Sandflugtens Fred og Dæmpning, i Tilslutning til
Situationskortet over den allerede udskiftede Del af Klit
ten. Saa snart Forening med de paagældende Lodsejere
er sket, afholdes et Aastedsmøde paa Amtets Foranstalt
ning, hvortil Sandflugtskommissæren skal give Møde for
at paase Klittens hensigtsmæssige Udskiftning i Lodder
af passende Længde i Forhold til Bredden, Mand og
Mand imellem, hvorefter det kan ventes, at de halve Ud
skiftningsomkostninger vil blive godtgjort af den kgl.
Kasse i Henhold til Forordningens § 9.
Men Sandflugtens Dæmpning bør ikke udsættes af
Hensyn til Udskiftning eller ej, og Kamret bifalder
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i øvrigt Amtmandens Forslag om de fornødne Tørvs eller
Knoldes Anskaffelse til Digernes Opførelse, hvorfor han
anmodes om, at de nu uden Ophold bliver sat op.
Broegaard kan ikke komme over Digernes Opsætning.

Ved Udgangen af Juni rapporterer Broegaard, at de
for 2 Aar siden lagte Klitvipper vokser godt, men der
behøves flere; men navnlig maa Digerne opsættes!
Hvortil den kst. Stiftamtmand noget irriteret bemær
ker, at han straks efter Kammerskrivelsens Modtagelse
i Marts beordrede Broegaard til at opsætte disse Diger,
og nu har jeg atter paamindet ham derom, da det ikke
synes at være sket.
I Beretningen for 1811
fortæller Broegaard troskyldigt, at Digerne er endnu
ikke satte, fordi det synes ikke saa afgjort, naar og paa
hvad Maade Lodsejerne skal godtgøres for Knoldene, og
det vil de have Vished for, inden der graves. Og saa
længe Krigen vedvarer, vil det være næsten umuligt at
faa det Digearbejde gjort, da Tjenestefolk ikke er til at
faa for Penge.
Broegaards Regning er paa 15 Rdlr. og Klitfogedlønnen 10.
Stiftamtmand Sehested, der atter har overtaget sit
Embede, erklærer, at det er kun Udflugter, Broegaard
har forklaret om Grunden til, at der i Fjor ikke blev af
holdt Klitsyn, thi det staar alene til ham baade at be
stemme Dagen derfor og forud at rekvirere Befordring.
Ogsaa hans Henskyden sig under, at det skyldes Mangel
paa Amtets Besvarelse, at han ikke forlængst har faaet
Digerne sat, er et Paaskud, saavel som Sætningen om, at
han ikke synes, at Erstatningen for Knoldene er afgjort.
Thi han er i enhver Henseende underrettet og opfordret
til at sætte Digerne. Dog har jeg nu tilskrevet ham, at
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saafremt Sandflugten ikke, trods de manglende Diger,
udbreder sig, bør deres Sætning udsættes til efter Kri
gen, da der virkelig er stor Mangel paa Folk paa Landet;
endog Drenge paa 15 Aar er udkommanderet. Derfor
tror jeg, at Broegaard bør befales at optage et Klitsyn
over Sandflugten, som bør vise, hvorvidt Sandflugten er
aftaget eller tiltaget, for at det deraf kan skønnes, hvor
vidt Digernes Sætning er nødvendig nu, eller de kan vente
til Sæby Klitandel til næste Aar ved Stiftslandinspektør
Flor i Skive bliver udskiftet.
1812.
Midt i Maj besværer Rentekamret sig i Skrivelse til
Amtet over, at Broegaard, uagtet Paamindelse derom og
han ved sin Tiltrædelse forpligtedes til at foretage det i
Forordningen befalede aarlige Klitsyn over Sandflugtens
Tilstand, dog ikke sidste Aar har foretaget dette. Kam
ret ønsker hans Forklaring derpaa.
Broegaard forklarer da, at Aarsagen var den, at han
ingen Anvisning paa fri Befordring kunde faa, hvorefter
Kamret forespørger Amtet, hvorvidt han havde henvendt
sig for at faa Anvisning paa fri Befordring udstedt af
Amtstuen, som har Pligt til at udstede saadanne paa
Broegaards Opfordring. — Det havde Broegaard ikke,
hvorfor hans Undskyldning ikke kunde gælde, — og
Kamret anmoder Amtet om at paalægge ham at holde
sig Forordningens Bud efterrettelig. Broegaard kan faa
saa mange Anvisninger udstedt paa Amtstuen, som han
har Brug for, men en generel Befordringsanvisning for
et helt Aar ad Gangen kan han ikke tilstedes.
Broegaard har ligeledes skrevet Regning paa Diæt
penge for 5 Dage i sidste Aar, men hans Indberetning
viser, at han kun har været 2 Gange paa Sandflugten,
saa Kamret ønsker Besked med Sammenhængen deri.
Og angaaende de Diger, som for mange Aar siden
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skulde have været opført, vil Kamret ligeledes have Be
sked om, hvilke Anstalter Broegaard har føjet for at til
vejebringe Tørv eller Knolde dertil.
Hvad endelig Broegaards Forespørgsel angaar, om
han maa antage Jens Christoffer Kjærgaard til Klitfoged
og Opsynsmand i Stedet for Jeppe Møller, som formedelst
Øjensvaghed ikke længer kan forestaa denne Tjeneste,
da har Kamret intet derimod.
Amtet kan vente nærmere Afgørelse af, hvorvidt Di
gerne ifl. Prof. Wiborgs Forslag og Kamrets Tilslutning
af 1807 maa bero til efter Krigen.

1813.
Rentekamret havde sendt Digesagen til Professor Wi
borgs Betænkning. Denne blev ellers i 1811 efter 25 Aars
Tjeneste under Sandflugtsvæsenet fritaget for at have
med løbende Sandflugtssager at gøre. Digerne oppe i Sal
ling var et Særtilfælde. Han skriver i Januar:
Digerne blev i 1807 foreslaaet for at holde Flyvesan
det fra at brede sig indtil Klitvipperne, der samtidig
skulde lægges, vokste til og kunde overtage Digernes
Opgave og mer end det, dæmpe og binde Sandet. Efter
Indberetningerne i de sidste Aar skal Vipperne staa som
kraftigt Klittag i Grøde, og jeg formoder da, at Digerne
nu er unødvendige, naar Sandflugten vedblivende fredes,
da der intet forlyder om, at Sandflugten nu i det sidste
Aar har bredt sig. Jeg anbefaler derfor Udsættelsen af
Digerne, saafremt Klittaget kan holde Sandet indenfor
sine egne Grænser. Men jeg kan ikke afholde mig fra
en Bemærkning om, at det er ubegribeligt, at disse
Digers Opsætning har kunnet volde saa stort Postyr fra
saavel Sandflugtskommissærens som fra Lodsejernes
Side.
Amtet fik derpaa Kammerskrivelse om, at Digerne
kunde vente under Forudsætning af, at Klittaget var
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kraftigt nok til at holde Sandet nede. Men derom maa
Broegaard afæskes nøjagtig Forklaring. Og hans Syns
forretning afkræves ham.

Digernes Anstødssten fjernet.
Broegaard var snar i Vendingen med at faa Synsfor
retningen med Posten. Den er kort og klar: Vipperne er
groet godt til. Jeg mangler nogle at strø paa flere nøgne
Steder. Diger til Værn behøves ikke, da Klittaget er til
strækkelig stærkt, og det uanset at Blæsten har brækket
nogle Huller, hvorfra Sandet fyger. Men disse Aabninger skal blive nedkastede og naar saa Vipper lægges derpaa, saa holder den Fygning op. — Broegaards Regning
for det forløbne Aar beløber sig til 9 Rbdlr. og Klitfogdens
Løn 15 Rbdlr. Herredsfogden vil som sædvanlig ikke have
Diætpenge for Synet, erklærer Broegaard, da den Daler,
han kan bekomme, alligevel ikke kan dække hans Om
kostninger ved Rejsen de 3Va Mil fra Skive.

Udskiftningen af Glynge Klit.

I Juli tilstiller Amtet Rentekamret Kort og Bilag over
Opmaalingen og Udskiftningen, udfærdiget af Stiftsland
inspektør Flor. Da Udskiftningen er foretaget efter An
modning af Sandflugtskommissionen: Herredsfoged Sel
mer og Broegaard, sender Kamret det modtagne til deres
Erklæring. Og da Flors Regning viser, at han har opmaalt ogsaa den Klitstrækning, som han vidste i For
vejen var udskiftet, anmodes Amtet om at æske hans
Erklæring om, hvem der har bestilt ham til at opmaale
hele Sæby Sogns Sandflugtsstrækning.
Flor erklærer at have foretaget Opmaalingen af Sæby
og Glynge Byers Sandflugtsstrækning efter Ordre fra
Rentekamret. Opmaalingen viser følgende Størrelse:
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Fra Glynge Vej i Øster til Sallingsund... 324160 Kv.-Al.
Fra Snake Vej til Højen......................... 299010
do.
Derfra i Direktion Glyngøres Dau........ 376030
do.
Ved Dauen...................................................
43060 do.
I Glyngøre er det meste Fjordsand........ 147940 do.

Ialt 1190200 Kv.-Al. eller 85 Tdr. Land.

Kommissionen erklærer, at Sandflugten nu er ordent
lig udskiftet af Fællesskab, men ikke imellem Mand og
Mand, da Delingslinjerne mellem hver Lod især ved Sand
flugt er gjort ukendelig. Men da nu Kort haves derover,
er det ikke vanskeligt at dele, saa enhver faar sit ifl. kgl.
Resolution af 22/2 1787.
Hvorefter Stiftslandinspektøren af den kgle Kasse faar
den halve Regningsdel, som han virkelig har Krav paa,
udbetalt paa Amtstuen. Mener han at have mere tilgode,
maa han henholde sig til Broegaard og Selmer. Det an
viste Beløb var for Opmaaling 16 Rbdlr. 64 Sk. og for
Udlæg 100 Rdlr. dansk Kurant.
Broegaard har Digerne paa Hjerne og synes
i øvrigt tungnem.

Inden Jul foretoges Klitsynet, og efter at have meldt,
at Sandflugten ikke udbreder sig, at det ønskede Parti
Vipper forventes til Strøning i de opbrudte Huller og
aabne Steder, og at hans Regning paa Diætpenge efter
den indtraadte Statsbankerot beløber sig til 35 Rbdlr. i
Sedler og 85 Sk. i. Tegn, minder han Rentekamret om en
Skrivelse, han i 1812 har indsendt, omhandlende hvorvidt
de Diger skal sættes, og om han skal lade nogle Vipper til
Udsaaning indsamle paa Sanden, da der ikke er saa faa.
Han anmoder om at faa Svar herpaa.
Den nye Stiftamtmand Blom indsender Beretningen
uden Kommentar, da han ikke kender hverken de lokale
Forhold eller Broegaard. Men inde i Rentekamret skete
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noget nær en Eksplosion. Kort efter Nytaar 1814 anmo
dede Kamret Amtet om at tilkendegive Broegaard, at da
han i 1807 ved kgl. Resolution antoges til Sandflugtskom
missær, blev det ham udtrykkelig overladt at bestemme
det fornødne i Henseende til Klitvippers Indsamling og
Udsaaning, hvorfor han ingen Anledning har til at ulej
lige Kamret med slige Forespørgsler. Han skal ifl. For
ordningen indsende sine detaillerede Forslag angaaende
Sandflugtsarbejdet til Dem saa betids, at det fornødne i
betimelig Tid kan forrettes. Og angaaende Digerne, da
har han vel modtaget Kamrets Resolution til Amtet i
November f. A., og den staar indtil videre ved Magt.

1814.
Beretning og Regnskab
for Aaret afleveres til Amtet for en Gangs Skyld inden
Nytaar. Broegaard meddeler, at der ikke er afholdt noget
Klitsyn, fordi han har faaet en Skade i det venstre Ben,
saa han ikke kan faa Støvler paa og tildels ogsaa er
sengeliggende. De to Gange, han i Aarets Løb har berejst
Sandflugten i Sæby og Nautrup Sogne, har der ikke væ
ret andet end godt at bemærke. Klittaget staar godt, men
der mangler nogle Vipper at strø. Thi saafremt der ikke
stadigt sørges for Værn, vil Sandflugten ikke helt op
høre og der vil altid være Fare for nye Udbrud.
Hans Diætpenge og Klitfogdens Løn beløber sig ialt til
46 Rbdlr. 84 Sk. i Sedler og Tegn.
Interesse for Sandflugtens Dæmpning.
Kancelliraad og Byskriver Jespersen i Viborg havde i
Efteraaret været ved Stranden etsteds og der fundet en
Plante, som han tog med sig hjem og af Interesse for
Sandflugtens Dæmpning sendte den over til Rentekamret
til Bestemmelse og med Forespørgsel, om ikke den mons
tro kan anvendes til at dæmpe Sandflugt.
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Rentekamret overgiver Planten til Professor Wiborg,
der bestemmer Planten som giftig Foldtragt, der vokser
temmelig almindelig ved Strandkanten og allerede for 14
Aar siden af afgangne Justitsraad og Sekretær Rafn i
Rentekamret (mens han rejste om med Hoverikommis
sionen) blev funden i stor Mængde ved Rønne. Den kan
ikke med Nytte anvendes til Sandflugtsdæmpning, da
den kun er etaarig. Derimod kan Planten, som Byskriver
Jespersen nok har tænkt sig, dræbe Rotter, blot de vil
æde den. I adskillige Tilfælde anvendes den som Læge
middel.
1815.
Hvad har Broegaard bestilt?
Rentekamret anmoder i Februar Stiftamtmand Blom
om at faa Broegaards skriftlige Forklaring om, hvad han
i det forløbne Aar har udrettet, da hans indsendte Be
retning intet indeholder derom. Naar Broegaard ikke har
faaet anvist sine Diætpenge eller Klitfogden sin Løn,
beror det paa, at de to Herrer, Broegaard og Selmer,
kun har meddelt Klitsynet som en Henvisning til Synet
det foregaaende Aar.
Broegaard har saaledes hverken iagttaget Sandflugts
forordningens Bydende eller Kamrets igennem Amtet
gentagne Ordre. Ved Indsendelse af Beretningen med
behørig Forklaring om, hvad der er forrettet, hvorledes
Klitfogden har opfyldt sine Pligter, og hvorledes Sand
flugtens Tilstand sidste Efteraar var, skal Pengene blive
anvist.
Broegaard stikker Irettesættelsen i Lommen, tilsiger
Herredsfogden til Klitsyn ved Midsommer og fabler no
get om Digernes Opførelse, som Rentekåmret ikke forstaar, hvad Meningen er med, hvorfor Stiftamtmand
Blom spørges, og han tier, hvis han ellers veed noget
derom. Men Kamret forsømmer ikke at anmode Amtet
om at gøre Broegaard opmærksom paa, at han ved sin
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Ansættelse blev tilholdt at lade Klitsyn afholde om Efteraaret og ikke om Sommeren. Ogsaa Kamrets Ordre om
samme Anliggende har han været overhørig, hvilket bør
betydes ham.

Beretning — med Diger.
Broegaard beretter, at Vipperne af 1809 er vokset op
til godt Klittag. Men bliver der ikke sat Diger for Vester
Ende af Sandflugten og ingen Klitvipper kan faas, saa
kan Sandet formedelst Vindens Magt fra Fjorden ej hol
des nede.
Diætpenge og Klitfogedløn ialt 29 Rbdl. 36 Sk. S & T.
I Klitsynsberetningen meddeles, at der er sat Diger
for Sandflugtens Vestende. Vippelægning er derfor i
Henhold til en af Stiftamtmand Blom lagt Plan unyttig.
Han har nemlig gjort sig bekendt med Dokumenterne fra
1809 og senere angaaende Digers Opførelse til Værn.
Broegaard er Overraskelsernes Mand. Gud vide, om
han var Afholdsmand! Der synes at være visse Symp
tomer paa det modsatte. Og det er sært, at Rentekamret
vedblivende finder sig i slige Overraskelser.
1816.
Mislige Tegn.
Først i Januar henvender Rentekamret sig til Stift
amtmand Blom med Besværing over, at den indsendte
Klitsynsberetning nok viser, at det er afholdt, men ikke
hvornaar det er afholdt. Beretningen kan derfor ikke
anses forordningsmæssig, og Amtet anmodes om at gøre
Broegaard og Selmer opmærksomme paa det mislige deri.
Heller ikke har Broegaard angaaende Sandflugtsberet
ning og Regnskab anvendt de forordnede tilsendte Ske
maer, hvis Spørgsmaal altsaa ikke er besvarede, og des
uden medfulgte fra ham slet intet Regnskab. Ogsaa disse
Uordner er mislige og bør tilkendegives ham.
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Endelig anmodes Stiftamtmanden om at besvare Kam
rets Forespørgsel af April i Fjor angaaende Digerne, som
Broegaard uden nogen sand Mening havde fablet om.
I Marts anmoder Kamret Amtet om, inden endelig Be
slutning tages angaaende de Diger, som ifl. Prof. Wiborgs Forslag i 1807 skulde have været opført, men ikke
blev det, at meddele nærmere og fuldstændig Oplysning
om, hvorvidt de Lodsejere, paa hvis Ejendomme Sandflug
ten findes, ejer hele Sandstrækningen, eller der er andre
saadanne Jorder, hvorfra Tørvene til et Digeanlæg even
tuelt kan faas.
Mod Aarets Slutning melder Broegaard, at Kommis
sionen er af den Formening, at de omtalte Diger bør
sættes, og indtil det sker, nedlægges Klitvipper. Punk
tum. Diætpenge og Klitfogedløn for Aaret andrager 42
Rbdlr. 78 Sk. S & T.
For 1817 melder Broegaard Ord til andet som for
Aaret i Forvejen. Og ikke en Stavelse mere. Udgiften
35 Rbdlr. 12 Sk. S & T. Ved Indsendelsen af denne „Be
retning“ tilføjer Stiftamtmand Blom:
Angaaende de Oplysninger, jeg skulde skaffe om de
Lodsejere, paa hvis Jorder Sandflugten i Sæby og Nautrup Sogne findes, og som skulde levere Tørv til Dige
sætning, tilskrev jeg Herredsfoged Selmer to Gange,
inden jeg nu omsider fra ham og Sandflugtskomm. Broe
gaard har faaet Anmodning om Henstand med de for
langte Oplysninger til næste Sommer.

1818.
Rentekamret mister Taalmodigheden.
Stiftamtmand Blom modtager i Februar Kamrets Util
fredshed med, at Klitsynsberetningen ikke er indsendt,
utilfreds med hans uordentlige Indberetninger og hans
manglende Regnskabsaflæggelse. Inden dette bringes i
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Rigtighed, vil Broegaards Diætpenge ikke blive anvist.
Og i øvrigt, da det noksom har viist sig, at der intet er
udrettet til Sandflugtens Dæmpning i de senere Aaringer i Distriktet, saa anmoder vi Dem om at bringe en
anden Mand i Forslag, som kan overtage Broegaards
Forretninger som Sandflugtskommissær i Salling.
Broegaard uanfægtet til det sidste.

Hen paa Sommeren melder Broegaard, at Klittaget
paa Sandflugten kan bruges til Udplantning, Vipper at
indsamle haves til Fornødenhed, selv om de af Prof. Wi
borg i 1807 foreslaaede Diger paa de nødvendige Steder
ikke bliver opførte. Mine Diætpenge andrager 23 Rbdlr.
i Sedler. — Denne Meiding blev hans Svanesang.
Rentekamret tilskrev Stiftamtmand Blom angaaende,
hvad Broegaard andrager, at hvad enten Diger sættes i
Henhold til Prof. Wiborgs Forslag, er Vippers Nedlæg
gelse dog ufornøden. I Henhold til vor tidligere Skrivelse
derom vil De behage at meddele os Deres Betænkning
desangaaende, ligesom vi imødeser Deres Forslag om en
anden Sandflugtskommissær i Broegaards Sted.
Stiftamtmanden foreslaar da Sagfører Kjerulff i Skive,
der er villig til at overtage Posten som Kommissær.
Skive Bys eligerede Borger, Ebbe Broegaard, havde
udspillet sin Rolle som Sandflugtskommissær. Efter Kam
rets Anmodning overtog den meget dygtige Justisraad,
Sandflugtskommissær L. Thagaard i Thisted, Sandflugt
dæmpningens Bestyrelse i Sæby og Nautrup Sogne. Men
skønt tilkendegivet Afskedigelse, ansøgte Broegaard for
melt og korrekt om paa Grund af Svagelighed at blive
entlediget, og han faar sin Begæring formelt og korrekt
tilstaaet i .Kammerskrivelse af 27. Marts 1819, med An
modning til Stiftamtmanden om at drage Omsorg for,
at Kortet over Sandflugtsstrækningerne samt de til Tje6
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nesten hørende Journaler, Papirer og Brevskaber bliver
afleveret og overgivne til Thagaard.
Broegaard døde 22. Marts 1822.
1819.
Sandflugtens Dæmpning sættes i Gænge.
Thagaard berejste første Gang Sandflugten i Maj. Han
fandt den trængende til betydelig Hjælp, da den er gan
ske forsømt. Til Bestridelse af Arbejdet derved indsen
der han til Amtet Forslag til Godkendelse, hvori det
hedder :
Foruden den Sandflugt, som paa Kortet er angivet,
findes norden Sandflugten i Sæby Sogn flere i de senere
Aar opbrudte Sandflugter, som ligeledes vil hjælpes, for
at de ikke skal brede sig endnu videre til mere Skade.
De sandfugne Strækninger vil for største Delen be
handles med Tørv, da Klitvæksterne er altfor faa til at
afhjælpe Manglen. Jeg har ansat Klitbetjente og lader
Fredningslinjer opsætte, og til Efteraaret bliver Dæmp
ningen iværksat.
Tilsagt til Sandflugtsarbejdet blev da af Sæby Sogn
82 Folk og 20 Vogne, Nautrup Sogn 81 Folk og 20 Vogne,
Durup Sogn 50 Folk og 12 Vogne, Tøndering Sogn 61
Fokl og 15 Vogne, Aasted Sogn 109 Folk og 27 Vogne,
Vile Sogn 20 Folk og 5 Vogne og Harre Sogn 52 Folk
og 16 Vogne. Ialt 455 Gangdage og 115 Spænddage.
Til Dæmpningen anvendtes 1760 Læs Fladtørv og
plantedes 11 tø Tdr. Klitvipper, og til Fredningslinjerne
264 Folk, 2 Vogne og 25 Mærkepæle.
Thagaard var personligt nærværende 9 Dage under
Dæmpningsarbejdet. Hans Diætpenge beløb sig til 23
Rbdlr. 89 Sk. S & T. De ansatte Klitbetjente ved Sæby
Sogns Sandflugt, Opsynsmand Jens Chr. Back og Klitfo
ged Hans Justesen og ved Nautrup Sogns Sandflugt, Klit
foged Hans Knudsen, var ansat uden Løn, men de fik Løn
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for de Dage, Hjælpesognene arbejdede i Sandflugten, ialt
39 Dage, og det udgjorde a 32 Sk. daglig til Opsynsmanden
og 24 Sk. til hver af Klitfogderne, ialt 14 Rbdlr. 21 Sk. Den
samme Skik, at de Klitbetjente, der havde Tilsyn med
Hjælpesognenes Arbejde, fik Dagløn, havde Thagaard
ogsaa indført i Thisted Amt og i Øster Hanherred i Hjør
ring Amt, hvor han ligeledes bestyrede Sandflugtens
Dæmpning.
Herredsfoged Selmer ansattes af Thagaard uden videre
paa Regnskabet til Diætpenge for Klitsyn, 3 Rbdlr. 15 Sk.
I Klitmulkter indkom til Klitkassen for Udeblivelser
fra Arbejdet 3 Rbdlr. 48 Sk., nemlig 3 Mænd fra Durup
og 1 Mand fra Tøndering, hver 84 Sk.
Under Klitsynet indstilledes Opsynsmand Jens Chr.
Back til en Gratifikation af 5 Rbdlr. Sølv for hans ud
mærkede Orden og Lærvillighed med Hensyn til de ham
givne Ordre under Thagaards Fraværelse.
I November opmaalte Thagaard Sandflugtsstrækningen.
De sandfugne Strækninger i Sæby Sogn udgjorde 1 Td.
Ld. 3621 Kv.-Al. og i Nautrup Sogn 1 Td. Ld. 12033
Kv.-Alen.
Med Beretningen ved Aarets Slutning meddeler Tha
gaard, at de Dage under Sandflugtsarbejdet, han ikke
selv har været tilstede, har han holdt en Karl paa egen
Regning og Kost hele Tiden for at være sikker paa at
faa Arbejdet gjort efter Plan og Ordre. Og han andra
ger Rentekamret, der har viist ham saa mange og store
Naadesbevisninger, om at tilstaa ham en aarlig Løn eller
Gratiale af 100 Rbdlr., saa længe der i Harre Herred,
som ligger ham saa fjærn, skal foretages Sandflugts
dæmpning.
Stiftamtmand Blom anbefaler, idet han anfører, at
Diætpengene kan jo slet ikke strække til Rejserne og til
at holde en Mand for, mindre til Skriverierne.
Ved Afregningen faar da Thagaard i Gratiale 50 Rbdlr.
6*
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Sølv og Jens Chr. Back 10 Rbdlr., og Thagaard meddeles
direkte, at Kamret aarligt, saalænge Dæmpning i Harre
Herred vedvarer, anviser ham 50 Rbdlr.
I Sandflugtsomkostninger reparterede Viborg Amt til
den kgle Kasse ifl. Opgørelse ialt 490 Rbdlr. 51 Sk. S &T.
1820,
I Juni berejste Thagaard Sandflugtsstrækningen og
fandt da, at de sidste Efteraar nedlagte Tørv og det
plantede Klittag havde tagte godt ved Grøde.
Der vil intet Arbejde i første Halvaar blive foretaget,
da Dæmpning med Tørv er uhensigtsmæssig paa denne
Aarstid, da de snarere vil visne og skørne end gro til.
Nedlagt om Efteraaret er der størst Mulighed for det
ønskede Resultat.
I August reparterede Amtsfondet de i 1819 af den
kgle Kasse forskudsvis udbetalte Sandflugtsomkostninger
med 100 Rbdlr. 85 Sk.
Ved Efteraarets Dæmpningsarbejde gravedes, kørtes
og nedlagdes paa Sandene 1584 Læs Fladtørv, strøedes
10 Tdr. Klitvipper og stokplantedes 20 Læs rykket Klit
tag. Til Gangarbejdet var tilsagt 899 Folk og til Spændarbejdet 117 Vogne af Sæby, Nautrup, Durup, Tønde
ring, Vile, Aasted, Harre, Rybjerg, Roslev og Hjerk
Sogne. Thagaard kunde uden Besvær faa de Tørv og det
Mandskab, han havde Brug for; han forhandlede ikke
om, hvad han iflg. Sandflugtsordningen under streng
Ligelighed og Inddeling kunde kræve. Og da det ikke
kunde være anderledes, fandt Bønderne sig i det, og de
enkelte, som gjorde sig utilbens, mulkteredes, saa ogsaa
de snart lærte at gøre deres Skyldighed til bedste for
Sandflugtens Dæmpning. Værst var det her som andre
Steder for Hjælpesognene at blive udkommanderet til
en Bistand, hvoraf de selv ingen Interesse eller Fordel
havde.
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Hver af Klitfogderne tjente ved Tilsyn med Hjælpe
sognenes Arbejde 3 Rbdlr. 72 Sk. og Opsynsmanden 5
Rbdlr. Thagaards Diætpenge for 10 Dage 27 Rbdlr. 74 y2
Sk. og Herredsfogden for Klitsyn 3 Rbdlr. I Mulkter for
Ufred af Kreaturer indkom til Klitkassen 2 Rbdlr. 11 y2
Sk., og lige saa meget fik Klitfogderne for Dyrenes Op
tagelse. Og for Uorden under Arbejdet mulkteredes 80
Sk. til Klitkassen.
I Klitsynsberetningen hedder det, at Sandflugtsstræk
ningen ejes dels af Godsejere og dels af Selvejerbønder.
Et Stykke Hede i Sæby Sogns Sandflugt er afbrændt.
I Overværelse af Opsynsmand og Klitfogder foretoges
Klitsynet, efter at Arbejdet var udført. Fredningslinjer
ne var vel vedligeholdt. De bestaar af opkastede Jorddup
per, hvorimellem nedsatte Mærkepæle, 50 Al. mellem hver
Pæl eller Dup. Fredningen vel overholdt. De i Efteraaret udførte Dæmpningsarbejder, bestaaende i Nedlæg
ning af Fladtørv, der gravedes i Anders Søndergaards,
Hans Knudsens og Peder Hellegaards Hedelodder, brug
tes til Beklædning af den mellemste Rimme. Ryktaget ryk
kedes i den mellemste Sandrimme og øster ud og plan
tedes i Sandens forskellige aabne Steder. I 2 Dage ryk
kedes og plantedes efter Stok og i 12 Dage gravedes,
kørtes og nedlagdes Fladtørvene. Klitvipperne strøedes
imellem Klittagsplantningerne. Den udmærkede Orden,
hvormed Arbejdet er udført, vidner om Klitbetjentenes
Nidkærhed og Flid, og i Særdeleshed fortjener Opsyns
mand J. Chr. Back, saavel for hans Klitorden som for
hans mundtlige og skriftlige Orden, en Belønning, som
foreslaas til 5 Rbdlr. Sølv, som Opmuntring.
Og den Belønning fik han ved Afregningen.

1821.
I Juni reparterede Amtsfondet de sidste Aar af den
kgle Kasse afholdte Sandflugtsomkostninger med 280
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Rbdlr. 39 Sk. efter Fradrag af de indkomne Mulkter. —
Til Dæmpningsarbejdet var udskrevet 674 Gangdage
og 131 Spænddage. Der beklædtes med 1541 Læs Fladtørv, strøedes 6 Tdr. Klitvipper og stokplantedes 10 Læs
Ryktag.
I Klitmulkter indkom for Ufred af Kreaturer 60 Sk.
og for Forseelser af 12 Personer af Nautrup under Klit
arbejdet og 2 Personer af Sæby, ialt 3 Rbdlr. 48 Sk.
Thagaards Diætpenge for 11 Dage 30,24, Rettens Be
tjent 3 Rbdlr. og Klitbetjentene i Dagløn for 12 Dages
Tilsyn med Hjælpesogne 12,48. Opsynsmanden indstille
des til og fik 5 Rbdlr. Sølv i Gratiale.
Under Klitsynet bemærkes, at 6 Fredningspæle er ble
ven fornyede og Dupperne opfriskede.
1822.
En Orkanstorm i Marts oprev Huller i det Hedestykke,
der for 2 Aar siden brændte, og ligeledes opstod Sand
flugt i Stenbjerg vesten Grynderup i Sæby Sogn, hvor der
beklædtes med 800 Læs Fladtørv, strøet 12 Tdr. Klitvip
per imellem 6 Læs stokplantet Ryktag, der rykkedes i de
gamle Sande. I Nautrup Sogns Sande beklædtes med 160
Læs Fladtørv, indsamledes og strøedes 18 Tdr. Klitvip
per imellem 14 Læs stokplantet Ryktag. Der brugtes ialt
520 Gangdage og 79 Spænddage.
Thagaards Diætpenge for 14 Dage 38,48, Rettens Be
tjent 3 Rbdlr., Daglønninger for Tilsyn med fremmede
Sognes Arbejde ialt 11,44 til forholdsmæssig Deling mel
lem Klitbetjentene. Jens Chr. Back fik som sædvanlig 5
Rbdlr. Sølv ekstra.
Sandflugtsomkostninger reparteres af Amtet med
297,21/2, af Købstæderne med 3,61.

1823.
De sædvanlige 8 Sogne udskreves til at udføre Dæmp-
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ningsarbejdet med 425 Folk og 82 Vogne. Der samledes
og strøedes 20 Tdr. Vipper, rykkedes og plantedes 20
Læs Klittag a 180 Neg og gravedes og beklædtes med
640 Læs Fladtørv.
Thagaards Diætpenge for 10 Dage 27,48, Rettens Be
tjent 3 Rbdlr. og Daglønninger for 7 Dage 7,28 til De
ling mellem Klitbetjentene. J. Chr. Back desuden 5 Rbdlr.
Sandflugtsomkostningerne reparteres med henholdsvis
345 Rbdlr. 85 og 4 Rbdlr 23.
I 1824 beklædtes i Nautrup Sande med 480 Læs Flad
tørv, i Sæby Sande stokplantedes 40 Læs Klittag, hvor
imellem strøedes 40 Tdr. indsamlede Vipper. Udskrevet
var 533 Folk og 90 Vogne.
I Mulkter indkom for Kreaturer 63 Sk. og for Ude
blivelse fra Arbejde 76 Sk. Thagaard nærværende 11
Dage og Klitbetjentene havde 5 Dages Tilsyn med frem
mede Sognes Arbejde »hvilket gav 4,92. J. Chr. Back som
sædvanlig 5 Rbdlr. i Honnør.
I 1825 beklædtes i Nautrup Sandflugt med 420 Læs
Fladtørv, stokplantedes 30 Læs Ryktag, hvorimellem
strøedes 20 Tdr. indsamlede Vipper, og i Sæby Sandflugt
stokplantedes 30 Læs Tag og strøedes 10 Tdr. Vipper.
Der brugtes 486 Gangdage og 56 Spænddage. Mulkter 48
Sk., Diætpenge til Thagaard 22,66, til Rettens Betjent
2,46 og Klitbetjentene for 5 Dages Tilsyn med fremme
de Sognes Arbejde 4,29. Back 5 Rbdlr. ekstra i Gratiale.
Sandflugtsomkostninger reparteres af Amtsfondet med
310 Rbdlr. og af Købstæderne med 3 Rbdlr. 751/2 Sk.
I 1826 beklædtes i Nautrup Sande med 420 Læs Flad
tørv, og i Sæby Sandflugt stokplantedes 50 Læs Klittag
og strøedes 30 Tdr. indsamlede Vipper. Der brugtes 557
Folk og 64 Vogne af de sædvanlige 8 Sogne. Back som
sædvanlig 5 Rbdlr. ekstra.
Sandflugtsomkostninger reparteres af Amtsfondet med
271,61, Købstæder med 3,31.
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I 1827 beklædtes i Nautrup Sande med 400 Læs Flad
tørv, og i Sæby Sande stokplantedes 50 Læs Ryktag,
hvorimellem strøedes 40 Tdr. Vipper. Brugtes 519 Gang
dage og 61 Spænddage.
Diætpenge 26,44% og 2,60 og Daglønninger ialt 4,54.
Back ekstra 5 Rbdlr.
I Sandflugtskommissærens Forfald deltog hans Søn,
Klitplantør P. E. Thagaard i Klitsynet sammen med Her
redsfoged Rosenstand. Der var intet at bemærke hver
ken med Hensyn til Fredningen, Arbejdets Udførelse el
ler Sandflugtens Tilstand.
1828.
Thagaard meddeler i Juni ved Stedfortræder, at Lim
fjordens Vande ved Stormfloden i Februar steg saa højt,
at de borttog en Del af Klitbeklædningen paa Snabe Bak
ker i Sæby, og en Masse Sand opblæstes paa en Hede i
Nærheden, som til Efteraaret vil blive dæmpet. Imid
lertid staar Fjordbjerget for Tiden saa lodret mod Van
det, at det ikke kan beplantes, men det haabes, at Stejl
heden inden Efteraaret taber sig noget ved Sandflugt,
saa Skaden kan afhjælpes.
De igennem Aarene nedlagte Tørv er godt sammengroede, og det plantede Klittag staar i god Vækst.
Under Efteraarsarbejdet beklædtes i Nautrup Sande
med 200 Læs Fladtørv, plantedes 25 Læs Ryktag og
strøedes 20 Tdr. Vipper, og i Sæby Sande beklædtes med
220 Læs Fladtørv og plantedes 15 Læs Klittag, hvorimel
lem strøedes 15 Tdr. Vipper. Der brugtes 444 Gangdage og
60 Spænddage af de sædvanlige Sogne.
Thagaards Diætpenge for 4 Dage a 2W, Rbdlr. Sølv,
Rettens Betjent 2,52% og Daglønninger for 5 Dage til
Klitbetjentene 4,44.
Sandflugtskommissær Thagaard døde i November,
hvorfor Arbejdet lededes og Klitsynet foretoges af Søn-
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nen, P. E. Thagaard. For sidste Gang udbetaltes det
aarlige Gratiale af 50 Rbdlr. Sølv, medens J. Chr. Back
vedblev at honoreres med 5 Rbdlr.

1829.

Forstplantør P. E. Thagaard fortsatte dette Aar og
Halvdelen af næste i Faderens Sted som Sandflugtskom
missær i Salling. Han rapporterer i Forsommeren, at
Fjordbjerget ved Snabe Banker staar lige stejlt mod
Vandet. Der beklædtes i Nautrup Sande med 300 Læs
Fladtørv, stokplantedes 17 Læs Ryktag og strøedes 13
Tdr. Vipper, og i Sæby Sande beklædtes med 200 Læs
Fladtørv, stokplantedes 13 Læs Tag, hvorimellem strøe
des 12 Tdr. Vipper. Til Arbejdet brugtes 368 Gangdage
og 60 Spænddage. Thagaard Diætpenge for 3 Dage og
Daglønninger til Klitbetjentene 4,28.
I Klitsynet meddeles, at de ældre Plantninger stadig
er i Grøde, og at kun lidt er visnet hen og afløst af Kul
turplanter.
1830.
Ny Sandflugtskommiissær.
Rentekamret tilskriver i Marts Stiftamtmand Schønheyder i Viborg, at det nu anser Sandflugten i Sæby og
Nautrup Sogne for saa ubetydelig, at den ikke trænger
til at bestyres af en Sandflugtskommissær og ikke bør
være Genstand for betydelig Bekostning til Opsyn. Man
anmoder derfor Stiftamtmanden om at bringe en duelig
og paalidelig Mand der fra Egnen i Forslag, til hvem
Opsynet mod en billigt Godtgørelse kan betroes.
Amtmand Schønheyder raadspørger i den Anledning
Herredsfoged Rosenstand i Skive, og han foreslaar at
ansætte Forvalter Jens Mulvad ved Branden som Sand
flugtskommissær i Salling. Han er en særdeles paalide
lig og duelig Mand, som er villig til at paatage sig Posten
mod at lønnes for Umage og Tidsspilde.
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Derefter spørger Stiftamtmanden Sandflugtskommis
sær Thagaard om, hvad han vil anse for passende at tilstaa en Mand for Opsynet ved Sandflugten i Harre
Herred.
Hvortil Thagaard svarer, at Sandflugten er med Und
tagelse af een Sande ganske beplantet, og Opsynet har
i de senere Aar kun medtaget faa Dage, og det mener
han ogsaa fremtidig vil være tilstrækkelig til Sandflug
tens Vedligeholdelse, idet den vigtigste Betingelse nu er
Fredningen, og denne vil formentlig finde Sted, naar
vedkommende Mand ser sit Arbejde tilstrækkeligt paa
skønnet. Og naar tillige tages Hensyn til det med Over
opsynet forbundne Skriveri, saa synes Lønnen at kunne
ansættes til 30 Rbdlr.
I Maj meddeler Herredsfoged Rosenstand Stiftamt
manden, at han har indhentet Forvalter Mulvads Erklæ
ring angaaende hans Ansættelse som Sandflugtskommis
sær. Han mener ikke at kunne have mindre end 40 Rbdlr.
Sølv aarlig, naar han selv skal befordre sig, hvorimod
han overlader til Stiftamtmanden at fastsætte Lønnen,
hvis fri Befordring tilstaas ham. Opsynsmand J. Chr.
Back i Sæby vil paatage sig Overopsynet for 25 Rbdlr.
Sølv, og Sognefogden, Lars Christensen Grove, til hvem
Overtilsynet vel ogsaa kunde overdrages, forlanger 20
Rbdlr. aarligt. Begge disse bor i Nærheden af Sandflug
ten og Byrden for det Offentlige til fri Befordring for
en af dem kan derfor ikke blive af megen Betydning.
Stiftamtmanden vælger blandt de foreslaaede at ind
stille Opsynsmand Jens Chr. Back med en aarlig Løn af
30 Rbdlr., mod at han befordrer sig selv.
Rentekamret foretrækker imidlertid at ansætte Mulvad, saafremt han er villig til at overtage Posten for 30
Rbdlr. Sølv aarlig med egen Befordring. Mulvad blev
spurgt, og han slog til, hvorefter Kamret i Juli anmodede
Stiftamtmanden om at tilmelde ham, at Kamret indtil vi-
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dere overdrager ham Overopsynet og overgive ham de til
Sandflugtsvæsenet hørende Protokoller og Dokumenter
samt sætte ham ind i Forretningsgangen.
Jens Mulvad, Branden, beklædte om Efteraaret Nautrups Sandflugt med 400 Læs Fladtørv, plantede 20 Læs
Ryktag og strøede 10 Læs Vipper imellem Plantningen
og brugte dertil 284 Gangdage og 58 Spænddage, hvoraf
Hælpesognene bidrog med 146 Gangdage og 42 Spænd
dage fordelt paa 5 Dage. Jens Chr. Back vedblev at gratificeres med 5 Rbdlr.
I 1831 anvendtes 300 Læs Fladtørv, 16 Læs Ryktag og
8 Tdr. Vipper ved 216 Gangdage og 42 Spænddage, hvoraf
Hjælpesognene deltog med 113 Gangdage og 32 Spændage fordelt paa 5 Dage.
I 1832 anvendtes 350 Læs Fladtørv, 12 Læs Ryktag og
6 Tdr. Vipper ved 212 Gangdage og 48 Spænddage. Ud
giften til Herredsfogden og Klitbetjentene ialt 6,74.
I 1833 anvendtes 100 Læs Fladtørv og 5 Læs Ryktag
ved 56 Gangdage og 15 Spænddage, hvoraf Hjælpesognene
ydede de 30 Gangdage og 12 Spænddage.
I 1834, i September, gennemvandrede Mulvad med
samtlige Klitbetjente Sandflugtsstrækningen i Sæby og
Nautrup, hvorefter de i Samraad bestemte, at der til
Beklædning med Fladtørv behøvedes 150 Læs, hvoraf der
graves 70 Læs i Hellegaards Klitlod, 30 Læs i Christen
Nielsens i Glyngøre og 50 Læs i Chr. Andersens og Jens
Kongelevs Lodder, hvert Læs a 50 Stkr. og hver Tørv
% Al. i Kvadrat. Der skal rykkes 6 Læs Klittag a 150
Neg og 1% Al. i Omkreds. Arbejdet skal udredes af Du
rup med 8 Folk og 3 Vogne, Tøndering med 9 Folk og 3
Vogne og Aasted Sogn med 12 Folk og 5 Vogne, Vile med
5 Folk og 2 Vogne, Harre med 6 Folk og 3 Vogne og
Roslev med 4 Folk og 3 Vogne, mens Sæby Sogn skal
udrede 10 Folk og 1 Vogn og Nautrup Sogn 4 Folk og 1
Vogn. Hjælpesognene graver, kører og nedlægger Tør-
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vene, og Klitsognene rykker, kører og planter Klittaget.
Udgiften til Herredsfoged og Daglønninger til Klitbetjen
tene tilsammen 7 Rbdlr. 30 Sk.
I 1835 anvendtes 200 Læs Fladtørv og 8 Læs Ryktag,
foruden at Fredningsmærker og Dupper fornyedes og
forfriskedes.
Det vedvarende store Forbrug af Fladtørv giver Rente
kamret Anledning til efter Aarets Indberetning at anmode
Amtet om at paalægge Mulvad hellere at bruge Ler, da
det er et baade sikrere og varigere Dæmpningsmiddel end
Tørv, forsaavidt Ler kan faas i passende Nærhed.
I 1836 anvendtes 100 Læs Fladtørv og 5 Læs Ryktag og
brugtes 56 Folk og 15 Vogne.
I 1837 brugtes 125 Læs Fladtørv og 5 Læs Ryktag ved
69 Folk og 18 Vogne. Udgiften til Herredsfogden for Klit
syn og Klitbetjentene for Tilsyn i 6 Dage ialt 7 Rbdlr.
64 Sk. J. Chr. Back faar stadig aarligt ekstra 5 Rbdlr.
Sølv.
I 1838 anvendtes 100 Læs Fladtørv og 5 Læs Ryktag
ved 60 Folk og 15 Vogne.
I 1839 anvendtes 125 Læs Fladtørv og stokplantedes 6
Læs Ryktag. I 1840 brugtes 100 Læs Tørv og 5 Læs Ryk
tag. I 1841 80 Læs Tørv og 4 Læs Klittag. Og i 1842
fandt hverken Beklædning med Tørv eller Plantning af
Klittag Sted. Rentekamret tog deraf Anledning til igen
nem Amtet at anmode Mulvad om herefter at fritage
Hjælpesognene for videre Dæmpningsarbejde, i Fald det
blev nødvendigt, hvorved Klitbetjentenes Daglønninger
bortfalder. Den gamle Opsynsmand J. Chr. Back er gaaet
af, men hans Søn, Knud Jensen Back, er traadt i Faderens
Sted og oppebærer den gamles aarlige Flidspræmie.
Derefter blev i 1843 anvendt 80 Læs Fladtørv og 3 Læs
Ryktag til Dæmpning. Mulvad meddeler, at de ældre Klit
tagsplantninger er i svindende, dog nogenlunde Grøde og
Forfatning. Han har overhørt Kamrets Anmodning om
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at fritage Hjælpesognene for Dæmpningsarbejde, thi han
skriver Regning paa 6 Dages Løn eller 6 Rbdlr. til Deling
mellem disse efter sædvanlig Regel.
I 1845 lægges 75 Læs Fladtørv og plantes 1 Læs Klit
tag. Kamret anbefaler paany Mulvad at bruge Ler, hvis
saadant kan faas, i Stedet for Hedetorv, da en Blottelse
af Skraaninger i Heden let kan faa farlige Følger.
I 1846 nedlagdes 60 Læs Tørv og plantedes et Læs Tag
i Nautrup Sande, og i Sandene i Sæby brugtes nogle Læs
Tørv og lidt Klittag. Forvalter Jens Mulvad døde henad
paa Aaret, hvad Stiftamtmand Bretton ikke ænsede at
melde Rentekamret, og i Stedet ansatte han S. M. Plum
som Overopsynsmand, som i Maj 1847 overtog denne Post
ved en Synsforretning, der betegner Sandenes Tilstand
som god. Men Vejen igennem Sandflugten er af den Be
skaffenhed, at den aarligt kræver en Del Arbejde til
Dæmpning af den i Vejsporene bestandig grasserende
Sandflugt. Plum tilraader i et Forslag til Amtet, som han
faar approberet, at naar Aabninger og Huller i selve San
dene til Efteraaret har faaet deres Del, tages der fat paa
Vej sporenes værste Steder, hvorefter den ved opsatte
Gærder optaarnede Sandflugt nedsløjfes og beplantes.
Denne Plan blev skrevet i Nautrup Præstegaard den 25.
Maj.
I August underretter Stiftamtmand Bretton Rente
kamret om, at han i Overensstemmelse med Sandflugts
forordningens § 1 har beskikket Gaardmand i Rørbæk,
S. M. Plum, og Landvæsenskommissær Grønbech, Eskjær,
til Kommissærer. Vel synes Plakat af 6. Marts 1838 kun
at forudsætte een Sandflugtskommissær, men ifl. § 9 i
samme Plakat maa det anses selvfølgeligt, at Forordnin
gen af 19. September 1792 vedbliver at være Regel for
Viborg Amt. Han slutter med at erklære: Jeg har ikke
kunnet finde afdøde Sandflugtskommissær Mulvads Be
skikkelse til Posten, og ingen Lovbestemmelse, mig be-
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kendt, byder Indberetning til Rentekamret om Sandflugts
kommissærers Død.
Rentekamret svarer dertil, at de faktiske Forhold
alene maatte have overtydet Stiftamtmanden om, at en
Forandring i Sandflugtsvæsenets Praksis havde fundet
Sted, da han dog vidste, at Mulvad alene, uden Medkom
missær, havde fungeret, og at det samme havde været
Tilfældet med Broegaard, der ansattes ifl. kgl. Resolution
i 1807.
Kamret bifalder iøvrigt Valget af Gaardejer Plum, for
udsat at han vil indgaa paa samme Vilkaar, 30 Rbdlr. Løn
aarligt paa egen Befordring, som Mulvad.
Da Plum faar Vilkaaréne forelagt, svarer han, at havde
Distriktet ikke været større end i Mulvads Tid, vilde han
have været tilfreds med 30 Rbdlr. Men da Øen Fuur er
kommen til, og der ingen Rejsediæter gives, saa finder
han det ikke overdrevent at forlange 50 Rbdlr., og hvis
ikke han kan tilstaas denne Løn, vil han straks afgaa.
Derefter meddeler Stiftamtmanden Kamret, at Mulvad
døde den 7. November 1846, og at Plum ikke ønsker at
vedblive paa de ham tilbudte Betingelser. Han blev beskik
ket straks efter Mulvads Død.
Kamret anmoder nu om at faa en anden Mand bragt i
Forslag, og Herredsfoged Willemoes foreslaar da efter
Amtets Opfordring Prokurator Øllgaard, exam, juris
Munksgaard og Vejopsynsbetjent Theodor Leth. Viborg
Amtsraad fik Sagen forelagt og indstillede Leth til Po
sten, og Amtsraad og Amtmand er enige i, at der er An
ledning til at forhøje Lønnen, fordi Udnævnelsen skal ske
igennem Rentekammerkollegiet.
Rentekamret stod imidlertid fast paa de 30 Rbdlr., og
Leth tog imod Tilbudet.
I Forsommeren var Skelstenene i Sandene bleven flyt
tet, og Sandene flyttede med.
Der stokplantedes i Efteraaret 1 Læs Ryktag og ned-
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lagdes 100 Læs Fladtørv og 40 Læs Ler ved 25 Vogne og
48 Folk, stadig med Benyttelse af Hjælpesognene til
Arbejdet.
I Klitsynet i December tilraades det at udvide Fred
ningslinjerne, hvorefter det ventes, at et virksomt Opsyn
vil bevirke, at det dæmpede vil holde sig, efter at den
meget sandede Vej igennem Sandflugten til Glyngøre er
bleven taget under Behandling.

Sandflugten paa Fuur.
Den 22. Maj blev efter Amtets Ordre Salling Herreders
Politiret sat paa Skive Raadstue af Politimester, Herreds
foged Willemoes, hvor der blev optaget Forhør til Oplys
ning om en paa Fuur opstaaet Sandflugt paa Gaardmand
Niels Gravesen Roeskjærs Jorder. Det skal søges oplyst
om, naar og hvorledes denne Sandflugt er opstaaet, og
hvorvidt den er opstaaet ved en uforsvarlig Driftsmaade,
hvorunder skal oplyses, hvilke Brug der i de seneste Aar
er gjort af Jorden.
Indkaldt var Niels Gravesen Roeskjær, der forklarede,
at for nogle Aar siden under en stærk Storm bortskyllede
Fjorden det underste af en Bakke, der hører til Gaardens
Mark, hvorved den øverste Jordskorpe faldt ned og Sand
underlaget derved blottedes. Siden da er ved Højvande
bortskyllet mere og mere af denne Sandbakke, og ved
Nordenstorme flyver Sandet fra Bakken op over Ager
jorden. Sandbakken har aldrig været dyrket, kun anvendt
til Græsning, men siden Bakken begyndte at skride i
Fjorden, og Sandflugten opstod, har den ingen Ting været
til.
Denne Forklaring bekræftedes af den indkaldtes to
Naboer, Jens Thøgersen og Jens Mikkelsen.
Forklaringen fritog saaledes Ejeren for at være Aarsag
i Sandflugtens Opstaaen, hvorefter Stiftamtmand Bretton
paalagde Sandflugtskommissæren at foranstalte det nød-
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vendige til dens Dæmpning for Amtsrepartitionsfondets.
Regning, hvilket Rentekamret bifaldt.
Plum rejste da til Fuur og tog fat paa den foreløbige
Dæmpning, saa den kunde holde til Efteraaret. Og i
August rejste Herredsfoged Willemoes og Godsejer Grønbech over og foretog Syn over Sanden og Arbejdet sam
men med Sognepræsten og Sognefogden. De fandt Sand
flugten dæmpet dels ved Lerbelægning og Lyngtorv og
dels ved Paakørsel af Tang fra Fjorden. Arbejdet var
saaledes udført, at til Efteraaret vil Sandflugten kunne
være endelig dæmpet. Den ved Sanden ansatte Opsyns
mand, Jens Thøgersen, havde opfyldt de ham paahvilende
Pligter saa godt, at han indstilles til et Gratiale af
3 Rbdlr.
I 1848 ved Krigens Udbrud standsede alt Sandflugts
arbejde, der iøvrigt i Harre Herred faktisk var bragt til
Ophør og kun manglede nogle Aars Vedligeholdelse og
Fredning.
Efter Forfatningsændringen ved Grundloven af 1849
lagdes Sandflugtsvæsenet under Indenrigsministeriet, og
efter Krigen, i 1852, sattes Sandflugten ved Lov af 26.
Marts i en ny Stil. Hjælpesognene blev fri tagne for at yde
Sandflugtsarbejde i Klitsognene. Det bestemtes, at Klit
sognenes aarlige Arbejdsydelse i hvert Sandflugtsdistrikt
skulde uden Betaling udgøre en Fjerdedel i Henhold til
den forudlagte Arbejdsplan, og de øvrige 3 Fjerdedele
skulde udføres mod Betaling, hvoraf Halvdelen udredes
af Amtsrepartitionsfondet og Amtskøbstæderne inden for
hvert Amt, og den anden Halvdel tillige med de øvrige
med Sandflugtsvæsenet forbundne Udgifter, som Lønnin
ger, Diæter o. a. overtages af Staten. Den Del af Klit
sognenes Sandflugtsarbejde, som de uden Betaling skulde
udrede forlods uden Vederlag, fastsattes amtsvis ved et
Regulativ saaledes, at Byrden derved saavidt muligt i
Forhold til Hartkornet paalignedes lige for alle Klitsogne
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i Distriktet. Den aarlige Arbejdskraft til Udførelse af de
3 Fjerdedele af Arbejdet søges tilvejebragt ved Licitation
eller Akkord, men hvis de indkomne Bud overstiger den
paa Stedet gængse Arbejdsløn for Gangarbejde, skal Be
boerne i de Sogne, som henhører under samme Arbejds
kreds, udføre Arbejdet for den gængse Dagløn. Spændarbejde ansættes efter Billighedens Krav. Er Klitsogne
ikke mandsstærke nok til at udføre det efter Aarsplanen
udkrævede Gangarbejde kan saa mange af de nærmestliggende hidtilværende Hjælpesogne, som er nødvendigt,
tilsiges efter Omgang. Regulativet for et Amt affattes af
vedkommende Herredsfoged og Sandflugtskommissær
samt 2 af Amtsraadet udnævnte Mænd. Igennem Amtet
indsendes det med Betænkning til Indenrigsministeriet.
Den aarlige Arbejdsplan skal godkendes af Amtsraadet.
I Finansaaret 1854—55 beløb Amtsfondets Udgift til
Sandflugten i Sæby-Nautrup Sogne sig til 29 Rbdlr.
36 Sk. og Statskassens Udgift til 105 Rbdlr. Sï1/? Sk.
I Marts 1859 tilskrev Indenrigsministeriet Sandflugts
kommissær Th. Leth :
Da Dæmpningen af den i Viborg Amt værende Sand
flugt for et Tidsrum af 5 Aar fra 1. April er overdraget
Amtsraadet, saaledes at Staten til Bestridelse af de der
med forbundne Udgifter yder et aarligt Pengebidrag,
uden at der føres Tilsyn, vil Sandflugtskommissærens
Virksomhed ophøre fra nævnte første April, hvorfor De
entlediges fra den Dem af 8. Januar 1848 overdragne
Bestilling som Sandflugtskommissær i Salling.

7

Fra kirkeinspektionens skuffe IV.
Af Niels P. Bjerregård.

Rod i Regnskabsvæsenet.
Årene efter statsbankerotten var i økonomisk hense
ende vanskelige på alle områder. Det var naturligvis der
for ikke at forlange, at en kirke skulle gå ram forbi i den
tid, der fulgte efter; thi den tid kan man nærmest be
tegne som økonomisk uføre.
Ved indgangen af 1828 havde den daværende kirke
inspektion i Skive valgt en købmand Kjeldsen til kirke
værge, og valget var på behørig måde blevet stadfæstet
af stiftsøvrigheden. Dette at være kirkeværge var i disse
tider en ret betroet stilling. En sådan mand skulle ikke
alene sørge for at indkassere kirkens indtægter; men han
havde også kirkens penge i forvaring.
Ovennævnte kirkeværge aflagde imidlertid ikke regn
skaberae til de reglementerede tider, og da der var for
løbet 5 år, var kirkeinspektionen klar over, at man måtte
skifte kirkeværge; man kunde ganske simpelt ikke gå
videre på denne måde, og man overgav så med stiftsøvrig
hedens billigelse hvervet til procurator Øllgaard. Men han
gjorde sig heller ikke den ulejlighed at aflægge regnskab,
idet han stadig henholdt sig til, at før han havde mod
taget regnskaberne fra købmand Kjeldsen i revideret og
decideret stand, var det ham umuligt at aflægge et rig
tigt regnskab. År efter år var derfor gået, uden at kirke-
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inspektionen havde set noget regnskab, og den var derfor
ude af stand til at dømme fornuftigt om kirkens økono
miske tilstand.
Den 28. maj 1838 holdt inspektionen møde. Der havde
været pause i nogle måneder, da man havde ventet på, at
kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med anordnin
gen af 24. oktober 1837 skulle vælge et medlem af dens
midte til at indtræde i inspektionen.
I dette møde drøftede man spørgsmålet angående de
ikke aflagte regnskaber og enedes sammen med købmand
Carl Hansen, kommunalbestyrelsens nyvalgte Medlem, om
at sende kirkeværgen følgende skrivelse:
„Ved et i gaar afholdt møde besluttede kirkeinspektio
nen at fremskynde saa meget som muligt aflæggelsen af
de resterende regnskaber for 1833 til 1837, begge inclu
sive. .Dette undlade vi ikke herved at meddele Dem til for
nøden underretning, med tilføiende, at vi ansee det rettest,
at De aflægger disse regnskaber, uden hensyn til decisio
nen paa de tidligere, og blot anføre i regnskabet for 1833
den beholdning eller underbalance, med hvilken De i sin
tid har modtaget kirkens kasse. — Og forvente vi disse
regnskaber os tilstillede inden næste maaneds udgang“.
Da næste møde i kirkeinspektionen afholdtes den 25.
oktober 1838, var der hverken fremsendt regnskaber eller
noget svar fra procurator Øllgaard, og inspektionen til
stillede ham derfor følgende påmindelse:
„Da vi aldeles intet svar have modtaget paa vor skri
velse til Dem af maj 29. sidstleden angaaende aflæggelsen
af de manglende regnskaber for Skive kirke for 1833 til
37 begge inclusive, i hvilken de blev forlangt inden juni
maaneds udgang d. aa., bringes atter denne sag i behage
lig erindring med tilføjende, at det ikke staar i vor magt
at lade sagen længere henstaa uden afgørelse“.
I samme møde drøftedes også købmand Kjeldsens for
hold. Man havde brevvekslet med ham angående opfyldet7*
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sen af hans ansvar over for Skive kirkes kasse, og den
19. september havde man meddelt ham, at sagen måtte
være ude af verden inden 4 uger; men i stedet for at
efterkomme kravet fremsendte han den 16. oktober en helt
ny opgørelse, der overhovedet ikke stemte med de revide
rede og deciderede regnskaber, idet han efter sin sidste
opgørelse skulle have penge til gode hos kirkekassen.
Inspektionen tog det standpunkt, at den ikke ville ind
lade sig i nogen forhandling om denne nye opgørelse, og
der tilsendtes ham følgende skrivelse:
„I anledning af Deres velædelheds skrivelse til kirke
inspektionen af 16. dennes maa man tjenstligen meddele,
at da det er indlysende, at inspektionen ikke er competent
til at gøre nogen forandring i decisionerne, men det, som
i vor skrivelse af 19. f. m. bemærket, er en tvangspligt
for Dem at efterkomme samme, med mindre De i over
ensstemmelse med forordningen af 23. februar 1748, ind
stævner Dem for højesteret, staar det lige saa lidet i in
spektionens magt at nedsætte som at forhøje de Dem til
ansvar udsatte summer, hvorimod disse, i henhold til for
meldte vor skrivelse, nu uden ophold ville være at indbe
tale, saafremt De vil undgaa søgsmaal og dermed for
bundne bekostninger.
Da der saaledes ikke findes nogen tilstrækkelig an
ledning til at indlade sig paa den tilstillede opgjørelse,
hvorimod man udelukkende maa henholde sig til decisio
nerne, følger hermed bilage tilbage, idet man maa over
lade til Deres velædelhed, naar De indbetaler det pligtige
ansvarsbeløb, at søge regres hos vedkommende“.
Kirkeinspektionens formand, pastor Aagaard, var først
kommet til Skive i 1834. Han havde altså ikke noget di
rekte ansvar over for regnskaberne 1828—1832, og da han
ikke har levet disse år med i Skive, var hans kendskab
til købmand Kjeldsen og dennes kirkeværgetid kun måde
ligt. Hans formand i embedet, pastor Kamph eller rettere
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provst; thi han var så fin en mand, at han var blevet ud
nævnt til titulær provst og havde rang med virkelige
provster, var draget syd på, idet han var blevet præst i
Skærbaqk. Men pastor Aagaard mente, at han ikke var løst
fra sit ansvar over for Skive kirkekasse, hvis ledelse han
havde været formand for i de år, der ikke var aflagt
regnskab, og han bad derfor procurator Øllgaard om af
et tilgodehavende, som pastor Kamph havde, at tilbage
holde 86 rbd. og 10 sk., som var fornødent til at dække
ansvaret for kirkeregnskaberne 1828—32, såfremt stifts
øvrighedens decisioner ikke blev rokket.
De mange henstillinger til procurator Øllgaard om at
aflægge regnskab for den tid, han havde været kirke
værge, begyndte nu at spire, idet inspektionen den 14.
november 1838 modtog regnskabet for 1833, og i en ved
lagt skrivelse androg han om at måtte aflægge de reste
rende regnskaber 1834—1837 under et, ligesom han an
drog om at måtte beholde det fra ældgammel tid kirke
værgen tillagte inkassationssalær eller, hvis dette næg
tedes, en forhøjelse af sin løn, der var ansat til 5 rbd.
årlig med et tillæg af Vå af Skive kirkes kvægtiende, lige
som han udbad sig diæter „for de dage og den tid, der
spildes, naar kirken er under reparation“.
Naturligvis voldte det nogen bestyrtelse hos kirke
inspektionen med nye krav om løn på en tid. da det var
småt med penge, og da man oven i købet omgikkes med
planer om restaurering af kirken indvendig, idet man af
forholdene var tvungne til at flytte resterne af de i kir
ken begravede personer ud på kirkegården, og idet en
istandsættelse måtte følge efter, var en lønforhøjelse ikke
det, som inspektionen stilede mod.
Efter nogen overvejelse fremsendte inspektionen regn
skabet til stiftsøvrigheden med bemærkning om, at man
fra inspektionens side måtte anse det for rigtigst, at de
resterende regnskaber blev aflagt for et år ad gangen i
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stedet for under et. Med hensyn til kirkeværgens lønkrav
gjorde man opmærksom på, at det var nødvendigt at have
en fast kirkeværge, selv om dennes arbejde for kirken var
minimalt. Man meddelte endvidere, at kirkeværgen hidtil
havde fået 5 rbd. til skrivematerialer samt
af kirkens
kvægtiende; denne sidstë post havde i årene 1834—38 i
gennemsnit udgjort 8 rbd. 4 m. og 2 sk., så kirkeværgens
løn derefter ville være 13 rbd. 4 m 2 sk. årlig. Når kirke
værgen anmodede om at få 2 % af kirkens tiende- og land
gildekorn som en slags inkassationssalær, kunne man op
lyse, at tiendebeløbene i 1833 var tilsammen 144 rbd., o#
2 % deraf ville altså forhøje kirkeværgens løn med små
3 rigsdaler, og dette ville kirkeinspektionen gerne anbe
fale, at han blev tilstået. Derimod kunne man ikke anbe
fale, at han fik diæter for sit tilsyn med kirken, dels fordi
dette arbejde var meget ringe i omfang, og dels fordi man
følgelig ikke kunne få diæter for et arbejde, som man fik
løn for.
Under 12. januar 1839 indløb stiftsøvrighedens svar,
der gik ud på, at den intet havde at erindre mod kirke
inspektionens indstilling med hensyn til aflønning af kir
keværgen; men samtidig måtte den forlange, at de reste
rende regnskaber blev færdiggjort og indsendt uden no
gen tøven.
Ved udsættelserne på regnskaberne 1828—32 havde
stiftsøvrigheden blandt andet forlangt, at den daværende
kirkeværge, købmand Kjeldsen, skulle indbetale 2 % in
kassationssalær, som han havde regnet sig selv til gode;
men nu er det, som om stiftsøvrigheden har fået samvit
tighedskvaler, og den spørger inspektionen, om der ikke
er begået uret imod ham, og om det ikke ville være rig
tigst, nu da man har tilstået procurator Øllgaard denne
lønforhøjelse, da også at tillægge købmand Kjeldsen denne
for hans funktionstid.
Inspektionen svarede tilbage, at da den var vidende om,
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at købmand Kjeldsen ved at opfylde decisionerne ville lide
et føleligt tab og det til dels uden egen brøde, kunne man
efter omstændighederne anbefale, at det tilsvarsbeløb,
som Kjeldsen skulle rykke ud med, blev formindsket med
2 % af auktionsbeløbene for Skive kirkes tiende og land
gildekorn for hans funktionstid. Dog ville man så hen
stille til stiftsøvrigheden, at denne satte en frist, inden
hvis udløb decisionerne skulle være opfyldte og regnska
berne afleveret til kvittering.
På foden af skrivelsen tilføjede byfoged Rosenstand, at
han var fuldstændig enig med de øvrige medlemmer af
inspektionen med hensyn til indstillingen om, at købmand
Kjeldsen burde have en dekord i tilsvarsbeløbet på 2 % af
tiende og landgildekorn for hans funktionstid; men han
kunne ikke erkende, at købmand Kjeldsen, selv om han
ikke fik denne dekord, led et føleligt tab.
Den 5. juni 1839 afholdtes atter kirkeinspektionsmøde,
og da man intet havde hørt fra stiftsøvrigheden angående
den sidst foretagne indstilling om afgørelsen af regnska
berae for 1828—32, fremsendte man atter en skrivelse og
henstillede, at stiftsøvrigheden ville behage at træffe en
afgørelse, så disse regnskaber kunne kvitteres og henlæg
ges.
Procurator Øllgaard havde kun afleveret et regnskab,
nemlig for 1833, og man var nu gået ind i 1839, så der
resterede stadig 5 års regnskab, hvorfor man meddelte
ham, at disse fem års regnskab måtte indleveres snarest,
og kunne han ikke færdiggøre og indlevere dem inden
månedens udgang, måtte man inden for denne frist på
lægge ham at opsætte og indsende en nøjagtig status over
kirkens pengevæsen.
Den 11. juni returnerede stiftsøvrigheden regnskaberne
for 1828—32, hvori der ved decisionerne var taget hensyn
til de 2 % salær, og samtidig fastsatte man en frist, in
den for hvilken udsættelsen skulle være efterkommet.
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Dette meddelte inspektionen købmand Kjeldsen, idet den
bad ham overholde fristen, så han kunne få kvittering for
disse regnskaber.
Procurator Øllgaard har åbenbart ved det modtagne
krav om indsendelse af kirkeregnskaberne fra 1834—38
inden juni måneds udgang været klar over, at dette over
steg hans arbejdsevne. Men han efterkom det sekundære
krav, idet han gik i gang med at udarbejde en status.
Heller ikke dette arbejde nåede han at få fuldført i rette
tid; men 19. august fremsendte han en meddelelse, der
lød på, at kirken ved udgangen af 1838 havde et overskud
på 27 rbd. 6 sk. Der var i den forløbne tid af 1839 indkom
met 41 rbd. 3 m. 13 sk., men udgiften for samme tidsrum
havde været 169 rbd. 2 m. 1 sk., så at resultatet på opgø
relsesdagen var et underskud på 100 rbd. 3 m. 14 sk., et
ret kummerligt resultat at se på for kirkeinspektionen,
der omgikkes med planer om en istandsættelse af kirken
indvendig.
Den 28. september var Øllgaard kommet så vidt, at han
fremsendte regnskaberne for 1834—38, begge inclusive,
til inspektionen, der efter at have gennemset dem og til
føjet sine bemærkninger tilstillede stiftsøvrigheden dem.
Året 1838 var dog ikke gået til ende med så stort under
skud, som det efter den midlertidige status var at vente ;
thi året sluttede med et overskud på 27 rbd. 6 sk. Men
22. september 1840 modtog kirkeinspektionen en skrivelse
fra kirkeværgen, hvori han meddelte, at han havde udlagt
for kirkekassen det underskud, som fandtes ved udgan
gen af 1839, nemlig 30 rbd. 10 sk., og at han desuden i
løbet af 1840 havde udlagt yderligere 92 rbd. 47 sk., hvilke
beløb han udbad sig refunderet. Inspektionen gjorde op
mærksom på, at skattebogen manglede kommunens kvit
tering, skønt skatten var ført til udgift, og 40 rbd. i
stolestadepenge for 1838—39 ikke var ført til indtægt.
Regnskabet for 1839 indsendtes derefter til stiftsøvrighe-
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den; men samtidig gjorde man opmærksom på, at man
ikke havde modtaget regnskaberne 1833—38 retur, lige
som man meddelte, at den forrige kirkeværges regnska
ber for 1828—32 endnu ikke var fyldestgjorte.
Efter nogen tids forløb returnerede stiftsøvrigheden
kirkeregnskabet for 1833, og samtidig stillede den visse
spørgsmål til kirkeværgen. Men denne svarede senere, at
de nævnte oplysninger skulle haves hos forrige kirke
værge, købmand Kjeldsen, men han var for kort tid siden
afgået ved døden. Derover blev stiftsøvrigheden lidt stødt
og meddelte inspektionen, at den vist havde været for
efterladende med at holde kirkeværgen til at gøre sin
pligt. Dette ville sognepræsten som inspektionens formand
ikke have siddende på sig, og han meddelte omgående
stiftsøvrigheden med angivelse af data, hvor mange gange
han havde tilskrevet kirkeværgen for at få ham til at
gøre sin pligt. Han gjorde også opmærksom på, at han
først var ansat i Skive i 1834, og at han derfor ikke
kunne have ansvar for regnskaberne 1828—32 og kun
halvt for regnskabet 1833, endvidere tilføjede han, at når
det havde varet så længe med regnskaberne fra 1828—32,
skyldtes det især, at stiftsøvrigheden ved decisionerne fra
disse regnskaber havde medtaget under det beløb, som
købmand Kjeldsen skulle tilsvare kirkekassen, adskillige
restancer for leje af stole og tiende samt andre afgifter.
Da man billigvis ikke kunne forlange, at købmand Kjeld
sen skulle betale for dem, der stod i restance, havde det
alene af den grund været nødvendigt at trække tiden ud,
til disse restancer var inddrevne eller i tvivlsmålstilfælde
afgjort ved retten. Til forsinkelsen havde endvidere det
forhold bidraget, at pastor Kamph, der nu boede så langt
borte som i Skærbæk, ikke alene som daværende formand
for kirkeinspektionen havde et vist medansvar; men han
havde uden kvittering hævet 111 rbd. af kirkekassen, og
først i 1838 var den siddende kirkeinspektion ved dens
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formand kommet under vejr med, at disse penge var
brugt til at indkøbe et nyt sæt vasa sacra efter kirketyve
riet i 1830, hvorved kirkens hellige kar var gået tabt.
Men pastor Aagaard havde nu ad tilfældig vej erfaret, at
de nye vasa sacra var leveret af guld- og sølvarbejder
Smith i Ålborg, og han havde nu givet en tilståaelse for
modtagelsen af disse penge.
Kirkeinspektionen havde — ganske naturligt for øv
rigt — bedt den fungerende kirkeværge, procurator Øll
gaard, om at tage sig af sagerne og fremme dem mest
muligt; men her havde det så vist sig, at han var køb
mand Kjeldsens rådgiver og havde dennes sager i kom
mission, og da så yderligere købmand Kjeldsen i det sidste
par år var blevet svagere og svagere af en uhelbredelig
sygdom, der nu havde gjort ende på hans liv, havde både
sygdommen og døden følgelig forhalet sagens færdig
gørelse. Nu efter købmand Kjeldsens død var procurator
Øllgaard blevet udnævnt til lavværge for enken. Men og
så i forholdet pastor Kamph contra kirkekassen og den
afgåede kirkeværge havde procurator Øllgaard været ind
blandet, idet han var pastor Kamphs mandatar. Nu havde
kirkeinspektionen imidlertid håb om en snarlig endelig
afgørelse af de gamle uregelmæssigheder, og den ville da
fremefter som forhen holde kirkeværgen til at gøre sin
pligt; men dette havde man for øvrigt altid gjort, og
man kunne ikke erkende „at have undladt at holde ham til
sin pligt, for så vidt som denne ikke skulle aftvinges ham
ved strængere forholdsregler, og til disse forekom der os
ikke at være skjellig grund, da manden just 1839—40, ved
en konstitution som by- og herredsfoged, og senere ved
uophørlige rejser har været hindret fra at tilendebringe
disse sager.
Vi have nu under dags dato tilskrevet kirkeværgen, at
han inden aatte dage maa oplyse os om hans, ifølge revi
sionens bemærkninger, formentlige ansvar til kirkekas-
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sen og for samme stille antagelig kaution, samt inden ok
tober maaneds udgang fremsende alt det, der paaligger
ham at besvare, saavel ved regnskaberne for 1828—32,
som ved dem for aarene 1833—39, begge inclusive. Om
hans opfyldelse af dette pålæg skulle vi dernæst, saasnart
skee kan, underrette stiftsøvrigheden. “
Efter procurator Øllgaards konstitution som by- og
herredsfoged var dette embede blevet besat med byfoged
Horn, og som medlem af kirkeinspektionen meddeler han
i et efterskrift stiftsøvrigheden, at han, der er skiftefor
valter i afdøde købmand Kjeldsens bo, fordi denne havde
været overformynder, ikke vil afslutte boet, før hans an
svar over for kirkekassen som forhenværende kirkeværge
er dækket.
Den 5. oktober 1841 fremsendte købmand Kjeldsens
enke sin besvarelse på de observationspunkter i kirke
regnskaberne 1828—32, der skulle afgøres, før boet efter
hendes mand kunne færdigbehandles.
Kirkeinspektionen videresendte sagen til stiftsøvrighe
den med bemærkning om, at da kirkeværge Øllgaard var
pastor Kamphs stedfortræder, ville det muligvis føre til
endelig afgørelse, om stiftsøvrigheden formåede kirke
værgen til at give pastor Kamph ordre til at indbetale sin
skyld til kirkekassen.
Ved overgangen til 1842 tråadte Carl Hansen tilbage
som medlem af kirkeinspektionen, og købmand J. Hald
fik sæde i denne. Han deltog 9. marts 1842 for første
gang i inspektionens møder.
I dette møde forhandledes blandt andre sager den ende
lige opgørelse med købmand Kjeldsens bo. Stiftsøvrighe
den havde meddelt, at den var kommet til det resultat, at
boet skyldte 92 rbd. 3 m 8 sk. til kirkekassen; men deri
måtte fragå 11 rbd. 3 m. 6 sk., nemlig et inkassations
salær på 2 % af kirkens tiende og landgildekorn i årene
1828—32, hvilket beløb stiftsøvrigheden ved resolution i
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1838 havde tilkendt købmand Kjeldsen som løn for hans
arbejde med at inkassere disse penge. Det endelige tilsvar
var derefter 81 rbd. 2 sk.
Kirkeinspektionen har åbenbart åndet lettet op ved ud
sigten til at få den sag færdig, der havde stået på så
længe, og som havde stået på dagsordenen ved alle in
spektionens møder i 8 år, ligesom den havde forårsaget,
at pastor Aagaard havde måttet affatte og udsende et
utal af skrivelser i den forløbne tid.
Inspektionen meddelte omgående købmand Kjeldsens
enke, hvilket resultat stiftsøvrigheden var kommet til, og
at hun omgående måtte tilstille kirkeværgen det fastsatte
beløb, og kirkeværgen fik besked om at fremsende pen
gene så betids, at de kunne tilstilles stiftsøvrigheden før
ste mandag, for at de denne dag kunne indsættes på Skive
kirkes konto i Viborg sparekasse.
Enken efterkom dette krav, og dermed var denne be
sværlige sag færdig.
Da kirkeværge Øllgaard imidlertid stadig trak det i
langdrag med at aflægge regnskab, tabte stiftsøvrigheden
tålmodigheden og meddelte ham under 11. maj, „at regn
skabet inden 14 dage fra dato skal indsendes, da bestem
melserne i forordningen af 8. juli 1840 ellers bliver bragt
til anvendelse“.
Kirkeværgen har åbenbart følt, at stiftsøvrigheden
havde tabt tålmodigheden, og han fik regnskabet færdigt
og afleveret, så det i juni blev indsendt til Viborg.
Efter nogen forhandling om en del poster modtog kir
keværgen den 3. januar 1843 det deciderede regnskab med
pålæg om, at han i samme uge skulle fremsende de resol
verede beløb til stiftsøvrigheden til indsættelse på Skive
kirkes konto i Viborg sparekasse. Samtidig fik han med
delelse om, at regnskabet for 1842 skulle være færdigt så
betids, at det kunne indsendes til stiftsøvrigheden inden
marts måneds udgang.
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Denne gang når kirkeværgen virkelig at overholde fri
sten — omtrent da. Han afleverer regnskabet for 1842
den 1. april 1843.
Vi skal ikke følge udviklingen videre. De nærmeste år
efter fremkommer kirkeværgen rettidig med kirkekassens
regnskaber, og kirkeinspektionen har fået tid til at hel
lige sig andre opgaver. Den er heller ikke arbejdsløs i de
følgende år; den er travlt beskæftiget med at tilrette
lægge den store indvendige restaurering af kirken, som
fandt sted i 18 hundrede og fyrrerne, hvorunder de inde
i kirken nedgravede lig blev fjernet og nedgravet på kir
kegården.
De mange og langtrukne forhandlinger og kirkeværge
Øllgaards forhaling af sagerne har selvfølgelig flere år
sager.
Det forhold, at Øllgaard, der som kirkeværge skulle
fremme sagens færdiggørelse, også var købmand Kjeld
sens rådgiver og skulle varetage hans interesser over for
kirkekassen, ligesom pastor Kampf havde givet ham man
dat til at optræde på hans vegne over for samme kasse,
fremmede naturligvis ikke sagens gang; men også efterveerne af statsbankerotten øvede sin indflydelse. Pengene
var små i de tider, og mangen en skiving, der tidligere
havde haft råd til at leje en af de dyre og fornemme stole
i Skive kirke, kunne ikke få sig selv til at erkende, at
hans indtægts- og formueforhold ikke længere tillod ham
en sådan luksus; han ville stadig have den fine plads;
men når regningen blev præsenteret, havde han ikke mid
ler til at betale, og restancerne ville stiftsøvrigheden ikke
afskrive som tab. Det gav bedre økonomi for kirken, hvis
man krævede, at kirkeværgen skulle tilsvare kassen så
danne beløb, og så krævede den dette. Men resultatet for
kirkeværgen var kummerligt. Den med cirka 15 rbd. år
ligt lønnede kirkeværge, købmand Kjeldsen, måtte holde
kirken skadesløs for de i hans funktionstid lidte tab til
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et beløb af 81 rbd. Det vil med andre ord sige, at han
betalte 6 rbd. for at fungere som kirkeværge i fem år.
Om dette forhold kan man passende anvende en nu afdød
biskops udtalelse: „En kirkeværges stilling er ikke en
lønnet livsstilling, men en honnørstilling.“

Plads i kirken efter stand, stilling og penge.

Den i den katolske kirke herskende skik, at adelen og
den velhavende del af befolkningen havde deres egne stole
på de bedste pladser i kirkerne, holdt sig også efter refor
mationen, ja, vedblev på mange steder at bestå til op mod
19-hundredetallets begyndelse.
I Skive havde man forsøgt at lade pengepungen ude af
betragtning, når man placerede folk i kirken ; men ved
overgangen fra det 17. til det 18. århundrede, da man
havde fået opsat et orgel og ikke var i stand til af kirkens
indtægter at lønne en organist, fik man befaling af stifts
øvrigheden til at udleje kirkestolene for at forøge indtæg
terne.
Der blev derefter lavet et reglement for stolenes brug,
og det blev naturligvis højtideligt approberet af stifts
øvrigheden. Et sådant reglement måtte selvfølgelig æn
dres med visse mellemrum. Skete der således en restaure
ring af kirkens indre, og stoleordningen derved blev en
anden end før istandsættelsen, måtte der altid: et nyt reg
lement udarbejdes og stadfæstes. Dette var for Skive
kirkes vedkommende sket i året 1775, og det nye regle
ment var under 4. september dette år blevet approberet af
stiftsøvrigheden.
Efter en indre istandsættelse af kirken i 1843, hvorved
de lig, som var nedsat i kirken, var blevet fjernet og ned
gravet på kirkegården, fandt også en ændring af nogle af
pladserne, i kirken sted. Det var derefter nødvendigt at
affatte et nyt reglement for brugen af stolene.
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Kirkeinspektionen havde i oktober måned 1843 sam
menkaldt menighedens medlemmer til et møde, hvor man
forhandlede om stolenes fordeling. Det viste sig at være
umuligt at nå et tilfredsstillende resultat, og inspektionen
måtte da gå i gang med selv at lave en fordeling. Denne
blev færdiggjort i et møde den 22. januar 1844 og der
efter indsendt til stiftsøvrighedens approbation.
Som begrundelse for den nye ordning meddelte inspek
tionen i en følgeskrivelse, at ved restaureringen af Skive
kirke blev, som siftsøvrigheden sikkert erindrede fra for
slagene, de pulpiturer fjernet, som var anbragt forskellige
steder. I disse pulpiturer havde omtrent 30 mennesker
haft deres pladser, dels for en betaling, der var fremkom
met ved offentlig auktion, og dels ved at betale den ken
delse, der var fastsat i det under 4. september 1775 af
stiftsøvrigheden approberede stolestadereglement. Af
disse pulpiturer og stolene under og ved siden af orgelet
havde kirken i de sidste to år haft en årlig indtægt på
23 rbd. 4 m. 8 sk. Der var ved ændringen blevet anbragt
6 rummelige stole og to lukkede pulpiturer. I disse kunne
der sidde mindst 80 mennesker, og desuden var de på
begge sider af orgelet anbragte stole blevet udvidet, hvad
der forøgede siddepladsernes antal med 12—16.
Man bemærkede i øvrigt, at der først skulle skaffes
plads til byfogdens, sognepræstens og kirkeværgens fa
miljer; men de øvrige nye stole måtte vel så overlades til
de familjer, der havde mistet derés pladser ved den skete
ændring — dog naturligvis mod en passende betaling.
Man havde også efter restaureringens fuldendelse haft
under overvejelse at anvise enhver, der ønskede det, plads
for betaling i de stole, som hidtil havde været benyttet af
købstadens borgere; men ved ét borgermøde, som man
afholdt, før kirken atteir blev taget i brug, var man blevet
klar over det umulige i at tilfredsstille alles ønsker i så
henseende, især da den rummelige del af kirken foran
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prædikestolen grundet på dens mangel af udsigt til altret,
ansås for at rumme de dårligste pladser.
Det var derfor nødvendigt som hidtil at lade disse plad
ser stå til fri afbenyttelse mod, at der som i de senere år
af kommunekassen udbetales kirken 20 rbd. årlig i stole
stadepenge. Landsognets beboere skulle så også beholde
de samme pladser som hidtil, og de nye stole under og ved
orglet kunne da udlejes til de familjer, som forhen havde
lukkede stole i pulpiturerne.
Efter denne begrundelse androg man stiftsøvrigheden
om approbation på det vedlagte forslag til reglement for
brugen af stolene. Man meddelte samtidig, at man siden
november 1843, da kirken genåbnedes, havde fulgt dette
reglement.
Stolene i Skive kirke.

A. Fra altergulvet til korskirken.
De tre øverste stole på begge sider tilhører Skivehus,
og kirken hæver som vederlag derfor landgildekorn af
adskillige bøndergårde, der forhen hørte under denne
hovedgård.
Stolene nr. 1—6 på mandfolkesiden er forbeholdt Skive
bys borgere, ligesom de tilsvarende stole nr. 1—6 på
kvindesiden er forbeholdt borgernes koner og døtre.
De to næste stole på begge sider tilhører hovedgården
Krabbesholm ifølge kongeligt brev fra Christian IV af
3. marts 1634. Også af disse stole har kirken landgilde
korn.

B. Korskirken.
Nr. 1—13 på østre side er forbeholdt: Svende, drenge,
tjenestekarle, daglejere og jordløse husmænd.
Nr. 1—12 på vestre side er forbeholdt tjenestepiger,
børn, daglejernes og husmændenes koner.
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C. Fra korset til kirkedøren.
Nr. 1—8 for sønden er forbeholdt landsognets tiende
ydende beboere.
Nr. 1—9 for norden er forbeholdt deres hustruer og
døtre.
Trende bænke lige ind for kirkedøren er forbeholdt
born og unge mandfolk af landsognet.

D. Under orgelet for sønden.
Nr. 1 udlejes til to familjer for en årlig
betaling af.................................................. 2 rbd. 3 m.
Nr. 2 forbeholdes sognepræstens, kirke
værgens og kirkesangerens familjer.
Nr. 3 udlejes til 2 familjer mod årlig 2 rbd.
Nr. 4 (en lukket stol) udlejes til 2 à 3
familjer mod en årlig betaling af ........ 3 rbd.
For norden.
Nr. 1 udlejes til to familjer mod årlig
Nr. 2 udlejes til to familjer mod årlig
Nr. 3 udlejes til to familjer mod årlig
Nr. 4 udlejes til to à tre familjer mod en
årlig betaling af

2 rbd. 3 m.
2 rbd. 3 m.
2 rbd.
3 rbd.

E. Ovenpå ved siden af orgelet.

For sønden.
Her har by fogden med familj e sine plad
ser uden betaling; men han har forplig
telse til at afgive 2 à 3 pladser til en an
den familje, som han selv vælger, og den
ne familje betaler årlig........................... 2 rbd.
For norden.
Plads til to à tre familjer mod en årlig
leje af.......................................................... 3 rbd.

Den samlede årlige leje vil være ......... 22 rbd. 3 m.

8
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Lejerne af disse stole er dog forberedte på, at denne
takst på stole ophører til 1. november, såfremt inspektio
nen, forudsat flere familjer anmoder om pladser der,
måtte finde det fordelagtigen for kirken at stille stolene
til offentlig auktion.
Formodentlig har kirkeinspektionen fået sin indstilling
godkendt, og hvis man for året 1844 efterser listen over
personer, som har lejet stole, finder man følgende:
D. Under orgelet for sønden.
Nr. 1. Procurator Thorup og købmand Damgaard.
Nr. 2. Sognepræst, kirkeværge og kirkesanger.
Nr. 3. Overbetjent Poulsen, farver Kondrup, madam
Lazarus.
Nr. 4. Toldforvalter Gottlieb, købmand Thjørring,
apoteker Jørgensen.
For norden.
Nr. 1. Kammerråd Hansen og købmand Dige.
Nr. 2. Købmændene Thjørring og Beckmann.
Nr. 3. Madam Kjeldsen, Beckmann, Spliid og Møller,
frk. Stjernholm.
Nr. 4. Købmand Ring.

E. Ovenpå ved siden af orgelet.
For sønden.
Kancelliråd, byfoged Horn, og han har taget som part
ner købmand, vicekonsul Friis.

For norden.
Købmand Essemann, købmand Hald og postmester
Holm.

I anledning af dette reglement har der vel nok været
lidt knurren i krogene, som der er om alt, hvad menne
sker laver; men til højlydt klage kom det ikke i byen.
Derimod klagede landsognets beboere ; de ankede over, at
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de ikke havde nogen fast stol at søge, når de ville over
være gudstjenesten.
Kirkeinspektionen blev efterhånden ked af at høre på
deres klage, og den 23. maj 1845 holdt den møde i kirken
for at tage stilling til klagerne.
Ved dette møde fordelte inspektionen bænkene mellem
korset og kirkedøren på følgende måde:
Nr. 1. Store Engeborg, Jesper Christensen, Lund, Peder
Brøndum og Jacob Roessen, Vinde.
Nr. 2. Årbjerg, Glattrup, Michel Kaastrup og Milter
Jepsen, Vinde.
Nr. 3. Gammelgårdene, Erik Christensen, Egeriis, Ja
cob Knudsen, Bilstrup, og Søren Nielsen, Vinde.
Nr. 4. Jens Mortensen, Lund, Niels Laursen, Vinde, Pe
der Vadsbek, Chr. Veilgaard og Hendrik Christensen, Bil
strup.
Nr. 5. Jens Michelsen og Simon Christensen, B., Jacob
Nielsen og Peder Laursen, Egeriis.
Nr. 6. Chr. Jacobsen, Lund, Laurs Mortensen, Egeriis,
Michel Ingstrup, Stephan Hansen og And. Olesen, Vinde.
Nr. 7. Chr. Svendsen og Ludvig Andersen, Lund, Ville
Christensen og Ole Jacobsen, Vinde, Lille Engeborg.
Nr. 8. Søren Hendriksen, Mads Quist og Niels Kaastrup,
Vinde, Chr. Kæmpe, Lund.
Kvinderne skulle sidde i de tilsvarende stole på kvinde
siderne. Husmændene, som svarede mindre tiende, og de
jordløse husmænd, der intet svarede, ligesom børn og
tjenestekarle skulle sidde på de løse bænke, for såvidt
disse var tilstrækkelige, ellers i korskirken.
Den tid, der var gået, siden man indførte reglementet,
havde afdækket en mangel ved systemet: Der var ingen
pladser til de fremmede, der tilfældigt gæstede byen, og
sådanne havde dog — i hvert fald et moralsk krav på at
få plads til at overvære gudstjenesten. Var det en fa
milj e i byen eller i landsognet, der havde en eller flere gæ8*
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ster, voldte det ingen vanskelighed; thi så stod vedkom
mende borgers stol til rådighed. Men den tilfældige frem
mede, manden på gennemrejse, ham, der kün gjorde op
hold for at hestene skulle hvile og have lidt til føden,
ham havde man ingen plads afsat til, han var ligesom sat
udenfor. Men nu rådede man også bod på den mangel, idet
man føjede en ny bestemmelse til reglementet:
„Fremmede kunne, uden de vedkommendes tilladelse,
benytte stolene eller bænkene, men henvises til korskir
ken.“
Det kan ikke undgås, når man gennemlæser de gulnede
sider i kirkeinspektionens protokoller eller de skjoldede
dokumenter, at man får den tanke: „Hvor har disse men
nesker haft travlt med at komme til at sidde til høj bords,
hvor gjaldt det om at vise, at man havde en velspækket
pung, så man kunne se andre over hovedet.“ At rangfor
ordningen efter stand, stilling og penge blev anvendt uden
for kirken, var vel i gamle tider en selvfølgelig ting; men
at den også skulle anvendes inden for kirken, hvor man
skulle elske sin næste som sig selv, kan jo nok få en eller
anden af dem, der studerer de gamle skrifter, til at
tvivle lidt om ægtheden af de mange salvelsesfulde ord,
som ældre tiders mænd og kvinder havde så let ved at
slippe over læberne.
Tiden er anderledes nu. I vore dage må man ganske
vist også betale — efter økonomisk stilling — for sin
plads i kirken. Men den skat, man udreder, giver absolut
ingen forret til nogen udvalgt plads inden for kirkens
mure, så meget er der i hvert fald kommet ud af, at fol
kets valgte repræsentanter ikke alene har ret, men også
har benyttet sin ret til at lovgive på en sådan måde, at
kappestriden om at sidde på de fornemste stole i kirken
er så at sige forsvundet, er blevet erstattet af den opfat
telse, at ind for Guds ansigt er alle lige. Der gives ikke
høj eller lav, rig eller fattig, men kun mennesker.
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