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Indledning

I denne bog skal vi følge en enkelt slægt gennem ca. 350 år, fra midten af 
1500-tallet til år 1900. Det giver os anledning til at foretage en rejse rundt 
i Nordvestjylland, fra landsbyen Vandborg til Lemvig, derfra via Thy til 
landsbyen Frøslev på Mors, så en afstikker til Randers og tilbage til Ny
købing Mors, herfra til Ringkøbing og endelig tilbage til Lemvig. For
tællingen vil klart illustrere de nære slægtsbånd, der eksisterede mellem 
præster og købmænd i denne periode. Imidlertid, da de fleste af bogens 
personer beskæftigede sig med handel, bliver bogen især en beretning om 
købmandsstanden.

Store samfundsreformer fandt sted i løbet af de 350 år. Perioden blev i 
virkeligheden én lang overgangsfase fra middelalderen til vor moderne tid, 
det 20. århundrede, teknikkens århundrede. Den følgende historie vil også 
vise, hvorledes den pågældende købmandsslægt tilpassede sig de nye 
vilkår1.

I Danmark sluttede middelalderen med indførelsen af reformationen. 
Det blev stadfæstet ved den skelsættende rigsdag i København i 1536, der 
blev en af de vigtigste indenrigspolitiske begivenheder i Danmarks histo
rie. Her vedtog man håndfæstningen for Danmarks nye konge, Christian 
III. Man besluttede at forlade katolicismen og vedtog, at landet fremover 
skulle bekende sig til den luthersk-evangeliske tro, der siden da har været 
Danmarks statsreligion. Landets kirker med jordegods skulle overgå til 
staten som dens ejendom, og kirkens administration skulle underlægges 
kongen. Rigsdagen i 1536 stadfæstede ligeledes adelens privilegier i for
hold til det øvrige samfund. Man nedfældede et forbud mod, at borgere og 
bønder måtte købe adelsgods, og at borgere i det hele taget måtte eje land
brugsjord uden for byerne. Et beskedent antal selvejerbønder med privi-

1 Fødselsår og dødsår for bogens personer, for så vidt de er forfatteren bekendt, anføres 
bagest i bogen i »Person-indeks«.
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legerede ‘frigårde’ uden for adelsstanden blev dog undtaget. Byboere hav
de herefter kun lov at besidde bygrunde og huse inden for bymuren samt 
lodder af ‘bymarken’, der kun måtte dyrkes til eget forbrug. Endvidere 
fastslog man, at kongen og adelen havde eneret på at opfede og eksportere 
stude (‘stald-øksner’), ligesom man indførte, at bønder frit kunne sælge 
deres landbrugsprodukter til godsejerne, herunder ungkvæg (‘græs- 
øksner’). Dette sidste var et alvorligt anslag mod købmændenes traditio
nelle rettigheder.

Efter reformationen sad kronen således på ca. 40% af al landbrugsjord 
i Danmark, men en betragtelig del af statens jordegods blev i de efterføl
gende år bortgivet til adelige embedsmænd eller udenlandske eksperter i 
krigsførelse og fæstningsbyggeri m.v. som betaling for ‘tro tjeneste’. Ade
len (den gamle ‘krigerkaste’) misbrugte imidlertid sit privilegium, idet kun 
få af dens medlemmer viste interesse og evne for landbrug2. Dansk land
brug blev følgelig i høj grad forsømt. Pengestærke borgere måtte ofte yde 
lån til betrængte adelsmænd. Det skete som regel mod pant i deres god
ser, men såfremt pantet skulle indfries ved fallit, hvilket hyppigt forekom 
i denne periode, var borgerne henvist til at finde en adelig køber.

Ved indførelsen af enevælden i 1660 brød borgerne det adelsvælde, der 
havde domineret landet siden 1536. Det var således borgerne, der overdrog 
al magt til kongen, og få årtier senere kvitterede enevoldsregeringen ved 
at tilbagegive en række af adelens privilegier til borgerne. Den langvarige 
overgangsfase fandt først sin afslutning ved indgangen til det 20. århun
drede, ca. 50 år efter at borgerne også havde stækket kongemagten med 
indførelsen af demokrati gennem Grundloven af 1849. Kirkens magt blev 
således brudt i 1536, adelens magt i 1660, og kongemagten i 1849. Den
ne langvarige overgang fra middelalder til moderne tid åbnede hele tiden 
nye muligheder, der især blev udnyttet af driftige købmænd. I handels
standens danmarkshistorie kunne man således kalde de ca. 350 år, der er 
den tidsmæssige ramme om denne bog, for - købmændenes tid.

* * *

Min beretning om udviklingen for den aktuelle købmandsslægt falder i 
fire dele: 1. del foregår i Lemvig og omegn i 1600-tallet, mens handlingen 
i 2. del er henlagt til Nykøbing og godset Frøslevgaard på Mors i 1700-

2 Dette emne er indgående behandlet af Sv. Aage Hansen i hans disputats fra 1964, 
»Adelsvældens Grundlag«.
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tallet. 3. del foregår i Randers i de bevægede år under overgangen til 1800- 
tallet og krigen med England 1807-14. Endelig handler 4. del om køb
mænd i Ringkøbing under resten af 1800-tallet.

Lokalhistorikerne Ellen Damgaard - Lemvig, Susanne Overgaard - 
Nykøbing Mors, Niels Andersen - Randers, og Per Hauge Mortensen - 
Ringkøbing, har gjort mig den tjeneste at foretage en kritisk gennemlæs
ning af de respektive afsnit for hvilket jeg er dem stor tak skyldig. Ligele
des vil jeg gerne takke mine venner Niels Højlund, Karen Siune, Kirsten 
Christensen og Martin Lotz for gode og konstruktive kommentarer til 
den endelige udformning af manuskriptet. Den Hielmstierne-Rosencro- 
neske Stiftelse og Kjems-Fonden er jeg taknemmelig for økonomisk støt
te til udgivelse af bogen. Endelig bringer jeg min tålmodige kone og gode 
korrekturlæser, Inge, min bedste tak. (De eventuelt resterende fejl står 
alene for min regning).

Århus, marts 2000 
Viggo Kamp Nielsen
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Ringkøbing amt før kommunalreformen 1970. Amtets 118 gamle landsbykirker vidner om be- 
folkningstætheden i middelalderen. (Fra:»Danmarks Kirker«, Ringkøbing Amt, hft. 5).
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Vandborg

Vandborg er et sogn i Vandfuld herred i den nordlige del af Hardsyssel. Æld
gamle maleriske navne - og fulde af historisk mening. Ingen danske sted
navne er vel opstået uden lokalhistorisk baggrund.

Landsbyen Vandborg ligger på højde med Lemvig, der ligger kun godt 
8 km længere inde i landet. Mod vest er der en 3 -4 km ud til Vesterhavet 
- i fugleflugtslinie, vel at mærke, for til fods er vejen til havet en del læn
gere, da man må syd eller nord om Ferring Sø. Herredets navn, »Vand
fuld«, hentyder næppe til Vesterhavet, men snarere til den kæde af søer, 
der ligger lige inden for klitrækken, den store Ferring Sø, der i dag afvan
des nordpå via søerne Sønder-, Mellem- og Nørrevese til Hygum Nor og 
ud i Nissum Bredning i den vestligste del af Limfjorden. Mod nord dan
ner søerne en landskabeligt skarp grænse til den flade klittange mod Har- 
boøre og Thyborøn. I modsætning til vestkysten længere sydpå er landet 
heroppe stærkt kuperet og frodigt moræneland. Her møder landet Vester
havet - ikke med klitter, men med klinter - af 1er, som det tydeligt ses ved 
Bovbjerg.

Vandfuld herred er ældgammelt kulturland. Landet har været beboet i 
årtusinder, og det har været dyrket siden oldtiden, hvad de mange kæm
pehøje vidner om. De ligger som i Thy i klynger eller lange rækker. Men 
selv om antallet af kæmpehøje i herredet ikke kan måle sig med Thylands 
ca. 4000 oldtidsmindesmærker, så er den usædvanligt store koncentration 
af høje i denne del af landet dog et vidnesbyrd om, at Danmarks tyngde
punkt i oldtiden lå i vest. Der har været tale om en særdeles stor be- 
folkningstæthed på disse kanter, utvivlsomt langt, langt større end i dag. 
Landet her var engang regulært overbefolket.

Her boede i jernalderen den jyske folkestamme, Harudeme, der sammen 
med Teutonerne fra Thy, Kimbrerne fra Himmerland og Ambronerne fra 
Slesvig udgjorde kernen i det berømte kimbrertog i årene 115-101 f. Kr.. 
På disse ganske få år underlagde de sig store dele af Mellemeuropa ned til 
Pyrenæerne. De knuste på deres vej flere romerske hære, indtil de på de- 
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res tog mod selve Rom i år 102 og 101 f. Kr. led to afgørende nederlag på 
Po-sletten, hvor deres egen hær blev nærmest udslettet. De nåede dog at 
give romerne en så alvorlig forskrækkelse, at det satte sig spor i deres lit
teratur flere hundrede år efter. Haruderne har til den dag i dag efterladt 
sig det sproglige spor i navnet på Har(d)syssels nordligste by, Harbo-øre.

Ca. 1000 år senere var egnen opmarchområde for vikinger fra hele lan
det, stadig med udlængslen og eventyrlysten i behold. Fra den vestlige 
Limfjord udgik Knud den Stores togter til England og Norge i årene om
kring 1027. Man kan forestille sig, at en vikingehøvding på egnen har 
kaldt sit høvdingesæde ‘Vandborg’ her lige ned til Ferring sø, som den
gang var en strategisk særdeles velbeliggende naturhavn, en havbugt med 
direkte udsejling gennem Limfjorden til Vesterhavet og Vesteuropas rig
domme. Gårdens bagland var yderst frugtbart og velegnet for agerbrug. 
Det blev dyrket af vikingernes trælle og de medlemmer af slægten, der 
måtte blive hjemme’.

Da klittangen langs Vesterhavet mellem fiskerbyerne Agger i nord og 
Harboøre i syd omkring år 1100 definitivt lukkede af for sejlads fra 
Limfjorden (og Ferring sø) vesterud, blev befolkningen reelt indespærret 
af Vesterhavet mod vest, Limfjorden mod nord og de endeløse hede
strækninger mod øst. Sydpå opretholdt man i de følgende århundreder en 
handelsrute, hvis endemål blev Hamborg. Landets tyngdepunkt, hvilket 
betød konge og kirke, blev samtidig flyttet østpå til øerne, og Har(d)sys- 
sel blev hermed en af de fjerneste ‘provinser’ i kongeriget. Befolkningen 
var henvist til agerbrug og fiskeri - samt handel med den kæde af byer, 
som opstod langs Jyllands vestkyst.

Når man fra den højtliggende Vandborg Kirke skuer ud over landet, øst, 
vest, nord og syd, kan man sige med Achton Friis:

»Her står jeg og ser ud over dette sære land, hvor folkene af de stærke, 
gamle slægter har levet og stridt, ofte ensomme i de spredtliggende boli
ger, der hver har rummet sine skæbner. Nu er de bleven samlede omkring 
de hvide kirker, der toner frem over landet fjernt og nær. Nu er de blevet 
helt stille. - Men her gik de engang med deres egne tanker, med deres en
somme veer og små glæder, og med deres sære forestillinger, formede af 
det land, som var slægtens hjem gennem hundreder af år.«

' Rester efter vikingeborge er aldrig påvist på egnen i flg. museumsinspektør Ellen Dam- 
gaard.
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Landsbypræster
Gregers Jensen Lemvigh (ca. 1580-1650)
Ifølge et gammelt sagn skal kirken i Vandborg være den ældste i herredet. 
Man begyndte først at bygge den på den nordligste bakke i sognet kaldet 
‘Stören’ (Stæren), men hvad der blev bygget om dagen, blev mærkeligt 
nok bortført om natten til det sted, hvor kirken nu ligger, nemlig på den 
højeste bakke i sognet.

I året 1609 fik Vandborg sogn en ny præst, den fjerde efter refor-

Gravsten over rådmand Jens Gregersen og Svend Christensen der var Maren Lauridsdatters 1. 
og 2. ægtemand. Stenen er opstillet i koret af Lemvig kirke. (HWfot. 1997. Fra »Danmarks Kir
ker«, Ringkøbing Amt, hft. 5, Lemvig).
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mationen. Hans fulde navn var Gregers Jensen Lemvigh, men i sognet kald
tes han blot Hr. Gregers. Mennesker fik dengang kun fornavn i dåben. 
Efternavnet var givet gennem faderens fornavn med tilføjelse af -søn 
(-sen) eller -datter for henholdsvis drenge og piger. Ofte antog man et til
navn, der viste, hvilket sogn eller hvilken by man kom fra, og på denne egn 
var der tradition for at tilføje navnet på sin fødegård til efternavnet. Som 
navnet fortæller, var den nye præst altså født i Lemvig. Hans fødselsår er 
ukendt, men han har vel været en 25-30 år, da han blev kaldet. Kirkebøger 
var endnu ikke indført på den tid, hvilket i høj grad vanskeliggør perso- 
nalhistorisk forskning. I perioden før fremkomsten af kirkebøger er man 
derfor helt afhængig af tilfældige fund af andre kilder.

I den aktuelle situation får vi meget belejligt hjælp af præstens lidt ual
mindelige fornavn, Gregers. I Lemvig kirke er der nemlig i koret ophængt 
en gravsten med følgende indskrift: »Salig Jens Gregersen, fordom Raad- 
mand i Lemvig, som døde den 7. December 1599«. Det er meget nærlig
gende at tro, at pastor Gregers Jensen var ældste søn af denne rådmand, 
og at han efter traditionen var opkaldt efter sin farfar. På samme gravsten 
er der endnu en indskrift: »Salig Svend Christensen, fordom Raadmand i 
Lemvig, som døde 17. Nov. 1627«. En indskrift i midterfeltet mellem de 
to tekster er ulæselig, da stenen har været udsat for slid ved den alminde
lige færdsel hen over den gennem mange år. Stenen blev fundet i kirke
gulvet i midtergangen under den store restaurering af kirken i 1933. Ofte 
var der familieskab mellem rådsmedlemmerne, eller værdigheden gik i arv 
i slægten, og når de to rådmænd har deres navne på samme gravsten, er 
det sikkert tegn på et sådant familiebånd4.

Et andet tilfældigt kildefund kaster fuldt lys over sagen: I dombogen fra 
Viborg Landsting for året 1651 er der indført en retssag vedrørende en ar- 
vestrid mellem efterkommere efter en Maren Lauridsdatter, der døde 
mellem 1636 og 1640. Det fremgår her, at hun var gift to gange, først med 
rådmand Jens Gregersen, og efter hans død med Svend Christensen3. I 
den aktuelle sammenhæng er det af særlig interesse, at dombogen blandt 
de arveberettigede nævner en pastor Laurids Gregersen i Vandborg. Han

4 Jens Gregersens bror var formentlig sognepræsten i Lemvig og Nørlem sogn, Peder 
Gregersen. Han lod også opsætte en mindetavle i kirkemuren med denne indskrift: 
»Anno 1619, d. 8. okt. lod hæderlig mand, Hr. Peder Gregersen, sognepræst i Limvig 
gjøre denne tavle på egen bekostning«. - En tredje bror var muligvis den Æskil 
Gregersen, der var præst i Lomborg sogn, død ca. 1645.

5 Svend Christensen var bror til Lemvigs borgmester Simon Christensen, der levede fra 
ca. 1575 til 1648. Borgmesteren og hans familie er afbildet på et epitafium i kirken.
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var søn af og efterfølger efter pastor Gregers Jensen (se senere). Gregers 
Jensen og hans bror Laurids Jensen fra Tved syd for Holstebro var Maren 
Lauridsdatters børn af første ægteskab med rådmand Jens Gregersen. 
Rådmænd var som regel velstående købmænd i købstaden. De nød særlig 
beskyttelse, og de betalte som oftest hovedparten af byens skatter [1]. 
Begravelsen under gulvet i Lemvig kirke var en hædersbevisning, der vid
ner om, at de var betydningsfulde personer.

Vi kan nu vende tilbage til Gregers Jensen Lemvigh. Da han blev sog
nepræst i Vandborg, måtte han gifte sig med forgængerens enke. Det var 
datidens middel til at løse problemet med præsteenkers pension, og det 
var som regel en forudsætning for, at unge præster kunne få et embede. 
Forgængeren hed Christen Kjeldsen. Han var sognepræst i Vandborg fra 
1598 til 1609. Chr. Kjeldsen giftede sig i 1597 med en præstedatter, og 
med hende fik han fire døtre. Hustruen var vokset op på Holmsland, der 
dengang var en ø mellem Ringkøbing fjord og Stadil fjord, vest for Ring
købing. Hendes far, pastor Mogens Christensen havde sin indtægt af an
nekspræstegården i Gammelsogn, dog kun aflagt med »visse korn til sin 
løn«. Til gengæld var han ikke skattepligtig til kongen, han var uden » kgl. 
tynge«. Han var gift med Edel Clementsdatter [2].

Ud over at gifte sig med enken måtte Gregers Jensen Lemvigh også an
tage hendes fire døtre som sine steddøtre. Den ene af disse fik et tragisk 
levned, der vidner om datidens uforsonlige moral og barske retsopfattelse. 
Da hun voksede til, kom hun i ulykkelige omstændigheder. Hun fødte i 
dølgsmål og ombragte sit barn. Det blev anset for en meget alvorlig for
brydelse, og efter gældende lov blev hun henrettet i 1622. Den ulykkelige 
kærlighedshistorie vakte den dybeste medynk på egnen, og man fortalte 
siden, at »graven holdt sig grøn både vinter og sommer«.

Gregers Jensen og hans kone fik (ifølge ovennævnte dombog fra Vi
borg) fem børn, der nåede voksen alder. De to ældste, Jens og Laurids 
Gregersen, blev præster ligesom deres far. Jens fik embede i Grejs og 
Sindbjerg sogne ved Vejle, mens Laurids efterfulgte sin far, da denne døde 
29/9 1650. Desuden var der to døtre, Magdalene og Kiersten, der begge 
blev gift, og endelig en søn, Knud, der blev slotsskriver og ridefoged på 
herregården Gammel Bøvling syd for Lemvig.

På den nordre side afVandborg kirke ud for alteret findes et lille kapel. 
Det blev anlagt af pastor Gregers Lemvigh, men først fuldført af hans søn 
Laurids Gregersen. Kapellet tjente til arvebegravelse for præsterne og 
deres familie.



Vandborg Kirke. (VKNfot. 1999).

Laurids Gregersen (1624-1683)
Laurids Gregersen voksede op i Vandborg, men han har sandsynligvis væ
ret elev (pebling) i latinskolen i Lemvig i slutningen af 1630’erne, hvor 
han så har været i mesterlektien under rektor Poul Jensen Brems. Den lil
le skole ved kirken var delt i 2 klasser, mesterlektien og sinkelektien. An
tallet af elever var meget lille på grund af byen Lemvigs ringe størrelse og 
det tyndt befolkede opland. I mesterlektien var der ofte kun 4-5 disciple, 
og det var langt fra hvert år, man kunne dimittere elever til studenter
eksamen i København. (I perioden 1711-31 blev der således ikke dimitte
ret en eneste). Da latinskolens fornemste opgave var at forberede begave
de børn til det teologiske studium, var hovedfagene selvfølgelig latin, 
græsk og religion. Rektor, der selv var teolog, havde desuden til opgave at 
holde morgengudstjeneste (froprædiken) i kirken. Her deltog disciplene 
med korsang. I Laurids Gregersens skoledage gennemførte byens 
magistrat endvidere, at rektor skulle holde aftensangsgudstjeneste hver 
søndag. Laurids Gregersen blev student privat 1646 og siden cand. teol. 
fra Københavns Universitet, så han har opholdt sig i hovedstaden i 
Christian IV’s sidste regeringsår.

D. 22/3 1650 fik han kongelig bevilling (af Frederik III) til at blive hjæl- 
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pepræst hos sin syge far, og efter dennes død blev han 12/12 1650 ordine
ret som sognepræst i Vandborg sogn, et embede han bestred i godt 32 år. 
Det følgende år giftede han sig med Mariane Nielsdatter fra Lemvig-Nør- 
lem. Hun døde imidlertid året efter, utvivlsomt i barselsseng.

Nu giftede Laurids Gregersen sig med »en riig kjøbmandsenke fra Vi
borg« ved navn Birgitte Pedersdatter Lüxdorph [3], og med hende fik han 
tre sønner. Den ældste, Gregers, blev student fra Viborg 1681. Hans vi
dere skæbne er ukendt. Nr. 2, Peder, gik i faderens fodspor og blev sog
nepræst i St. Andreæ kirke i Veirum sogn syd for Struer [4]. Den tredje 
søn, Jens Lauridsen Vandborg, valgte at gå handelsvejen. Han blev købmand 
i Lemvig, hvor vi skal følge ham i næste kapitel.

Laurids Gregersen blev 1672 udnævnt til provst i Vandfuld herred. Han 
døde i Vandborg i 1683, kun 59 år gammel, og blev begravet i sin fars lil
le kapel, som han selv havde ladet fuldføre efter faderens død.

Da Birgitte Pedersdatter Lüxdorph i en alder af ca. 60 år blev enke, flyt
tede hun til Lemvig, hvor hun boede i knap 27 år. Her fik hun i 1701 sel
skab af sin yngre søster Maren Pedersdatter Lüxdorph, som nu igen var 
blevet enke efter at have overlevet sin tredje præste-ægtemand. Søsteren 
døde i 1709, og året efter døde også Birgitte Lüxdorph, 87 år gammel. 
Hun blev begravet i Vandborg kirke.

Med Laurids Gregersen afsluttedes slægtens tilknytning til Vandborg. 
Kapellet og de skriftlige kilder er de eneste spor af hans færden. Men hans 
tre sønner antog alle tilnavnet ‘Vandborg’. Dette blev siden deres efter
kommeres egentlige efternavn - helt op til vor tid, hvilket trods alt ikke er 
det ringeste minde om slægtens herkomst.

Før vi forlader sognet, skal der gives endnu et eksempel på, hvor barske 
livsvilkårene var i 1600-tallet. Historien er typisk for tiden snarere end for 
denne nordvestjyske egn:

Laurids Gregersens efterfølger som præst i Vandborg sogn var den 27- 
årige Oluf Knudsen Hjerm. Han blev indsat i embedet 1683 og giftede sig 
samme år. Det nye præstepar fik otte børn, men forældrene kom til at 
overleve de syv!

På vej ind i Vandborg kirke får man historien om familiens ulykkelige 
skæbne. I våbenhuset står der en stor sort gravsten op mod nordvæggen. 
Indskriften er i dag næsten ulæselig, men teksten er blevet tydet af skole
læreren i sognet, Thomas Visholm: »Herunder hviler i Herren dend Ær
værdige og wellærde Mand Salig Hr. Oluf Knudsen Hjerm, født i Hjerm 
Præstegaard Anno 1656 den 28de Februari, døde dend 15de Novembris 
1719 i sin Alders 63de Aar, var præst 36 Aar. Samt hans kiærelskende 
Hustru dend hæderbaarne Matrone Salig Anna Andersdatter Nedergaard,
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fød i Thyeland paa Nedergaard i Rostrup Sogn Anno 1651 dend 24de 
Juni, døde dend 21de Maj Anno 1722 i sin Alders 71de Aar. - I deres 
Ægteskab, som varede i 34 Aar velsignede Gud Denem med 8 børn, 4 
Sønner og 4 Døttere. De 7 før Forældrene salig i Herren ere hensovede, 
den 8de salig Emmiche Hjerm, som blev Sognepræst efter Faderen lod 
dette bekoste.«

Da Vandborg kirke for nogle år siden blev restaureret og gulvet skulle 
fornys, fandt man gravstenene over Oluf Knudsen Hjerms børn. De lå 
neden for koret i midtergangen, og fem af stenene, som var i nogenlunde 
stand med læselig indskrift, er nu nedlagt i sakristiets gulv.

Man gribes af en knugende vemodig stemning, når man står foran de 
fem børns gravstene, der anfører følgende dødsår: 1685 - 1686 - 1689 - 
1690-1698. Som sognets præst, Gunda Jørgensen, skriver (menigheds
bladet okt.-nov. 1991): »- hvilket livssyn giver det mon at skulle bære små
børn til graven flere gange i løbet af et årti«.
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Lemvig
Bybranden 1684

Lemvig ligger i bunden af vigen Lem, der er en sydlig udløber af Nissum 
Bredning i den vestlige ende af Limfjorden. Siden 1100-tallet havde Lim
fjorden været en »fjord« i ordets bogstaveligste betydning, idet den kun 
var åben mod Kattegat ved Hals øst for Aalborg, mens den var aflukket 
mod Vesterhavet af en bred sandtange mellem Agger og Harboør. Først 
under den store stormflod i 1825 lykkedes det Vesterhavet at gennem
bryde tangen og danne Thyborøn kanal. Lemvig ligger ved en gletscher
port fra istiden. En dyb tunneldal strækker sig ca. 3 km stik sydpå, hvor 
den opløser sig i hedesletter, der ligeledes er dannet i istiden. Det er vore 
dages Kronhede og Klosterhede. Øst og vest for tunneldalen rejser landet 
sig stejlt op til det højtliggende frugtbare moræneland, hvor bl. a. lands
byen Vandborg ligger.

Prospekt af Lemvig set fi'a nord, ca. 1615, d.v.s. før denstore by-brand 1684. (Fra Resens Atlas).
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1 1600-tallet var Lemvig en af Danmarks mindste købstæder. Byens ind
byggertal var næppe meget over 250 sjæle, således boede der kun 298 i 
1743. Ligesom i dag ligger byens kirke højst 2-300 meter fra strandkan
ten, men i modsætning til i dag lå kirken dengang midt i den lille by om
givet af byens kirkegård. Pladsen omkring kirken er i dag byens torv. Kir
ken var dengang udstyret med et anseeligt tårn kronet af et spir, der var så 
højt, at det angiveligt ragede op over bakkerne og kunne ses langt væk fra 
de omkringliggende sogne. Denne byens pryd, og sømændenes pejlemær
ke, stod brat for fald netop i 1683, det år hvor Birgitte Pedersdatter Lüx- 
dorph som enke flyttede fra præstegården i Vandborg til Lemvig. Her i 
Lemvig blev hun forenet med sin yngste søn Jens på ca. 20 år. Han havde 
formentlig allerede opholdt sig i byen i nogle år som handelslærling.

Selvsamme år fik Lemvig en dyster advarsel - og året efter en yderst 
alvorlig forskrækkelse.

Under et voldsomt uvejr fredag d. 18. maj 1683 slog lynet ned i det høje 
kirkespir, der nedbrændte sammen med alt træværket i tårnet. Med 
tordenvejr følger regn, og den var nok årsagen til, at branden denne gang 
begrænsede sig til kirketårnet. Lynnedslaget kom som et chok for byen, 
brandfarlig som den var med sine tætpakkede huse og gårde, der alle hav
de stråtag. Men en langt større katastrofe indtraf, endnu før skaden på kir
ketårnet var udbedret. - Og den katastrofe var menneskeværk.

Om morgenen fredag d. 27. juni 1684 var byens smed i færd med at 
tænde op under sin esse, da en glød antændte smedjen, som lå nede ved 
stranden. Ilden sprang hurtigt fra hus til hus, og hele Lemvig var på kort 
tid omspændt af flammer. Byen nedbrændte til grunden i løbet af et par ti
mer. Borgerne blev taget på sengen og måtte flygte i panik for at redde li
vet, hvilket ikke lykkedes for alle. Det var ikke mange ejendele, man nåe
de at tage med sig. Præsten Jens Jegind måtte således flygte fra præstegår
den »med bare bog i Haande« ud til herregården Kabbel, hvor han fik 
husly hos forpagteren, Knud Lang, der var rådmand i Lemvig. Hærværk 
og plyndring undgik man heller ikke i den store tumult. Købmanden Niels 
Nielsen var en af dem, der led store tab ved branden, men ikke nok med 
det. Det lykkedes hans hustru at redde familiens sølvtøj ud på gaden, hvor 
en kvinde tilbød at bjærge det uden for brandområdet. Udmattet tog hun 
imod tilbuddet, men hun så aldrig sit sølvtøj mere.

Vort kendskab til katastrofens detaljer stammer fra nogle digte skrevet 
af øjenvidner til katastrofen. Det er en blanding af reportage og moralske 
refleksioner over borgernes synder og Guds straf. Her er nogle vers fra et 
digt skrevet af præsten Peder Hemmet fra Dybe sogn ved Bolbjerg. De 
mænd, der nævnes i tilegnelsen, var byens spidser, dem med de store - nu 
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nedbrændte - bygårde. Jep P. Trans var rådmand, og Niels Nielsen, Peder 
og Jacob Mazsøn (Madsen) var købmænd.

Hjertelig Medynck over den meget hastig og saare forskreckelig
Ilde-Brand i Lemvig den 27. Juni 1684.

Actbare oc velviise, velfornemme Jep Pedersen Trans, Anders Lomborg, Niels 
Nielsøn,Jep Bertelsøn, OluffKabbel, Peder Mazsøn, Jacob Mazsøn, Svend Jensøn, 
Oluf Pederson, Alle fordum Flittige oc Velfornemme Handelsmænd oc Borgere i 
Lemvig være dette Enfoldigst Metrum tienstvilligen dediceret oc offereret Af samt- 
lig deris fortrolige Ven oc Medynckere Peder Hemmet. Dybeck Præstegaard 1684, 
Cal. September.

»Den Smed ved salten Søe tend’ an i Solens Røde
sin Eisse, see, der var Ulycke ved den Gløde.
Af Gnisten kom en Brand, den Brand den By omspændte,
at paa to Timers Tid den ganske By opbrændte.«----

»Saa gik det Bo fra Bo, besat med Hollands Vare.
Skiøn Flor oc Kammerdug vild’ Luen ikke spare.«----

»Loft, Vindve, Tecke, Dør oc Skab med konstig Lister, 
med Skiffve, Skammel, Skienk, Paneel oc dyre Kister, 
her brændte Kobber, Staat, her svandt som Dug for Solen 
vor Guld, vor Sølf oc Tin, vor Messing bleff i Bolen.

Her brændte Klæde, Bay og Ry hin varme,
ja, saa mangfoldig, at Gud maatte sig forbarme!
Ey Steen paa Kierkegaard, ey Død i Graff blev skaanet.
Oc Flerrens Steen-bygt Hus bleff anden Gang forhaanet.«----

»Vel stræbte hver en Mand sit bedste Gods at redde,
men Flammen sang Triumf! i Purpur Staden ldædde, 
med Fare Borgerne gik ofte midt i Lue, 
paa Kroppen brændte til med Trøjen, Flat og Flue.«----

»Vi maa nu bære Slør oc Kappe viid paatage,
vor Børn oc Kiærister maae Sørgeklæder drage.
Her stial gemene Mand oc rapsed, hvor han kunne,
der bleff for Borgerskab ey leffnet Brød til Munde.«----
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»Den Herrens skiønne Præst med bare Bog i Haande,
i Hiertet sorrigfuld oc med beængsted Aande, 
som Loth fra Sodoma til Zoar fordum ijled 
til Cabbel Herre-Slot sin Fluct paa Timen stijled, 
hvor yncksom Langen ham alt Got oc Fiinhed teede, 
derfor Gud selffver ham velsigne skal og glæde.«----

Lemvigpræsten Jens Jeginds søn, Bertel, oplevede begge brande på nær
meste hold, og om »Lemvigs Ønckværdige Ødelæggelse 27. Juni 1684« 
skrev han bl. a.:

»Hvor er min Fødeby, hvor er min Faders Gaard
i Aske nederlagt, hvo hugget dette Saar!
Guds strænge Vrede jo ved Kirkespirets Fælde 
advarte da enhver, der han lod Torden smelde 
forgangne Aar, men see, hvad vi gaff Act derpaa 
kan sees nu i Aar, al Byen ød’ mon staa.

En Fredag tog fra os vor Kirche-spitzig Top,
det jeg selff hørt’ oc saa med ængsted Siæl oc Krop.
En anden Fredag os vort Hus oc Hiem berøffvet
ja mange Hundred Sjæl’ saa klageligt bedrøffvet; 
men Ønsken min skal vær’, at Fredens kiære Dag 
maa skinne for Lemvig til Velfærds bedre Sag.« [5]

Med en brand følger mange menneskelige tragedier og materielle tab. 
Nogle dør under branden, andre bliver ruinerede, fordi ilden har raseret 
deres bolig med indbo. For enkelte betyder dette varig ruin, men for de 
fleste bliver katastrofen trods alt kun midlertidig. De rejser sig igen.

For eftertidens historieforskning er tabet af de dokumenter, bøger og 
protokoller, der blev flammernes bytte, af særlig stor betydning. Det tab 
er uopretteligt, fordi man endnu ikke havde indført kopiering og brand
sikring af offentlige dokumenter. Kilder, der engang må have eksisteret 
om Lemvig og dens borgere fra tiden før 1684, brændte op i løbet af 
kun to timer, - men det har nu næppe bekymret samtidens borgere syn
derligt.

For den udbrændte by var hensynet til hverdagen naturligvis langt vigti
gere. Byen måtte have hjælp udefra for at blive bragt på fode igen. Et klage
skrift, forfattet af pastor Jegind sammen med rådmændene Knud Lang og 
Jep Pedersen Trans, blev straks indsendt til Danske Kancelli og derfra til 
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kongen, Christian V. Klageskriftet motiverede 11 ønsker, hvoraf følgende 
fire blev godkendt, ‘approberet’, ved kgl. resolution af 20. dec. 1684:

(1) Da byen ‘var ganske afbrændt’, blev den i 20 år eller længere fri for 
skatter og konsumtion (bytold) samt fri for indkvartering. Man forvente
de, at en sådan skattefrihed ville bevirke, at udenbys folk ville nedsætte sig 
i staden. Dette fik selvsagt også den største betydning for byens egen han
dels- og håndværkerstand fremover.

(2) Da kirkens overdel og tårn, præstegård og skole var ganske ned- 
brændt, måtte hver landsbykirke i Danmark yde 1 rdl. og hver købstads
kirke 2-20 rdl. til genopbygningen. Det var almindelig praksis på den tid.

(3) Byen havde hidtil lidt meget ved ‘forprang’, hvor omrejsende han- 
delsmænd solgte købmandsvarer på landet. Det var ganske vist forbudt 
iflg. forordning af 16. april 1681, men der var ikke fastsat nogen straf. Nu 
fik man særlige privilegier, således at der måtte idømmes en bøde på 10 
rdl. første gang og senere 20 rdl. til fordel for skole og kirke, foruden at 
varerne måtte konfiskeres.

(4) Håndværkere på landet tog næring fra byens håndværkere, og man 
ønskede dem straffet. Man fastsatte nu en straf på 10 rdl. første gang, 20 
rdl. anden gang, og så skulle vedkommende som tillægsstraf have pålæg 
om at flytte til Lemvig. Skete det ikke, skulle han ‘lægges i Bremerholm 
jern’. Bremerholm var flådens skibsværft på Christianshavn, og tvangs
arbejde her var en meget benyttet straf.

Som det ses, tilgodeså staten både byens handel, håndværk, kirke og sko
le. Værst havde branden ramt købmænd og håndværkere, som mistede de
res varelager, gårde og værksteder. Til gengæld må det fremhæves, at 
Lemvigs nye privilegier faktisk gav de gunstigst tænkelige betingelser for 
nye unge købmænd.

Et nyt Lemvig genopstod af asken. Men der gik mange år, før byen kom 
på fode igen. Til at finansiere genopbygningen måtte man frasælge store 
dele af bymarken. Arbejdet blev ledet af Knud Lang, forpagteren af Käb
bel. Han blev byfoged i 1686. Men traditioner er stærke, og den nye by 
vidnede just ikke om, at man havde lært ret meget om brandårsager m.m. 
af katastrofen, - eller - var byens nye fremtoning blot udtryk for almin
delig armod blandt borgerne? Man byggede stadig tæt, og den senere by
foged Søren Faber måtte i sin indberetning fra 1743 erkende, at Lemvig 
var »ringe og af liden Distance, slette Bygninger, alt med Bindingsværk 
med Straatækning undtagen 3 å 4 Huse, som til Gaden er teglhængt«. Nu 
som »tilforn« var her dog »Gud være lovet, sund og frisk Luft«.
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Nye vilkår
Jens Lauridsen Vandborg (ca. 1662-1716)

For Jens Lauridsen Vandborgs udvikling fik 1684-branden utvivlsomt den 
største betydning, og - paradoksalt nok - positiv. Genopbygning er en 
proces, der krævede initiativ, arbejdskraft, materialer og kapital. Her stod 
den unge mand stærkt rustet, måske især på grund af sin ungdom. Han var 
formentlig kun i begyndelsen af 20’erne (hans fødselsår kendes ikke), han 
havde moderens kapital i ryggen, og så blev han godt gift. Moderens mid
ler var næppe gået tabt ved branden, da de sikkert var anbragt i obligatio
ner mod pant i fast ejendom. Og en ung mand, der ønskede at etablere sig 
som købmand, må have følt byens nye privilegier med 20 års skattefrihed 
etc. som en gave sendt fra himlen. Vi ved intet om hans vej op, kun at han 
øjensynlig nåede frem, idet han i midten af 1690-erne byggede sig en køb
mandsgård på Østergade tæt ved torvet og kirken. Det blev en af de stør
ste gårde i byen.

Skattefrihed efter branden i Lemvig var sandelig ikke det eneste privi
legium, der faldt i den unge købmands turban. Vigtige samfundsreformer 
blev netop gennemført i Jens Lauridsen Vandborgs levetid, og de skulle få 
stor betydning for ham som for alle samtidens købmænd.

For at kunne leve sig ind i hans tilværelse er det nødvendigt kende til 
hans samtids historie. Ganske vist er en personalhistorie om vestjyske køb
mænd ikke nogen nationaløkonomisk afhandling (det ville kræve en ganske 
anderledes forskning), men det er vanskeligt overhovedet at forestille sig 
noget livsforløb uden kendskab til samtidens begivenheder, og det gælder 
da især, når man beskæftiger sig med udadvendte folk som købmænd. Det 
er jo netop deres profession at forudse og indrette sig på ændringer i de 
ydre begivenheder i samfundet og verden - at spille på konjunkturerne.

Kzgtzgr samfundsreformer
Jens Vandborg må være født omkring året for indførelsen af enevælden 
1660 eller kort derefter. Han voksede op under den Skånske Krig 1675- 
79, der nok bedst huskes som krigen, hvor admiral Niels Juel vandt en af- 
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gørende sejr over den svenske flåde i Køge bugt. Nu henlevede han sine 
manddomsår i en godt 30 års fredsperiode, før Danmark igen kom i krig 
med Sverige, Store Nordiske Krig 1709-1720, den krig hvor Peder Wes
sel (Tordenskjold) var den navnkundige søhelt. Intet tyder dog på, at 
Vandborg selv deltog i disse krige. Han døde midt under krigen (1716).

Indenrigspolitisk kan Jens Vandborgs epoke betegnes ‘den unge ene
vælde’. Den indvarslede en ny tid for alle, for kongen som for ‘adel og bor
ger, præster og bønder’. Ved statskuppet i 1660 var det borgerne selv, der 
overdrog magten til kongen. Hidtil havde magten i væsentlig grad ligget 
hos adelen, men statsreformen medførte, at lovgivningen nu for første 
gang kunne trodse adelens privilegier.

Allerede to år senere, 1662, indførte man hartkornsskatten (hartkorn = 
hårdt korn = byg og rug). Den var baseret på Danmarks første matrikel
inddeling fra samme år til fastlæggelse af skatteevnen hos landbrugerne 
(godsejere og bønder). Det blev nødvendigt at revidere matriklen nogle 
gange, men den endelige matrikel af 1688 blev stående uændret i mange 
årtier.

Under svenskekrigene måtte enevoldsregeringen udvise en livlig fanta
si for at skaffe økonomiske midler til krigsførelsen og den efterfølgende 
genopbygning af landet og flåden. Det resulterede i et utal af ekstraskat
ter (de såkaldte krigsstyr = krigsskatter) samt beskatning af de mest aparte 
objekter, fra »kopskat« (kop = ty. Kopf) på antallet af hoveder i husstan
den (inkl. hestehoveder), til skat på skorstene (ildsteder i boligen), kareter, 
parykker o.m.m.. Men det rakte langtfra til, og regeringen så sig nødsaget 
til at ty til nogle lovindgreb, der skulle blive skelsættende for udviklingen. 
Her skal omtales nogle vigtige indgreb, som det er nødvendigt at kende 
til, da de er en forudsætning for forståelsen af handlingsforløbet i denne 
bog. De muliggjorde især handlinger, der tidligere havde været utænkeli
ge for købmænd.

Aret 1682 betegnede reelt et vendepunkt for købmandsstanden.
Det år gik enevoldsregeringen for alvor til angreb på adelens privilegier. 
Det skete gennem (1) en jordegodsreform og (2) en indskrænkning af ade
lens privilegier, hvad angår studeeksport. Senere fulgte et lige så skelsæt
tende indgreb, hvor (3) staten udbød landets sognekirker til salg. - Det er 
ingen overdrivelse, at disse tre indgreb sammen med de 20 års skattefri
hed efter branden i Lemvig 1684 var fire privilegier, der kom til at be
stemme Jens Vandborgs skæbne, hvorved de naturligvis også fik afgøren
de indflydelse på hans efterkommeres liv.
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Jordegods i Danmark (antal bondegårde)
År 1682 ca. 1700 %
Krongods ? 14.000 26,6
Adelsgods ? 27.000 51,2
Borgergods 0 10.000 19,0
Selvejergårde ? 1.700 3,2
Ialt 59.000 52.700 100

(1) Jordegodsreformen fra 1682 ophævede adelens monopol på at eje jord. 
Regeringens hensigt var at stimulere til en mere effektiv udnyttelse af lan
dets eneste ressource, landbrugsjorden. For yderligere at fremme rationel 
drift gennem sammenlægning af landbrugsjorden udkom der samme år en 
forordning om, at ‘sædegårde’ (d.v.s. hovedgården, hvor herremanden 
boede, havde ‘sæde’), som havde 200 tdr. hartkorn bøndergods samlet 
under sig inden for en afstand af to mil fra gården, kunne blive skattefri, 
ligesom adelige gårde var det før enevælden. Det kaldtes den ‘frie hoved
gårdstakst’ - godset var blevet ‘komplet’.

Reformen blev en stor succes set med borgernes øjne. Rige købmænd 
benyttede i stort tal retten til at investere i adeligt jordegods, og talrige 
godser gled den gamle danske adel af hænde. Der opstod en ny samfunds
klasse, borgerlige herremænd eller godsejere eller proprietærer. Hvor 
populær reformen var, fremgår af udviklingen i de første blot 20 år, hvor 
ikke mindre end 19% af landbrugsjorden gik over på borgerlige hænder 
(tabel). Det markante fald i det samlede antal af bondegårde, som tabellen 
viser, skyldtes for en stor del sammenlægninger af de mange ødegårde, der 
opstod ved bøndernes frivillige eller tvungne flugt fra landbruget, især på 
grund af de tyngende skatter og misvækst.

(2) Studeeksporten havde siden reformationen været det monopol, konge 
og adel hægede mest nidkært om. Det var, om man så må sige, blevet en 
‘hellig ko’ for dem. Adelen fik 1623 gennemført, at ingen »ufri« måtte 
købe flere »græs-stude«, end han kunne opfede på foder, han selv havde 
avlet. For borgere betød det i realiteten avlet på bymarken. Monopolet 
blev yderligere skærpet i 1639, hvor adelen fik indført direkte forbud mod 
eksport af stude, der var opfedet hos bønderne. Dette skulle være gods
ejerens rettighed. På herregårdene opkøbte man unge græs-øksner hos 
bønderne. De blev kornfedede som »stald-øksner« om vinteren med hen
blik på eksport om foråret, hvor de i Vestjylland blev drevet sydpå ad 
oksevejen, den gamle hærvej, eller fragtet levende pr. skib.

Disse restriktioner blev delvis lempet efter 1682, idet monopolet nu
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blev udstrakt til »ufri«, d.v.s. borgerlige, som fe købmænd, der var blevet 
godsejere. Studeeksporten var en særdeles indbringende forretning, hvil
ket naturligt nok skærpede købmandens interesse for at blive jordejer. 
Sammen med adelen bestræbte nu også købmanden sig på fremover at 
holde bønderne væk fra den lukrative forretning6.

(3) Kirkesalget var en følge af, at rigets finanser var i en elendig forfat
ning i sidste halvdel af 1600-tallet på grund af svenskekrigene. Det tvang 
Frederik IV’s administration til at udspekulere helt utraditionelle metoder 
til at skaffe flere penge til statskassen. Ordinære ekstraskatter var ikke 
længere en farbar vej. Folk kunne simpelt hen ikke betale. Mange adelige 
godsejere var dybt forgældede, og byernes borgere var på fallittens rand 
med få undtagelser (visse købmænd). Punktskatterne var gennemprøvet i 
alle mulige variationer. De duede heller ikke mere - af samme grund. At 
appellere til de velstillede borgeres honnette ambitioner gennem salg af 
fine titler havde allerede længe været praktiseret og var da stadig en stabil 
indkomstkilde, men den slog slet ikke til her. For at få rigtig mange penge 
ud af de relativt få formuende borgere måtte man slå en handel af med 
dem, en handel der var til gensidig fordel. Udsalg af endnu mere krongods 
var en betænkelig sag. - Men Kronen ejede landsbykirker. - De var jo små 
enheder og derfor mindre værdifulde for staten end landbrugsjord på 
krongodserne, så Kronen begyndte derfor at bortauktionere sine kirker til 
hvem som helst, der havde lyst - og råd.

Det blev en kampe succes!
Man kan med god grund spørge sig, hvilken interesse købmænd og 

godsejere, ofte én og samme person, kunne have i at købe kirker? - At det 
bestemt ikke var af religiøse grunde var i sig selv forargeligt, mente nok 
mange i 1700-tallet - pietismens århundrede. Vel var der knyttet prestige 
til at eje kirker. Her kunne man fe bygge sig et gravkapel - ligesom de ade
lige. Men prestige er som oftest urentabel, kun en udgift. Den store inter
esse, som kirkesalgsprojektet affødte, var baseret på økonomi, som man 
kunne forvente. Købmænd tænkte i profit. Det var deres profession. Men 
den smule hartkorn, der fulgte med kirkekøbet i form af kirkegods, kan 
ikke forklare en så stor interesse hos de i forvejen store grundejere. Den 
nye kirkeejer skulle jo fortsat indkræve kirketiende og kongetiende på sta
tens vegne. Heraf skulle man afholde præstens løn og vedligeholde kirken 
m.v., og selv om man kunne beholde lidt til sig selv for sin ulejlighed, har

6 Retten til staldfedning og eksport af stude blev først helt frigivet i 1788 i forbindelse 
med landboreformerne.
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det provenu næppe fristet. Og havde bonden skullet betale sine afgifter i 
rede penge, ville kirkekøb ikke have haft nogen interesse overhovedet.

Nej. - Gevinsten lå i, at kirke- og kongetiende var »korn-tiende«!
Bonden betalte med korn, mens godsejeren afregnede med staten i 

penge efter en såkaldt ‘kapiteltakst’. Korn var 1700-tallets store eksport
artikel med Norge som hovedaftager. Her havde Danmark et eksport
monopol, og det var der fortjeneste ved! Endelig skal man ikke overse, at 
korn var selve råmaterialet til vinteropfedning af ‘stald-øksner’ til stude
eksport. Så, at få adgang til ekstra korn gennem tiende-afgiften, det kun
ne blive en indbringende forretning.

Kort sagt, Jens Vandborg levede under særdeles gunstige konjunkturer 
for en nybagt købmand, på trods af svenskekrigene.

Hvordan så nu hans verden ud som borger i købstaden Lemvig?
Byerne i Danmark i 16-1700 tallet kunne deles i to kategorier: (a) Hoved

staden og (b) købstæderne i provinsen, af hvilke der var 56.1 disse år viste 
Danmarks provinskøbstæder nærmest en total stagnation, mens København 
voksede eksplosivt på trods af de mange dødsfald under pestepidemien i 
1711. Dette ses klart af befolkningstallet. 11769 havde kun to købstæder over 
4000 indbyggere (Aalborg og Helsingør); to havde 3-4000 indbyggere 
(Odense, Århus); mens tre havde mellem 2 og 3000 (Randers, Roskilde, 
Viborg); 14 byer havde kun fra 1 -2000 indbyggere; mens resten = 35 købstæ
der havde færre end 1000 borgere, heriblandt var Lemvig, Nykøbing Mors 
og Ringkøbing. Til sammenligning var befolkningstallet på 93.000 i Køben
havn i 1769, altså langt flere end i samtlige provinskøbstæder tilsammen.

Udviklingen gennem en 100-årig periode var lige så afslørende. Den vi
ser en befolkningstilvækst i provinsbyerne på kun 5%, med tilvæksten i 
hovedstaden var på ca. 127%.

Byboere i Danmark
År 1672 1769 vækst
56 Købstæder 63.000 66.000 5%
Indbyggere pr. by 1.125 1.179 5%
København 41.000 93.000 127%

Afstande var dengang meget store - i tid, vel at mærke. Og trafikken var 
ringe. Den øst-vestlige hovedfærdselsåre mellem København og Europa 
gik over Korsør-Nyborg-Odense-Assens-Årøsund til Flensborg og sydpå. 
Øst- og Vestjylland havde hver sin nord-syd akse, og der var ingen etable- 
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ret tværforbindelse mellem de to akser, før man kom sydpå til vejen 
mellem Ribe og Haderslev. Den vestjyske akse gik fra Struer-Lemvig over 
Ringkøbing-Varde-Ribe-Tønder mod Hamborg. Og, om man ikke netop 
boede langs disse hovedfærdselsårer, levede man i realiteten dybt isoleret. 
Af fremmede så man praktisk talt kun søfolk og gennemrejsende hånd
værkere eller kræmmere, d.v.s. provinsborgere som én selv.

Uden samkvem med andre var man afskåret fra al fremmed påvirkning, 
og livet formede sig derfor helt forskelligt i provinsen og hovedstaden. 
Om Skælskør hedder det fx i begyndelsen af 1700-tallet: »Lakajer, paryk
magere, som nu udgør en tredjedel af verden, vides ikke af i Skælskør 
---- bal, assembléer, spil og leg at traktere, holde gæstebud etc. kendes her 
ikke, men hver skøtter sig selv og stopper sin pibe tobak, hver af sin egen 
dåse. Sukker, rosiner, svesker, kanel og kardemomme er sjældne og kost
bare sager, så vi takker Gud for gode havesager og i det øvrige køber for 
en skilling allehånde«. Mennesker vest for Valby bakke var jævne folk, for
skellige i påklædning, tænkemåde og adfærd fra Holbergs københavnere. 
Kun de større købmænd var en undtagelse fra dette billede. I Vestjylland 
var de ligefrem ‘internationaliserede’ gennem deres handelsforbindelser 
med Mellemeuropa, i første række Hamborg og Amsterdam.

Vi vil nu vende tilbage til Jens Lauridsen Vandborg og hans tilværelse i 
Lemvig. Omkring 1696/97 giftede han sig med Anne Marie Madsdatter, 
og - om ikke før - så kom han nu til penge. Hendes far, Mathias Chris
tensen, var nemlig en af Lemvigs store købmænd på den tid. Anne Marie 
Madsdatter var en viljestærk dame, som det vil fremgå af næste kapitel. 
Hun må have været sin mand en solid støtte. De fik otte børn, af hvem vi 
siden møder sønnerne Laurids og Peder samt datteren Anne Marie Jens
datter.

Kongensgaard
Ved århundredeskiftet havdejens Vandborg oparbejdet så stor en formue, 
at han begyndte at spekulere i jordegods. I 1697 købte han således gårde
ne Ostergaard og Grebsgaard i Nr. Nissum af Gregers Daa7 til Hald og 
Rysensten, det gamle Bøvling slot, hvorunder store dele af Skodborg her
red hørte. Jens Vandborg blev også kirkeejer, idet han købte Resen kirke

7 Gregers Daa giftede sig 1690 med Jeanne Marie Ruse. Hun var eneste datter af Hen
rik Ruse til baroniet Rysensten. Hollænderen Henrik Ruse var fæstningsbygmester for 
Frederik III. Han byggede bl. a. Kastellet i København.
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lige vest for Struer. Her lod han opføre et kapel på kirkens sydside til 
familiebegravelse.

Hans største erhvervelse var dog »Kongensgaard«, der ligger syd for 
Limfjorden ved Nørre Nissum, ca. seks km øst for Lemvig. Gården om
tales af Lemvigs byfoged Søren Faber i en indberetning fra 1743: »I sog
net er en Herregaard, kaldes Kongensgaard, som Salsgaarden med øvrige 
Borgegaardsbygninger alt med Bindingsværk og teglhængt, Ladegaards- 
husene ordinaire Bygninger med Straatag«. Kongensgaard var et privile
geret og komplet gods, der havde tilhørt en oberst Henrik Lindroth og 
frue Dorte Kaas, og efter dem, deres søn ritmester Henrik Lindroth, som 
døde 1713. Gården var ansat til en hovedgårdstakst på 21 tdr, 6 skp, 2 fjdk, 
1 alb8. Jens Vandborg købte godset ved en auktion i 1709, men ved han
delen fulgte der ikke tilstrækkeligt bøndergods med, således at gården nu 
blev ‘ukomplet’, og Jens Vandborg måtte opgive hovedgårdsretten, d.v.s. 
skattefrihed for hovedgårdens hartkorn.

Gården ligger utrolig smukt lige ned til Limfjorden med en dejlig ud
sigt over vandet til Thy, så det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvorfor 
Jens Vandborg forelskede sig i stedet, - hvis man havde sans for den slags 
dengang. Men Jens Vandborg havde nu nok købt Kongensgaard alene 
med henblik på studeopdræt, som blev hans hovedbeskæftigelse i hans sid
ste leveår. Gården forblev i slægtens eje i godt 50 år.

Det pompøse navn »Kongensgaard« har dybe rødder i historien. Fra 
den tidlige middelalder, formentlig helt tilbage til vikingetiden, var den 
faktisk kongens gård, som navnet siger, strategisk velbeliggende ved 
Nissum Bredning med gode tilsejlingsmuligheder via Limfjorden, i begge 
retninger bogstavelig talt - østpå og vestpå. Som før fortalt, var Nissum 
Bredning i gamle dage ‘opmarchområde’ for de store vikingetogter vest
på. Her på gården boede kongens »ombudsmand« for Skodborg Herred, 
en stilling der var forløberen for senere tiders lensmand, vor tids amt
mand. Under ham sorterede retsplejen for området, strafferetten og han
delsretten, og han førte således også forsædet for stadsretten i Lemvig. 
Endvidere var han kongens »skatteoppebørselsmand«, hvilket indebar, at 
kongetiendet, der betaltes i naturalier, blev opmagasineret i Kongens- 
gaards lader, bekvemt nær ved kysten til viderebefragtning. Kong Erik 
Klippinge (1259-86) overdrog Kongensgaard til adelseje, idet lensmanden 
fremover fik sæde på GI. Bøvling slot, det senere Rysensten. Kongens
gaard ejedes herefter af flere adelsslægter, der udvidede dens tilliggende

8 Landbrugsejendommes skatteevne måltes i ‘tønder’, ‘skæpper’, ‘fjerdekar’ og ‘album’.
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bøndergods, indtil gården ved auktionen i 1709 kom på borgerlige hæn
der (Jens Vandborgs). Til trods for at gården således igennem godt syv 
hundrede år har været ejet af adel og borger, har den dog beholdt sit stol
te navn helt op til vor tid som et minde om dens kongelige fortid. - 
Lokalnavne er sejlivede! - (I dag er Kongensgaard landbrugsskole. Den 
hvide bygning ligger lige over for sidevejen til Nissum Seminarieby. Man 
har pietetsfuldt ladet en stump af den gamle hovedbygnings mur blive stå
ende, stor nok til at bære det gamle navn »Kongensgaard« i store metal
bogstaver. Murfragmentet ligger lidt tilbagetrukket fra landevejen fra 
Lemvig til Humlum.)

Kongensgaard blev Jens Vandborgs foretrukne opholdssted. I 1715 
overlod han sin købmandsgård i Lemvig til sønnerne Laurids og Peder, 
mens han selv og konen trak sig tilbage til herregården. Her døde han 
allerede året efter. Han blev begravet i sit gravkapel i Resen kirke, som 
Erik Pontoppidan fortæller: »I Kirken er et Epitaphium over Jens Larsen 
Vandborg’ til Kongensgaard, som døde 1716 og staar her i en muret Be
gravelse. Hans Enke, Anne Marie Madsdotter, gav en Gaard i Resen By til 
Begravelsens Vedligeholdelse«10.

9 Jens Vandborgs mellemnavn staves i flæng Larsen, Laursen, Lauridsen i forskellige kil
der.

111 Epitafiet hænger ikke i kirken længere. Kapellet, den »murede begravelse«, blev ned
brudt i 1855 og inddraget i kirkerummet som den søndre korsarm. De jordiske rester 
af Vandborgfamilien blev begravet på kirkegården.
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En kvindeprofil
Anne Marie Madsdatter (1678-1759)

Jens Vandborgs kone, Anne Marie Madsdatter blev den første kvinde i 
denne historie, der skabte sig en så selvstændig profil, at den har kunnet 
overleve i de godt 300 år op til vor tid. Ja, hun profilerede sig så markant 
i sin samtid, at det næppe er nogen overdrivelse, at hun blev den første 
kendte kvindeskikkelse i Lemvigs byhistorie.

Anne Marie Madsdatter voksede op i et købmandsmiljø, og dér blev 
hun resten af livet. Hun var datter af købmand i Lemvig, Mathias Chri
stensen gift med Gjertrud Madsdatter, og hendes to ægtemænd, børn og 
børnebørn dominerede helt Lemvigs handelsliv i 1700-tallet. De udgjor
de et veritabelt handelsdynasti gennem flere generationer.

Anne Marie var kun 6 år gammel ved den store ildebrand i 1684. Hun 
blev gift med Jens Vandborg og fik med ham otte børn. Efter ca. 20 års 
ægteskab døde han i 1716. Så giftede hun sig med den 10 år yngre Mathias 
Pedersen, med hvem hun yderligere fik fire døtre. Det var hendes nye svi
gerfar og dennes bror, Peder og Jacob Madsen, der var »de flittige og vel
fornemme Handelsmænd oc Borgere i Lemvig«, som pastor Peder Hem
met tilegnede sit sørgedigt om bybranden. Jacob Madsen var far til Niels 
Jacobsen, der også blev købmand. Niels giftede sig siden med en datter af 
Anne Marie Madsdatter og Jens Vandborg, Anne Marie Jensdatter, der 
altså var hans halvkusine.-----Indviklet?------Ja! - Der var tale om en be
tydelig indavl i byens handelsstand. Man forsvarede formuerne vecf'at hol
de dem samlet i familien. Anne Marie Madsdatters nye mand, Mathias, 
havde også en søster, Maren Pedersdatter, som vi skal møde senere.

Hvem var nu hendes anden mand?
Mathias Pedersen havde overtaget sin fars købmandsgård i Lemvig. Her

fra drev han handel på Hamborg og Norge og solgte grovvarer som salt, 
jern, tømmer, tjære, hør mm. Gennem sit ægteskab overtog han nu også 
Kongensgaard, og han begyndte at opkøbe bondegårde. I 1743 opgav han 
til byfogeden, at han ejede over 360 tdr. hartkorn ‘bøndergods’. Da en al
mindelig bondegård skattemæssigt var ansat til ca. 6 tdr. htk. i gennemsnit,
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har han ejet ikke under 60 bondegårde. Hans bøndergods blev formue-an
sat til 14.514 rdl. Hertil kom hovedgården, Kongensgaard, der blev for
mue-ansat til 1.091 rdl., og hans købmandsgård i Lemvig, sat til 1.200 rdl. 
Det var lykkedes ham at gøre Kongensgaard til et ‘komplet’ gods igen, 
d.v.s. med et tilliggende på 200 tdr. hartkorn bøndergods indenfor 2 mil 
fra sædegården. Herved opnåede han tilmed skattefrihed for selve hoved
gårdens godt 21 tdr. hartkorn. - I hans tid kom den gamle gård til at op
leve sin sidste glansperiode.

En meget væsentlig købmandsaktivitet var handel med penge. Datidens 
købmænd tog sig af alle former for bankforretninger. I 1743 opgiver 
Mathias Pedersen at have udlånt 14.500 rdl., hvilket svarede til værdien af 
hele hans bøndergods. (Udlån forrentedes sædvanligvis med 4-5% p.a.). I 
alt ansattes hans formue til 33.653 rdl. Han var byens største skatteyder, i 
1743 pålignet 747 rdl. i skat. Til sammenligning kan tjene, at byens provst 
havde en samlet årsindkomst på 175 rdl. og betalte 33 rdl. i skat. - Men alt 
er relativt. På landsplan rangerede Mathias Pedersen knap så højt. Med 
henblik på påligning af krigsskat havde regeringen i 1676 foretaget en 
klasseinddeling af landets borgere i 10 klasser efter skatteevne, og her nå
ede denne Lemvigs rigeste mand kun op i 7. klasse.

Mathias Pedersen købte på et vist tidspunkt også Nr. Nissum kirke på 
bakken lige over for Kongensgaard. Det køb vakte en del stridigheder i 
sognet, især da det blev kendt, at Mathias Pedersen ønskede at indrette et 
gravkapel i kirken for sin egen slægt - ligesom de adelige. Beboerne i sog
net mente, at kongen havde solgt ham kirken alt for billigt. De ville selv 
have overbudt ham med flere hundrede rigsdaler, men deres klage til ren
tekammeret blev afvist. Herremanden var den stærkeste. Han beholdt sin 
kirke, men måtte dog opgive sine planer om et gravkapel11. Hans honnet
te ambitioner blev dog tilfredsstillet gennem købet af en titel som kam
merråd.

Mathias Pedersen døde i 1745 og blev bisat i Lemvig kirke, hvor hans 
svoger provst Hans Rosenberg prædikede. Herefter blev hans kiste ført i 
højtidelig procession til Jens Vandborgs gravkapel i Resen kirke. Hans lig
færd blev så overdådigt arrangeret, at der gik ry af det viden om. - Det fik 
følger.

11 Da man i 1742 skulle have en ny degn i sognet, lod Mathias Pedersen den forfaldne 
degnebolig genopbygge og ansatte organisten i Lemvig, Jacob Dagnes. Hans datter, 
Karen, blev siden mor til Bertel Thorvaldsen, Danmarks berømteste billedhugger.
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En pompøs ligfærd
I slutningen af 1600-tallet så regeringen sig nødsaget til at skride ind for 
at lægge bånd på visse ekstravagante udskejelser, der skal have nået gro
teske højder blandt de velstillede i befolkningen. Det var i efterkrigsårene 
efter Skånske Krig (1676-79), og unødige udgifter var til skade for landets 
stærkt svækkede økonomi. D. 7. okt. 1682 blev der derfor udstedt en kgl. 
forordning, der bl. a. satte grænser for, hvad ikke-adelige kunne tillade sig 
i forbindelse med ceremonier fx ved en begravelse. Ikke-adelige - ja. For 
regeringen turde ikke provokere adelsstanden yderligere her blot 22 år 
efter, at den havde mistet sin magt ved indførelsen af enevælden.

Hvad var det da for udskejelser, regeringen ønskede at bremse? Det får 
vi et illustrativt eksempel på ved Mathias Pedersens ligfærd. Her lå om
kostningerne så langt ud over det tilladelige for en almindelig borger, at 
Lemvigs byfoged (kgl. embedsmand) Søren Faber følte sig foranlediget til 
at anmelde ligfærden til amtmanden. Denne indberetning er bevaret12, og 
takket være byfogedens forargelse får vi et realistisk og detaljeret hver- 
dagsbillede anno 1745. Anklagen er i 20 punkter, hvoraf visse må få en 
moderne læser til at trække på smilebåndet over den emsige byfoged, en 
1700-tals udgave af en skrankepave. Her følger et uddrag af anklagerne 
mod enkefruen:

Pkt. 1: Hun har ladet Liget klæde i Nonneslier, Netteldug og Kniplingsmanchetter.
[Fint og dyrt tøj].

Pkt. 2: har hun ladet lægge en stor oval Messingplade oven paa den yderste Kistes
Laag, dette forsølve, samt Listerne omkring Kisten og Laaget ligesaa forsølve 
med ægte Bogsølv.

Pkt. 4: Liget er iblandt andet blevet bestrøet med forsølvede Nelliker og Christtorne,
der ligeledes er et nye Paafund.

Pkt. 7: efter at Liget i Lemvig Kirke er blevet bisat, er samme Dags Eftermiddag i Sør
gehuset givet et prægtigt Tractemente ikke allene til Svogerskabet og [?] Ven
ner og udenbyes, men endog til andre fremmede [?] de fleste og bedste Ind- 
vaanere og Borgere i Lemvig, samt de [?], som ere brugte at synge for Liget, 
over 30 Personer i Tallet foruden Sr. Anders Harboe som tillige med Bede
manden Jens Gregersen Lang agerede Marschalker og vartede op ved Borde
ne, item Madame Palludans og Madame Wandborgs, som var Foregangskoner,

12 Museumsinspektør i Lemvig, Ellen Damgaard har velvilligst stillet sine afskrifter af ak
ter fra sagen samt af boskiftet efter Anne Marie Madsdatter (1759) og skatteopgørelser 
fra 1743 til min rådighed, hvorfor jeg her bringer min bedste tak.
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hvilke alle galanter accomoderede med adskillige Retter samt Biretter af Sylte
tøj og Bage tøj, item rinsk og fransk Vin etc.

Pkt. 8: foruden de af [?] ordinære Bæremænd er benyttede 8 andre af Byens Borgere 
til at tage Liget af Stuen og sætte det paa Ligbaaren og deraf igen at bære i Kir
ken.

Pkt. 9: 3de Stuer samt en lang Forstue tilligemed alle Møblerne har Enkefruen ladet 
betrække med hvid Linned og Lofterne anstryge med hvid Farve.

Pkt. 14: omkring Liget i Ligstuen er sat tilflorede 6 Voxlys foruden 2de store Kirkelys 
som bievne baaret i Procession af 2 Personer for ved Liget til Kirken.

Pkt. 16: at anden Dagen efter Begravelsen i Lemvig Kirke er Liget derfra forfløtt og 
ført til sit Begravelse i Resen Kirke, med Procession af 2 nye Ligskarer be- 
staaende af 7 Vogne samt 12 Bønder i Sørgeklæder med Kapper og Flor, som 
gik ved Siden af Ligvognen gennem Lemvig By og Bedemanden Jens Greger
sen Lang som gik for ved Liget med et Par store Voxlys ziret med Flor og Pla
der.

Pkt. 17: da Liget saaledes er udført til Resen Kirke, har Enkefruen behaget at lade ringe 
med Klokkerne i fem Kirker, nemlig Nissum, Gudum, Fabjerg og Resen Kir
ker, som er Enkefruen selv tilhørende, saa og Lem Kirke, som hendes Sviger
søn Sr. Niels Jakobsen i Lemvig tilhører.

Pkt. 19: Enkefruen har og understaaet sig, ikke allene at give hendes Haandskriver Pe
der Smith, men endog 2de, hendes Gaardskarl og Pigen i Huset, Sørgeklæder, 
som de har baaren hver Søndag siden deres Husbondes dødelige Afgang.

Byfoged Søren Faber slutter sit anklageskrift med en sur bemærkning 
(pkt. 20) om, at alle disse overtrædelser har enkefruen foranstaltet forsæt
ligt med »frie Vilje og Videnskab«, til trods for at han selv gennem hen
des ‘håndskriver’ har tilsendt hende en kopi af den kgl. forordning med 
anmodning om at rette sig efter den.

Men Anne Marie Madsdatter kom kritikken i forkøbet på en måde, der 
vidner om at hun ikke blot var en farverig dame, men en intelligent person
lighed, der nok har nydt at tage sig en lille holmgang med den forargede 
bureaukrat af en byfoged. Inden kancelliet i København kunne nå at rejse 
tiltale mod hende, svarede hun igen ved at stifte et legat på 500 rbd. til for
del for den »danske skole«. Det var særdeles velkomment. Iflg. Den danske 
Skolelov af 17 3 9 havde man måttet nedlægge latinskolen i Lemvig, men det 
havde ikke været muligt at finde midler til at oprette en »dansk« skole i ste
det. I fundatsen til legatet lod Anne Marie Madsdatter indsætte en under
fundig bestemmelse om, at »hendes Arvinger efter hendes Død maatte lade 
hendes Lig til Jorden bestædige, paa hvad Maade dem syntes efter Lejlig
hed, og ligesom hendes afgangne Mand i 1745 er bleven begravet«.
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Frederik V bed nu ikke på krogen i første omgang. Hans embedsmænd 
kunne også regne. 500 rdl. var ganske vist mange penge, men enkefruen 
derovre i Lemvig syntes jo at have magt over det. Her var der vist noget 
at hente. Så hvis hun ville forhøje legatet til 800 rdl., kunne hun aller- 
nådigst få kongelig tilgivelse for sin forseelse.

Det ville hun.
Kongen stadfæstede beslutningen 25/11 1746, hvorved han nok samti

dig diskret og indirekte har accepteret hendes betingelser. Den 27. no
vember 1745 sender hr. Gehejmeråd Johan Ludvig von Holstein et brev 
med kancelliets afgørelse:

»Velædle og Velbyrdige Frue.
Hans Kongl. Mai.st haver ieg refereret at hun allerunderdanigst haver of- 
fererit 500 Rdl. imod at dend imod hende for de ved hendes afdøde Mands 
Liigs Begravelse begangne Forseelser imod dend Kongl. allernaadigste 
Forordning af Ao 1682 anlagde Action maatte cessere, men da det icke ha
ver behaget Hans Mai.st paa den af hende giorte Offerte at reflectere, men 
haver allernaadigst resolveret, at naar hun vil erlægge 800 Rdl. ad pios 
usus, og der foruden betale Actor hans med Sagen hafde umag, tillige med 
de derpaa andre Omkostninger, vil Hans Maj.st allernaadigst lade befalle 
Actionen mod hende at ophøre, altsaa vil ieg have Fruen denne Hans 
Maj.sts allernaadigste Resolution herved bekendtgiort og saa snart Mue- 
ligt hendes Svar, at der kand vides, enten om Actionen skal continuere, el
ler om hun denne Hans Maj.sts allernaadigste Resolution allerunderdan
igst vil efterleve.

Jeg forbliver Velædle og Velbyrdige Fruens beredvillige Tiener, J. Hol
stein.«

Således blev sagen afsluttet d. 24. dec. 1745. Hun havde elegant bragt 
sine kritikere til tavshed, og samtidig havde hun sikret sig selv et lige så 
flot gravøl som sin mands. Som vi har set, var bøden pebernødder for den 
formuende enkefrue.

Historien bekræfter endnu engang, at den samtidige Holberg (1684- 
1754) så vist ikke har savnet hverdagsstof til sine komedier.

Skolesagen
Anne Marie Madsdatters legat lettede en sten fra provst Rosenbergs hjer
te. (Han havde muligvis selv undfanget ideen og hvisket sin svigerinde 
nogle gode råd i øret). Nu kunne man få løst Lemvigs skoleproblem, og 
provsten gav 1747 sin varmeste anbefaling til ansøgningen om legatets 
»confirmation« af Ribes biskop. Denne ansøgning ville han »i det kraftig
ste Vor Herres Jesu Navn recommandere til Stiftets høje og fromme
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Patroner, at med første kunde komme i Værk i det, som jeg stedse har suk
ket om til Gud i Himlen, at her i Byen kunde dog engang blive en skikke
lig Dansk Skole og Skoleholder medens jeg levede, anordnet og etableret, 
som til min Skole-Quide har manglet her siden 1722, da jeg blev Præst i 
denne fattige By, før nu denne gode Lejlighed vaagnede. Christus Jesus, 
som er Menighedens Herre, ramme da herudi sin Ære og Menighedens 
Opbyggelse«.

Anne Marie Madsdatter havde sin ganske bestemte mening om, hvorle
des skolesagen i Lemvig burde løses gennem hendes legat. Hovedstolen, 
de 500 rdl. skulle blive stående med pant i Nr. Nissum kirke, som hun ej
ede. Legatet afkastede årligt 25 rdl. i rente, og disse penge skulle ubeskå
ret gå til skoleholderens løn. Hvad angår bolig og skolestue meddeler hun, 
at det hidtil har været sådan, at »allene private Huse begjæster Skolehol
deren«. Men nu mener hun, at den plads i den gamle latinske skole, som 
klokker og kordegn ikke behøver, kan anvendes af skoleholderen, og at re
paration på bygningen kan betales som hidtil, d.v.s. af kirken. Derimod 
mener hun ikke, at kirken kan betale nødvendigt inventarium såsom: 
»Bøgger, Borde, Skamler og Hyldborde item Jernkakkelovne«. Men hun 
foreslår, at man vel kan vente et par terminer med at få skoleholderen an
sat, så kan de renter det frigiver, anvendes til dette formål. Når så »Hus og 
Inventarium haves beqvem, er det vel billigt, at det sker her saa vel som 
paa Landet, at formuende Mænd her i Byen, hvis Børn gaa i Skole, der har 
Heste og Vogn, yder Skoleholderen et Læs Tørv«. Desuden regner hun 
med, at hvert barn yder en skoleløn ugentlig af 2 skilling for dem, som kun 
læser; hvis de tillige skriver, 3 sk., og hvis de også indøves i Tegnekunsten, 
da 4 sk., »de fattige dog exciperet« [undtaget]. Skoleholderen skulle så 
forpligte sig til »at undervise denne liden Byes Ungdom«, og hvis han ikke 
»sine Skoletjenester ret og troelig forestaar«, da kunne han opsiges til På
ske eller Mikkelsdag (29. sep.). Det var de terminer, hvor han kunne hæve 
sin halvårlige løn, »saa længe han samme Tjeneste trolig forestaar«.

Kabbel
Af Anne Marie Madsdatters fire døtre med Jens Vandborg overlevede kun 
Anne Marie Jensdatter. Hun blev som allerede nævnt gift med sin halv
fætter Niels Jacobsen. Han var købmand som de øvrige i familien og om
tales i byfoged Søren Fabers indberetning fra 1735 som én af de tre i Lem
vig, der »virkelig ejer noget«. Det fremgår også af hans skatteansættelse i 
1743. Det var den næsthøjeste i byen, kun overgået af hans fætter Mathias 
Pedersen. Niels Jacobsen handlede også med penge og ‘grovvarer’, men 
hans købmandsgård må have været en del mindre end fætterens, for den 
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var kun ansat til en tredjedel (400 rdl.) i formueskat. Til gengæld var han 
skibsreder på anpartsbasis (555 rdl.).

Købmandsparret var kendt (og afholdt) i vide kredse på egnen. I 1753 
fik Lemvig en ny sognepræst, Morten Reenberg Iversen Dam. Han skrev 
i et brev d. 10/2 1754 til sin foresatte, biskop Hans Adolph Brorson i Ribe, 
at byens borgere havde udvist ham al mulig godhed og kærlighed, især 
købmanden Niels Jacobsen og hans kone Anne Marie, som bad ham 
bringe biskoppen deres hilsen.

1741 købte Niels Jacobsen godset Kabbel lidt uden for Lemvig på auk
tion, og her tog hans familie fast ophold15. Han og Anne Marie fik kun ét 
barn, en søn der fik familienavnet Jens Vandborg. Jens blev adlet 1759, 
hvilket formentlig var et standsmæssigt ønske (krav?) for, at han kunne få 
lov at gifte sig med Christiane Marie de Iermiin fra Ausumgård. Han an
tog tilnavnet ‘de Stiernhjelm’ og overtog nu Kabbel efter faderen, der gik 
på aftægt 67 år gammel. Jens de Stiernhielms kone døde imidlertid i bar
selsseng året efter, og Niels og Anne Marie Jacobsen oprettede i den an
ledning et familiegravsted i Lem kirke på godset, idet de skænkede en gård 
i Lem sogn til vedligeholdelsen. I fundatsen hedder det:

»Endelig skiænker og bortgiver vi til vores og vor Søns Begravelses 
Vedligeholdelse i Lem Kirke, som er bygget paa den nordre Side af Kir
ken, hvor Vaabenhuset tilforn var, 200 Rdl., som skal blive indestaaende 
udi en os tilhørende Gaard, Lem Kirke-Gaard kaldet, beboes af Niels 
Nielsen, staar for Hartkorn 6 tdr, 2 skp, 1 fdk, 2 alb, baade det, som er 
Kjøbsted Jorder, Tiende- og Utiendefri; og skal bemeldte Gaard alle 
Tider være som første Prioritet for bemeldte 200 rdl. og stedse være com- 
bineret med Lem Kirke, hvilke 10 rdl. afkortes i Landgilden - og maa in
gen ihvo det være maa, enten af Slægt, Svogerskab eller andre, under hvad 
Navn, som foregives, indsættes i samme Begravelse uden allene Mig og 
min Kone, vores Søns afgangne Hustru og Barn, som nu er der, tillige vo
res Søn, naar han ved Døden afgaar.«

Erik Pontoppidan [6] fortæller i »Danske Atlas« (1767), hvorledes Niels 
Jacobsen og hans søn Jens forvaltede Kabbel: »Den nuværende Ejer, Jens 
de Stiernhielm [Vandborg], og hans Fader har ladet hele Gaarden, som var 
bleven ganske brøstfeldig, af nye ombygge undtagen Laden, hvortil han 
har ladet sætte 8 Gulve. Gaarden ligger på en Bakke, hvor nedenfor ses 
grønne Enge og tæt derhos Limfjorden. Fra Værelserne falder en an
genem Udsigt til Kjøbstaden Lemvig, til Thyland og Vandfuld Herred

13 Om Kabbels historie, se Noter [6],
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samt til forbisejlende saavel paa Vesterhavet som Limfjorden.----- Disse
tvende sidste Ejere har særdeles forbedret Marker og Enge med Grøfter 
og Render og med Jordmarvens [mergel] Brug, som her findes overalt, saa 
her vokser meget mere Korn og holdes langt flere Kreaturer end før. De 
har og ladet indrette en stor Frugthave, indhegnet med et Stengærde af 
600 Favnes Længde, ligeledes en stor Køkkenhave norden for Gaarden. 
Bag Ladegaarden er tre Fiskedamme med Karper, Karusser, Brasen, Gjed
der og Aborre. Desuden flere Damme, som Jacob Grubbe i Marken har 
indrettet. I Limfjorden falder godt Fiskeri. Gaarden er forsynet med 
Springvand [brønd?] paa trende Steder, i Køkkenet, til at vande Hestene, 
og til Studene. Til Gaarden er trende Kirker, Lem, Gudum og Fabjerg 
Kirke. Ved Gaarden er en liden Lund mest af Hesseltræer. Hovedgaards- 
taxt 33 tdr, 6 skp, 3 fjdk, 2 alb. Bøndergods 253 tdr, 7 skp. Tiende 96 tdr.« 
Kabbel hovedgård var formue-ansat til 1.692 rdl.

I »Danske Slotte og Herregårde« læser man om købmand Niels Jacob
sen: »Denne var en dygtig landmand og en rig mand, der var villig til at 
ofre noget både på sin gård og sin sognekirke. Gårdens hovedbygning om
byggede han, fuldført af hans søn og efterfølger, og Nørlem kirke udsty
rede han, da han havde afstået Kabbel til sønnen. Denne fornyede i 1769 
dens inventar, og til minde herom blev der indsat en indskrift i kirkens lil
le smukke sølv-dåbsfad.«

Niels Jacobsen døde 85 år gammel d. 16/8 1778, og præsten gav ham et 
smukt eftermæle i kirkebogen: »Han var i Sandhed en from, gudfrygtig, 
oprigtig og godgjørende Mand, hvilket ikke alene hans Donation til fatti
ge Præsteenker og andre beviser, men og hans daglige Godgjørenhed, saa 
længe han kunne, tjente til Bevis derpaa«.

Sønnen giftede sig ikke igen. Han døde barnløs i 1780, og til hans 
minde oprettede moderen en stiftelse på godset, den lille hvide bygning 
ved Lem kirke, der endnu i dag bærer hans navn »Stjernhjelms Stiftelse«. 
Hun selv døde på Kabbel 1783 i en alder af 81 år, og hendes kiste blev li
geledes indsat i familiens gravsted i Lem kirke.

Børn og arv
Anne Marie Madsdatter erkendte selv, at hun hørte til de privilegerede i 
samfundet, og »til en Kjendelse og Erindring for den Formue og Guds 
Velsignelse, vor Herre har forlenet mig og mine med«, oprettede hun i 
1754 et legat på 500 rdl. »af en Christen Kiærlighed og godhiertig Inten
tion mod den lille Byes fattige Almisse-Lemmer.« Denne kapital skulle 
blive stående »i den mig tilhørende Toft paa Lemvig Nørre Mark«. Belø
bet skulle »saa længe Verden staar, tilhøre denne liden Byes Fattige og 

42 



Huusarme, hvoraf de aarlig kan faa og skal nyde rente af = 5 pro Cento«. 
I fundatsen bestemte hun, at byens gejstlige og verdslige øvrighed skulle 
forestå uddelingen tillige med en af hendes nærmeste arvinger. De skulle 
samles i kirken og forestå uddelingen »efter Skjønsomhed til de Træn
gende efter deres Nødtørft og Tilstand«. Hun forudså, at den der dyrke
de jorden ikke betalte sine afgifter til rette tid, men så måtte man lægge 
beslag på hele næste års afgrøde, for at de fattige ikke skulle lide noget tab. 
Hun undertegnede dokumentet d. 3. jan. 1754 sammen med sin svigersøn 
Niels Jacobsen til Kabbel.

Kun de seks af Anne Marie Madsdatters 12 børn nåede voksen alder. 
Denne skæbne var ens for alle dengang, rig som fattig, konge som bonde. 
Af hendes fire sønner med Jens Vandborg skal Laurids og Peder omtales i 
næste kapitel. Hendes datter af samme ægteskab, Anne Marie Jensdatter, 
er omtalt ovenfor. Og af Anne Maries fire døtre med Mathias Pedersen 
skal kun nævnes Kierstine14, der 1754 blev gift med kammerråd Henrik W. 
Richter fra Fredericia. De overtog Kongensgaard i 1755, idet dog Anne 
Marie Madsdatter blev boende på gården til sin død 1759. Hun blev som 
nævnt 81 år. D. 29. sep. blev der holdt »Parentation« (ligprædiken) over 
hende i Lemvig kirke, hvorefter hendes kiste blev ført til Resen kirke og 
indsat i familiens gravkapel ved siden af hendes to ægtemænds kister.

I de 14 år Anne Marie Madsdatter levede som enke på Kongensgaard, sad 
hun sandelig ikke med hænderne i skødet. Det fremgår af boskiftet 1759. 
Ved at sammenligne Mathias Pedersens skatteopgørelse fra 1743 med skif
tet efter hans kone i 1759 har museumsinspektør Ellen Damgaard påvist, at 
den udlånte kapital blev næsten tredoblet i Anne Marie Madsdatters tid (fra 
14.500 til ca. 50.000 rdl.). Man kunne også anføre, at medens Mathias 
Pedersens formue i 1743 var 33.653 rdl., kunne Anne Marie Madsdatter 
efterlade sig over det dobbelte, 69.588 rdl., til deling mellem sine arvinger. 
Disse var de efterlevende medlemmer af familien, to døtre og elleve børne
børn. Fordelingen af arven afspejler datidens arvelov, hvor sønner arvede 
det dobbelte af døtre, og denne kønsforskel gjaldt også for børnebørn15.

Med henblik på tidsbilledet har andre detaljer fra skiftet ligeledes inter
esse: I skiftet er opregnet et stort bohave, redskaber, møbler, service,

14 Anne Marie Madsdatter og Mathias Pedersen havde desuden døtrene Birgitte Johanne 
og Gjertrud Marie.

15 Også eftertiden har fået del i den store arv: Alterkalken i Nr. Nissum kirke, der bærer 
indskriften Anne Maria SL [salig] Mathias Pedersen, og udsmykningen i Gudum kirke 
blev skænket af boet.
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smykker og fint tøj, og her finder vi noget så usædvanligt som bøger, på 
landet i hvert fald usædvanligt uden for præste- og adelshjem. Her hos 
landsdelens måske rigeste dame finder vi hele 15 bøger, deriblandt natur
ligvis en bibel, en gammel foliant i to bind, 3 andre »gudelige« bøger, en 
tysk historiebog, en engelsk bog, et par visebøger, Kong Fr. IV’s Forord
ninger fra 1722 og enkelte andre såsom en gammel regnebog uden bind. 
- (Man brugte ikke sin kostbare tid på læsning i gamle dage). - Alle gælds
brevene (obligationerne) lå i et »jernbundet skrin«. Her lå blandt andre 
fire fra baron Juul til Ryssensten fra 1741, 1744, 1755 og 1758 på i alt 
11.000 rdl., et fra Klingenberg til Voldstrup på 8.000 rdl. og fra andre 
godsejere samt fra hendes egen familie, Jens de Stiernhielm, Niels Jakob
sen og Laurids Wandborg. Det fremgår af skiftet, at de store pengesum
mer »er udsat på rente« hos folk, der kunne stille deres ejendomme som 
sikkerhed.

Anne Marie Madsdatters gård havde et husdyrhold omfattende 6 heste, 
20 stude, og 4 køer. Man har desuden lagt vægt på fåreavl, hvoraf 66 var 
udsat på græs i Fabjerg. Gårdens personale omfattede en avlskarl, en 2. og 
3. karl og en hyrdedreng, en inde- og en udepige, hvortil kom nogle piger 
i høsten. Anne Marie Madsdatters ‘håndskriver’, Peder Smith, var ikke af 
bondestand, og han tjente fruen for kun kost og logi, men uden løn. Han 
blev tituleret signeur, »Sr.«.

I 1760, året efter moderens død, solgte familien Kongensgaard. Gården 
blev, som Erik Pontoppidan skriver, »nu ukomplet formedelst at godset 
1760 ved auktion blev adsplidt«. Den mistede igen sin skattefrihed som 
privilegeret hovedgård. Det var fortsat en studegård, som Pontoppidan 
fortæller: Den nye ejer Bertel Nicolai Volter »holder fødestude på går
den«.
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Købmænd og præster
Laurids Jensen Vandborg (1698-1755)

Ægteskaber mellem præstebørn og købmandsbørn går som en rød tråd 
gennem historien fra reformationen helt op til vor tid. Det har vi allerede 
set flere eksempler på i denne slægtshistorie. Der udviklede sig en regulær 
symbiose mellem de to professioner. De kompletterede gensidigt hinan
den. Hvad præsten manglede i materiel velstand, leverede købmanden. Og 
hvad købmanden savnede i retning af åndelig og intellektuel prestige, 
kunne han få hos præsten. Præsten kunne yderligere bidrage med en ikke 
ringe magt og autoritet. Ikke for intet havde præstestanden tidligere væ
ret adelens, ja endog kongemagtens farligste rival. Man så praktisk talt 
aldrig, at præste- og købmandsbørn giftede sig med bønder eller hånd
værkere. De var ‘under deres stand’. De to professioners monopol-lignen
de tradition udvandedes først et stykke ind i det 20. århundrede.

Denne symbiose kommer klart til udtryk i historien om Jens Lauridsen 
Vandborgs ældste søn, Laurids. Han blev født i købmandsgården på tor
vet i Lemvig. Sammen med broderen Peder overtog han gården efter fa
deren i 1715. Skønt brødrene endnu ikke var fyldt 20 år, var de tilsynela
dende allerede veluddannet i købmandsfaget, og de demonstrerede tidligt 
deres handelstalent. I 1722 købte Peder kirken i Frøslev sogn på Mors af 
kongen, og han solgte den igen fem år senere til Rasmus Jørgensen på 
Frøslevgård. 1733 købte brødrene godset Kabbel lidt uden for Lemvig. 
Det var handlet flere gange inden for få år, et usvigeligt svaghedstegn. 
Godset var forgældet. De drev nu Kabbel sammen i nogle år, indtil Peder 
købte broderen ud i 1736. Aret efter giftede Peder sig med Marie Mar
grethe Vadum, og de bosatte sig på Kabbel. Peder blev kort efter syg, og 
han døde allerede samme år. Han blev begravet i Lem kirke. Få dage før 
sin død donerede han 200 rdl. til Lemvig hospital. (Det vender vi tilbage 
til nedenfor). Ægteskabet var barnløst, og Marie Margrethe Vadum sad nu 
alene på godset indtil sin død i 1741. Hun blev også begravet i Lem kirke. 
Herefter blev Kabbel købt af Niels Jacobsen (som omtalt i forrige kapitel).

I disse år videreførte Laurids Vandborg familiens købmandsforretning.
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Han forpagtede konsumtionen i Lemvig, og gennem opkrævning af afgif
ter ved byens port for al indførsel af varer fik han dermed kontrol over by
ens handel med oplandets bønder og udenbys forretningsfolk, en ret 
magtfuld position for en købmand.

I 1735 afgav byfogeden Søren Jørgensen Faber en indberetning til 
stiftsamtmanden i Ribe om byens næringsliv og indbyggere. Han delte 
indbyggerne i 17 klasser. I den første klasse nævnede han de tre eneste vir
keligt formuende i byen. »De ejer den største Del af Byens Jorder og der
for har Handel og Aftræk med Heste og Stude, item bruger stor Handel 
med Fedevarers Indkjøb foruden anden deres Kjøbmandsskabs Afsættelse, 
bestaaende af Salt, Tjære, Tømmer, Humble, Jern etc.« Kammerråd 
Mathias Pedersen var byens matador. Den næste i rækken var Laurids 
Vandborg, og den tredje var Niels, gift med Laurids søster. Han havde sin 
købmandsgård på hjørnet af torvet og Søndergade.

I en ny indberetning fra 1743 skrev byfogeden, at der på bymarken var 
lidt »avling« af byg, rug og havre, men ikke nok til byens forbrug, så man 
måtte købe korn. »Her er desværre flere som intet Jord ejer end de, som 
noget haver, hvilken Avling bruges med stor Bekostning formedelst de 
store Bakker.« Frugthaver var der kun hos 2-3 af de mest bemidlede. »Salt 
gøres her ikke, men må købes fra København eller andre steder«. - Men: 
»Her er, Gud være lovet, sund og frisk Luft. Nordvest Vind er her jævn
lig og mest skadelig for Korn, Græsning og de faa Hauger og Træer, som 
her i Egnen findes«. Der var 4 à 5 indbyggere, som »trafikerer« med 
smør, flæsk og andre af bøndernes varer, som de afsatte andre steder. De 
øvrige var for en stor del håndværksfolk. Byens indbyggertal var 298, der
iblandt 71 umyndige børn. Nogen fremgang i befolkningstallet havde der 
ikke været, idet der de sidste 3 år kun var født 18, medens der i samme 
tidsrum døde 1916.

Nu i 1743 var Laurids Vandborgs købmandsgård Lemvigs største. Den 
blev formue-vurderet til 1.600 rdl. Det år blev han ansat til en samlet skat 
på 265 rdl. som byens tredjestørste skatteyder efter sin stedfar Mathias Pe
dersen og svogeren Niels Jakobsen. Der var dengang (som nu) store køb
mænd og små købmænd. Til sammenligning kan tjene, at byens øvrige syv 
købmænd eller handlende kun betalte fra 8 til 40 rdl. i skat17, så forskellen 
var endog meget stor. Ligesom sine to slægtninge drev Laurids Vandborg

16 For året 1769 angiver Erik Pontoppidan indbyggertallet i Lemvig til 232 personer over 
12 års alderen. Byen havde da 61 familier.

17 Kilde: Ellen Damgaard.
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handel med grovvarer, og også han havde sin kapital »udsat på rente« hos 
folk. I sin gård beskæftigede han to karle og en dreng, og hans kone hav
de to piger til hjælp med husholdningen, og endvidere havde hun en 
amme i sit brød.

Laurids Vandborg giftede sig sent, men det betød ikke, at han ikke 
interesserede sig for piger. Lemvig kirkebog afslører, at han 1739 måtte stå 
offentligt frem i kirken og bekende et ‘lejermål’ (samleje) med en af byens 
piger: »Lemvig d. 17 April absolverede Jeg publice Seignr. Lauritz Vand
borg for begangne Lejermaal med Anne----- «, som pastor Hans Rosen
berg skriver. Denne offentlige skam forhindrede dog ikke, at Lauritz året 
efter blev gift med samme pastors »stifsdaatter«, Anne Sophie.

Præstedatteren
Anne Sophie Hansdatter var præstedatter - traditionen tro, kunne man 
tilføje. Hun var født i Ejsing sogn øst for Struer som datter af pastor Hans 
Nielsen Schousboe og dennes anden hustru, Maren Pedersdatter.

Hans Nielsen Schousboe var fynbo, søn af en gårdmand på »Skousbo« 
ved Glamsbjerg i Verninge sogn mellem Odense og Assens. Han var stu
dent fra Odense latinskole, og efter endt uddannelse blev han 1707 kaldet 
af »Welbr. Anders Rosenkrantz til Landting« som sognepræst i Ejsing 
sogn øst for Struer. Her virkede han i 17 år til sin død 1724. Han var gift 
1. gang med en provstedatter fra Verninge, Mette Cathrine Pedersdatter 
Bierring [7]. Hun døde i 1716 kun 30 år gammel efterladende sig to søn
ner og fire døtre.

11718 giftede Hans Schousboe sig igen med Maren Pedersdatter. Hun 
var som før nævnt datter af købmand Peder Madsen i Lemvig og søster til 
Mathias Pedersen. De blev viet af Lemvigs sognepræst Frants Hansen Ro
senberg, som »hiemme i Huuset, uden nogen foregaaende Trolovelse og 
Liusning, copulerede ærværdige Hr. Hans Nielsen Schousboe, sognepræst 
til Eising Harring, her i Stiftet og min elskeligste Guddatter, Mademoi
selle Maren Pedersdatter Lemvig, efter kongl. Tilladelse«. Året efter fød
te hun datteren, Anne Sophie, der således tilbragte sin første barndom i 
Eising. Pastor Schousboe døde i 1724, og børnene af hans 1. ægteskab 
flyttede til slægtninge på Fyn18.

Hans enke, Maren Pedersdatter flyttede nu tilbage til sin købmands-

18 De jordiske rester efter pastor Schousboe og hans første hustru henstår i dag i to kister 
i Ejsing kirkes gravkælder. Deres datter Karen Schousboe blev gift 1735 med digteren 
Ambrosius Stub, men hun døde få år efter.
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familie i Lemvig. Her giftede hun sig året efter med Lemvigs nye sogne
præst Hans Frantsen Rosenberg, der selv indførte begivenheden i sin kir
kebog. Datteren, Anne Sophie Hansdatters egentlige opvækst fandt såle
des sted i præstegården i Lemvig.

Hans Frantsen Rosenberg var oldebarn af biskopperne i hhv. Viborg, 
Frants Nielsen Rosenberg [8], og Ribe, Peder Jensen Kragelund [9], beg
ge markante personligheder. De var også købmandssønner. De levede i 
den spændingsfyldte periode af danmarkshistorien under Christian IV, og 
de efterfulgtes af en vidt forgrenet præstesiægt, hvoraf en enkelt gren, Ro
senberg slægten, fik stor betydning for byen Lemvig og Vandborg famili
en. Bispernes barnebarn, Frants Hansen Rosenberg blev 1689 rektor ved 
Lemvig latinskole, og fra 1697-1730 var han sognepræst i Lemvig-Nør- 
lem sogn og siden også provst i Skodborg herred [10]. Fra sin ankomst til 
Lemvig blev Frants Rosenberg som en selvfølge optaget i kredsen af by
ens førende købmandsfamilier. Det ytrede sig blandt andet ved, at han 
blev gudfader til Lemvigkøbmanden Peder Madsens datter, Maren 
Pedersdatter. Frants Rosenberg døde 1730.

Sønnen, Hans Frantsen Rosenberg, blev den sidste af slægten med til
knytning til Lemvig. Han blev student fra Viborg, og efter sin cand. teol. 
eksamen blev han 1722 kapellan hos sin far. Da præsteenken Maren Pe
dersdatter i 1724 vendte hjem til Lemvig med sin 5-årige datter Anne 
Sophie, blev det til bryllup i præstegården i 1725, som vi ved [11]. I 1730 
overtog Hans Rosenberg faderens embede som sognepræst i Lemvig- 
Nørlem, og også han blev provst i Skodborg herred.

Maren Pedersdatter var mindst 27 år, da hun blev gift 2. gang. Præste- 
parret fik i alt tre sønner og to døtre, som det fremgår af en højst usæd
vanlig kilde: En vinterdag o. 1900 blev en blytavle draget op af fjorden 
under ålestangning. Da man fik undersøgt den ejendommelige fangst, en 
oval plade ca. 27 x 21 cm, kunne man trods beskadigelse og forvitring tyde 
indskriften således: »Her Under Hviler Den i Liive Welærværdige og 
Høylærde Nu i Gud Salige Hr. Hans Frandtzsøn Rosenberg - i mange 
Aar Præst for Lemvig og Nørlem Menigheder og Proust over Skodborg 
Herred. Fød i Lemvig 1698 den 24. November. Død ibid 1753 den 7. 
October. Ætat 55 Aar-Minist. 31. Kom i Ægteskab 1725 den 9. Aug. Aulet 
udi Samme 3 Sønner og 2 Døtre.«

Hans Rosenberg og Maren Pedersdatters ældste søn, Hans Hansen Ro
senberg, fortsatte præstetraditionen i slægten. Han fik dog ikke embedet i 
Lemvig efter sin faders død i 1753, formentlig på grund af sin unge alder, 
26 år. Men han var halvbroder til Anne Sophie Schousboe, der nu var ble
vet gift med Laurids Vandborg. Han ejede kirken i Resen-Humlum sogn, 
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sâ Hans Hansen Rosenberg blev sognepræst dér fra 1754 til sin død 1792. 
I 1768 blev han også provst i Skodborg herred som sin far og farfar.

I 1741 blev Hans Adolph Brorson biskop i Ribe stift, hvorunder Lem
vig hørte. Han tvivlede noget på Hans Rosenbergs pietistiske syn, men 
provst Rosenberg holdt ikke desto mindre strengt på kirketugten i sin em
bedsførelse. Man havde på den tid en kirkelig straf, som kaldtes »at stå 
åbenbar [offentlig] skrifte«, hvorved man kunne blive tilgivet offentligt, 
»absolveret in publice«. Havde man gjort sig skyldig i en forseelse, oftest 
forsyndelse mod Moselovens 6. bud eller udebliven fra nadveren i længe
re tid, skulle man stå frem i kirkens kor under gudstjenesten og bekende 
sin synd. Man fik derefter tilsagt kirkens tilgivelse - mod at betale en 
pengebøde. Rosenberg anvendte straffen i adskillige tilfælde, og som om
talt ramte den Laurids Jensen Vandborg i 1739. Denne form for kirke
disciplin forsvandt kort efter midten af 1700-tallet. I Lemvig blev den ikke 
benyttet efter provst Rosenberg.

Som sognepræst var Hans Rosenberg ansvarlig for byens sociale velfærd 
og tilsynsførende med dens skolevæsen. Han var dybt engageret i begge 
opgaver. Da Laurids Vandborgs bror, Peder, lå for døden 1737, besøgte 
præsten ham på Kabbel, og han fik da løfte om en gave på 200 rdl. til Lem
vigs hospital. Døden indtrådte få dage efter, og nu blev præsten ængstelig 
for, at enken, »hans efterladte dydige Dame«, skulle vægre sig ved at ved
stå gaven. Derfor mindede han om sagen i sin ligtale over den afdøde i 
Lem kirke, i mange vidners påhør: »Det var først i overgaaer [i forgårs], 
den salige Mand blev begravet, og jeg prædikede over ham og gav samme 
kjærlig Donation til Kjende, så at den gode Dame ej så hastig kunne selv 
proponere hendes yderligere Mening herom«. Sagen blev ordnet af den 
snu provst sammen med enkens lavværge.

Rosenberg gjorde sig mange bekymringer over, hvordan man fandt 
midler til lønnen til en skoleholder, men i 1745 kom løsningen uventet i 
form af det legat, som hans svigerinde, Anne Marie Madsdatter, oprette
de som ‘afbigt’ for sit overdådige gravøl over ægtefællen, Mathias Peder
sen.

Efter Hans Rosenbergs død 1753 blev Morten Reenberg Iversen Dam 
sognepræst. Nu kom enkeprovstindens baggrund som købmandsdatter 
klart for dagen. Maren Pedersdatter var ganske vist meget gæstfri imod 
den nye præst, men i forhandlingen om overtagelsen af præstegården var 
hun hård. Hun forlangte 1000 rdl. Den pris kunne han slet ikke betale. 
Han beklager sig i et brev af 10/2 1754 til biskop Brorson i Ribe: »-----da
jeg kom hertil efter 4 Dages vanskelig og kjedsommelig Rejse og tog mit 
Logemente hos Enkeprovstinden, som til Dato viser sig meget skikkelig
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og høflig imod mig, men ellers finder jeg en og anden Vanskelighed for 
mig, som er deels, at jeg ikke i hele Byen, som Deres Høyærværdighed ved 
er kuns liden, kan faa et skikkeligt Sted at bo paa, da alle Gaarde og Huse 
er beboet og betagne; Enken efter Sal. Mand har tilforhandlet sig Præste- 
gaarden for 100 Sietdaler (= 67 rdl), begjærer nu 1000 Rdl. for den igjen, 
saa at den vil blive mig alt for dyr-----«.

* * *

Hermed kan vi vende tilbage til købmand Laurids Vandborg og hans 
kone, Anne Sophie Hansdatter. De fik fem børn, der alle er født i Lemvig. 
De fem børn var:

Jens Vand borg (ca. 1741-1811)
Mathias Peter Vandborg (1742-1796)
Hans Vandborg (1743/44?-1793)
Anna Maria Lauridsdatter (1745-1795), og
Maren Lauridsdatter (1746-1824)

Der er usikkerhed om fødselsåret for den ældste, Jens Vandborg, idet hans 
dåb ikke er identificeret [12], men kirkebogen i 1811 oplyser, at han døde 
»i sit 71. år«.

Laurids Vandborg døde 1755. Han blev bisat fra Lemvig kirke, hvor
efter hans kiste blev ført til Vandborg-familiens gravkapel i Resen kirke.
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Øland
Anne Sophie Hansdatter Vandborg (1719-1799)

Anne Sophie var kun 36 år, da Laurids Vandborg døde i 1755. Hun sad til
bage i købmandsgården i Lemvig med fem uforsørgede børn på 9 til 15 år, 
men allerede året efter giftede hun sig igen. Hendes nye mand var Mathias 
(ell. Mads) Schmidt, også en Lemvig-købmand eller »Negotiant og Han
delsmand«, som han kaldes i kirkebogen.

1 1758 købte Mads Schmidt herregården Øland i Harring sogn i Thy på 
auktion, og han flyttede nu fra Lemvig med Anne Sophie og hendes fem 
børn19. Her på Øland døde han to år senere, så ægteskabet kom kun til at 
vare i fire år, og det var barnløst. Anne Sophie var blevet enke for anden 
gang. Hun førte selv godset videre, og herfra udgik hendes fem børn, da 
tiden var inde for et nyt generationsskifte. 1760’erne stod i opbruddets 
tegn for familien:

Hendes datter, Anna Maria, blev gift 1763 med kammerråd Niels Aars. 
Hendes ældste søn, Jens Vandborg, var forlover som familiens overhoved 
efter stedfaderens død. Niels Aars ejede herregårdene Ullerup på Mors og 
Overgård i Sundby, men efter et par år solgte han begge gårde og overtog 
i stedet svigermoderens gods, Øland. Han døde 1774. Tre år senere gifte
de Anna Maria sig igen, denne gang med kancelliråd Peter Lauridsen Lil
lelund til Sindinggård. Den nye herremand gik straks i gang med at opfø
re nye bygninger på Øland, alt af egetræsbindingsværk med muret tavl og 
stråtag. En brandtaksering 1780 fremhæver særligt de »smucke Indrett- 
ninger af Værelser, hvorpaa tillige var andlagt Een stor Bekostning med 
Snedker Arbeyde«. Det hele sattes til en værdi af 6.772 rdl20. Peter Lille
lund døde i 1789, og året efter blev Øland solgt på auktion til en købmand 
i Thisted. Anna Maria døde i Viborg i 1795.

19 Øland var en herregård med 32 tdr. htk. hovedgårdstakst og 203 tdr. htk. bøndergods, 
se endv. Noter [13].

20 Det må være den samme gård, som ligger der i dag.
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Anne Sophie og Laurids Vandborgs anden datter, Maren, blev gift med 
kammerassessor Peter Friis. Brylluppet stod på Øland i 1765. Peter Friis 
ejede Lundsgård hovedgård og gods, og senere flyttede de til Harrestrup- 
lund i Daugbjerg sogn, hvor begge ægtefæller døde.

De tre sønner endte også som godsejere. Den ældste, Jens, giftede sig 
1771 med Anna Dorothea Byrgesen fra herregården »Frøslevgård« på 
Mors. Han købte godset af sin svigermor to år senere, og her skal vi følge 
ham og hans familie i II del.

Den næstældste søn, Mathias Peter, giftede sig 1768 med Johanne Ma
ria de Hofman, datter af assessor Jens de Hofman til Kås. Denne skødede 
året efter godset til sin svigersøn for 24.000 rdl. Kås var fra gammel tid en 
udpræget studegård, ligesom næsten alle hovedgårde i Viborg amt. Det 
var et mindre gods med kun 13 bondegårde. Den nybagte godsejer købte 
sig desuden en titel af kammerassessor (Commerce-Assessor) mod at be
tale 350 rdl. til kongens kasse.

Det fortælles, at Mathias Vandborg var meget ærekær. Han var af den 
gamle skole og havde øjensynlig svært ved at tilpasse sig til de store landbo
reformer, som begyndte for alvor, da stavnsbåndet blev ophævet i 1788. 
Der blev bl. a. nedsat en hoverikommission til fastsættelse af hoveriets om
fang. Dette havde hidtil vekslet stærkt vilkårligt fra gods til gods. Nu gled 
magten også fra de borgerlige herremænd. Det fik Mathias Vandborg at 
føle i sine sidste år. Han ønskede at anlægge en park for vilde dyr, som han 
ville indkøbe fra udlandet. Parken skulle hegnes af et højt stengærde, og 
han forlangte, at hovbønderne skulle udføre dette ekstra arbejde. Men det 
nægtede de, da det ikke var omfattet af hoverikommissionens ansættelse. 
Vandborg blev højligt forbavset over, at hovbønderne nægtede ham lydig
hed. Det havde han aldrig oplevet før. Rasende ville han true dem til at lyst
re, men bønderne klagede til hoverikommissionen, der gav dem medhold. 
Assessoren græmmede sig så meget, at han angiveligt tog sin død over det.

I 1796 ansøgte han om kgl. bevilling, så gården kunne beholde sin skat
tefrihed, selv om han frasolgte bøndergodset, som han forlængst havde la
det udskifte. Men samme år, og inden afgørelsen indløb, døde både han og 
hans hustru. Aret efter satte man gården på auktion med tiender og kom
plet gods, i alt omtrent 300 tdr. htk. Godset blev købt af et konsortium af 
såkaldte ‘godsspekulanter’. De frasolgte bøndergodset, hvorefter de solg
te hovedgården og Lime kirke tilbage til Mathias Vandborgs svigersøn, 
Erhard Colding21. Som følge af forældrenes tidlige død blev deres yngste

21 Efter Erhard Coldings død 1879 købte en søstersøn EC Kallerup gården. Dennes enke 
solgte endelig gården ud af slægten i 1905.
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datter, Ingeborg Severine Vandborg, sat i pleje hos farbroderen, Jens 
Vandborg på Frøslev gods. Her voksede hun op og blev senere gift med 
sin fætter, Jens Hvistendal Vandborg (se II del).

Til sidst skal vi omtale Anne Sophie og Laurids Vandborgs yngste søn, 
Hans Vandborg. Han blev student privat fra Aalborg ogi 1768 cand. jur. 
fra Københavns Universitet. Efter Jens de Stiernhielm død i 1780 købte 
Hans Vandborg herregården Kabbel ved Lemvig. Det var jo det gods, som 
hans far havde ejet sammen med broderen Peter Vandborg i 1730’erne. I 
1790 giftede Hans Vandborg sig med Magdalene Haahr, datter af provst 
Søren Jørgensen Haahr og Anna Elisabeth Fabricius i Lemvig. De fik in
gen børn. Hans Vandborg døde på Kabbel tre år senere, som enken lod 
meddele: »Fredag den 12. April behagede det Livets og Dødens Herre at 
bortkalde fra det Timelige min højt elskede Mand, Hans Wandborg til 
Kabbel, dette Dødsfald har jeg fundet mig forpligtet efter den brugelige 
Maade herved at bekjentgiøre for hans og mine fælles Slægt og Venner, jeg 
forsikre mig en øm Deltagelse i sørgelige Følelser, der opfylder mit Hier
te ved Tanken om Tabet af den meest kierlige og bedste Mand. - Kabbel- 
gaard, den 12de April 1793, M. Haahr sal. Wandborgs.«

Magdalene Haahr/Vandborg giftede sig året efter med Morten Chri
stian Aggersborg. Han var handelsmand og ejer af flere større gårde, så 
han kaldes skiftevis godsejer og proprietær. Han solgte Kabbel til Niels 
Nielsen Schack fra Sønderjylland, og parret flyttede derefter til en gård i 
Østergade i Lemvig, som han også ejede. Magdalene Haahr/Vandborg og 
Morten Chr. Aggersborg fik kun et barn, datteren Cathrine Elisabeth, 
som siden blev siden gift med den sjællandske gårdejer Tham Masmann 
Skovgaard. Hun blev mor til maleren P. C. Skovgaard og dermed stam
moder til den kendte kunstnerslægt.22

Tilbage på Øland boede moderen, Anne Sophie, i endnu mange år hos sin 
ældste datter Anna Maria. Vi møder hende senere som gæst hos sønnen 
Jens i Frøslev på Mors ved barnedåb i 1773 og 1775, hvor »Mad: Schmidt 
fra Øland i Thye« er henholdsvis huefadder og gudmor (se II del). Da 
Øland blev solgt i 1780, flyttede hun ned til sønnen Mathias på Kås i Sal
ling. Her døde hun i 1799, 80 år gi. Hun blev bisat i Lime kirke og derfra 
overført til Vandborg-familiens gravkapel i Resen kirke.

På Skovgaard-museet i Viborg hænger der to portrætter af Hans Vandborgs kone: (1) 
Portræt af Magdalene Vandborg, senere gift med M. C. Aggersborg. Pastel ca. 1780, 
ukendt kunstner, og (2) P. C. Skovgaard. Portræt af Magdalene Aggersborg, kunstne
rens mormor, olie på lærred, 1844.
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* * *

På et par hundrede år havde slægten gennemløbet typiske stadier for stan
den på den tid, fra købmænd og rådmænd i 1500-tallet til præster i 1600- 
tallet, fra præster til købmænd i samme århundrede og nu til godsejere i 
slutningen af 1700-tallet. Denne slægt havde i sjælden grad forstået at ud
nytte de privilegier, enevoldsregeringen stillede til borgernes rådighed i 
det skelsættende år 1682.



II DEL



Kort over Mors en. 1920. Cirklen viser Frøslevgårds placering. (Fra Historisk Aarbogfor Mors.)



Frøslev på Mors

Det er karakteristisk for tidsperioden fra 1700-tallet og fremefter, at der 
nu begynder at fremkomme samtidige øjenvidneberetninger i kilderne. 
Nedskrevne (og bevarede!) beretninger fra folk, der personligt har besøgt 
de lokaliteter og talt med de personer, som denne historie handler om. - 
Således foretog en ung københavnsk professor i historie og geografi ved 
navn Laurids Engelstoft i året 1805 en rejse til Østjylland og Mors. Han 
nedfældede sine iagttagelser i sin rejsedagbog, der er bevaret.

Øen Mors ligger som bekendt i den vestlige Limfjord mellem Salling i 
syd og Thy i nord, og den har været beboet og dyrket siden arilds tid. Det 
indtryk fik professor Engelstoft også efter en tur rundt på øen. I sin rejse
dagbog skriver han: »Mors bestaar endnu af 2/3 Lyngmark eller Heder, 
hvilket alt tilforn (maaskee før den sorte Pest) har været dyrket. Ved ide
lig Opbrydning er det skeet, at Gaarde nu have Mark til 5 a’ 6 Gange saa 
meget Hartkorn, som de staae for. Paa Landet findes mangfoldige Grav
høje. -----Mennesker og Kreature ere i Almindelighed af en høiere Vext i
Mors end i de sydligere og østligere Egne.----- Landet er fladt og gien-
nemskiæres i Midten af et Kjær, der giver Anledning til at troe, at det til
forn har været deelt i to Øer ved en formelig Viig.-----Veien fra Frøslev-
gaard til Assels fører over Egne, som tildeels endnu ligge i Hede, men vise 
tydelige Spor af ældre Dyrkning, eller at Jorden har, som man siger, været 
fuurskaaren.«

Den Frøslevgård, han omtaler, ligger i en dal midt på Mors. Og det 
»Kjær«, der som han beskriver »gennemskiærer« øen, har ganske rigtigt 
engang delt øen i to dele. Han taler om Lyngbro bæk i bunden af dalen, det 
største vandløb på øen. Bækken dannede tidligere den administrative 
grænselinie mellem øens to herreder, Nørre og Søndre Herred. Men i 
endnu ældre tid havde bækken sikkert en langt vigtigere funktion. Det for
tælles, at man ved tørvegravning nær Frøslevgård den dag i dag kan finde 
hjertemuslinger, et tegn på at dalens bund engang har været under salt
vand, d.v.s. i direkte forbindelse med Limfjorden. Man mener, at vandet
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endnu i slutningen af oldtiden stod så højt, at folk kunne sejle fra Lim
fjorden op til det sted, hvor Frøslevgård biev opført.

Frøslevgård er en gammel hovedgård, som allerede nævnes i begyn
delsen af 1300-tallet. Den skiftede ejer mange gange i middelalderen og 
har tilhørt mange forskellige adelsslægter, indtil Jens Juel, en bror til ad
miral Niels Juel, i 1671 afhændede den til Tage Høg til Voersgaard. Høg 
blev det sidste medlem af den gamle danske adel, der ejede gården.

I 1664 omfattede Frøslevgårds bøndergods alle gårde og huse i lands
byerne Frøslev og Andrup og vistnok også præstegården. Ved matrikule
ringen 1688 blev hovedgården Frøslevgård ansat til 23 tdr. 4 skp. 3 fdk. og 
2 alb. hartkorn. Det var det privilegerede, skattefrie, hartkorn og svarede 
til taksationen af 4-5 bondegårde. Gården havde status af et »komplet 
gods«, men i de dårlige tider der fulgte indtil midten af 1700-tallet, kom 
en del bondegårde på andre hænder. Frøslevgård mistede derved sin sta
tus af »komplet gods« med ret til privilegeret hartkorn, og Tage Høg kom 
efterhånden i dyb gæld. I 1686 måtte han afstå gården til den første bor
gerlige ejer, borgmesteren i Thisted, Enevold Nielsen Bjerregaard, en af 
egnens rigeste mænd, der selv blev adlet i 1726. I de følgende 56 år fra 
1686 skiftede gården ejer hele fem gange, indtil den i 1742 blev købt af 
købmandsbrødrene Søren og Peder Byrgesen i Nykøbing. Gennem opkøb 
af bøndergods lykkedes det brødrene at gøre godset komplet igen. Nu fik 
gården fred i 75 år, i hvilken periode den forblev i samme families eje [14].

Historien om, hvorledes de to købmænd Søren og Peder Byrgesen kom 
i besiddelse af Frøslevgård, beskriver samtidig en udvikling, der, som det 
vil ses, i mange henseender forløb parallelt med den foregående slægts
historie i I del.
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Brødrene
Søren (1665-1754) og Peder (1666-1748) Byrgesen

I første halvdel af 1700-tallet var handelslivet i Nykøbing, købstaden på 
Mors, domineret af to brødre, Søren og Peder Byrgesen, der i daglig tale 
gik under navnet Byrge-sønnerne. De nedstammede fra gamle slægter i 
Nykøbing. Familienavnet havde de fået fra bedstefaderen Byrge (Børge) 
Nielsen, om hvem vi kun ved, at han i året 1624 stod opført på møn
stringslisten for Nykøbings borgervæbning. Denne talte den gang 116 
mand med følgende bevæbning: 61 hageskytter med lange bøsser, storm
hatte, sideværge (kårde), felttegn og gehæng, 13 mand med harnisk, lang
spidser (spyd) og felttegn, og 42 med hellebarder, sideværge, felttegn og 
gehæng. De tre våbenarter var hver anført af en ‘rodemester’, og de blev 
kommanderet af fire officerer, en ‘hopmand’ (tysk: Hauptman), en ‘lieute
nant’, en fændrik og en korporal. Det lokale forsvar var borgerligt ombud, 
og borgerne havde pligt til selv at anskaffe og vedligeholde det af de tre 
våbenarter, de var takseret for, men desuden ejede byen et begrænset 
våbenarsenal, som opbevaredes på rådhuset.

Søren og Peders far, Niels Byrgesen, var købmand. Han købte iflg. ting
bogen 1665 en gård i Vestergade af Niels Erslev, en anden kendt Nykø- 
bing-borger på den tid. Niels Byrgesen døde før 1676. Hans enke, Anne 
Pedersdatter, sad nu tilbage med parrets fire (umyndige) sønner: Byrge, 
Søren, Peder og Christen. Hun boede i byen til sin død 1707, 65 år gam
mel.

Det er næppe for meget sagt, at den lille købstad på Mors nåede alle tiders 
lavpunkt, hvad angår velstand, i slutningen af 1600-tallet. Den skæbne 
delte byen med de fleste købstæder i Jylland. Det var en følge af plynd
ringer og hærgen og tunge skatter under 1600-tallets mange krige. De 
sociale forhold bevidnes af de officielle dokumenter fra tiden. Her behø
ver man ikke engang at læse mellem linierne for at forstå, hvor elendigt 
det stod til.

I 1676 udarbejdede staten en »krigsstyr matrikel« til påligning af krigs- 
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skat i forbindelse med den Skånske Krig. Den inddelte landets familier i 
10 indkomstklasser. I Nykøbing havde man 120 skatteydere, men kun 37 
af familierne rangerede blandt de ti skatteklasser. Under klasserne stod 
endnu 83 skatteydere, hvis afgifter varierede fra 6 rdl. til 16 sk., det lave
ste beløb, der blev pålignet. I denne sidste gruppe hørte enken Anne 
Pedersdatter, mor til de fire Byrge-sønner. Indbyggere under den skatte
pligtige grænse har levet i den yderste fattigdom:

Krigsstyr matrikel 1676, Nykøbing Mors
1. og 2. klasse ingen familier
3. klasse 1 familie (borgmester Hans Nielsen Aarøe)
4. klasse ingen familier
5. klasse 1 familie (rådmand Hans Jensen)
6. klasse 4 familier (bl.a. købmand Byrge Knudsen)
7. klasse 7 familier
8. klasse 7 familier
9. klasse 7 familier

10. klasse 10 familier

Et andet dokument, der vidner om lavkonjunktur, er en »grundtaxt« 
(grundværdi minus bygninger) fra 1682, som blev udarbejdet for hele lan
det af en kgl. kommission: Nykøbing havde i alt 240 parceller til en sam
let værdi af 3.740 rdl. (Til sammenligning var den samlede grundværdi i 
Thisted = 4.310, Aalborg = 8.947 og Århus = 7.227 rdl.) Antallet af par
celler er ikke overraskende, af udstrækning var Nykøbing en lille købstad. 
Men listens tilføjelser er foruroligende: 100 grunde, altså over 40% af 
byen, betegnes som øde. Andre ca. 120 havde kun ganske små huse, hvis 
værdi ikke oversteg 10 rdl. De sidste 20 nogenlunde værdifulde grunde var 
tilmed samlet på ganske få hænder. Byens største grundejer var borg
mester Hans Nielsen Aarøe (18 grunde = 351 rdl); derefter Christen 
Nielsen Færgemand (14 grunde = 295 rdl), Søren Gregersen (7 grunde = 
178 rdl), Niels Knudsen (6 grunde =125 rdl), Morten Olufsen Quist (5 
grunde = 125 rdl) og Niels Olufsen (10 grunde = 112 rdl). Disse seks 
borgere udgjorde byens overklasse, der altså sad på knap en tredjedel af 
byens grundværdi. Også det billede er velkendt fra andre steder i Jylland 
(fx i Lemvig og Ringkøbing).

Det forværrede unægtelig Nykøbings armod på den tid, at byen endog 
var udsat for korruption og udbytning af sine egne embedsmænd. Et kon
gebrev fra 1652 havde bevilget Nykøbing begrænset selvstyre bl. a. med 
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hensyn til påligning af skat. Det var for stor en fristelse for byens fåtallige 
overklasse. Og i 1668 udvirkede dens borgmester og råd endog, at de fik 
et honorar »for deres bestillingers besværligheder«.

Regeringen nedsatte i 1681 en kommission til at undersøge, hvorledes 
man kunne forbedre købstædernes kår. Den afslørede, at i Nykøbing var 
skattelisten fra før år 1670 forsvundet. Efter 1670 havde man pålignet skat 
efter en takst, der var forfattet af borgmesteren og rådet selv. Til forskel 
fra ligningsmændenes liste havde man sat rådsmedlemmerne og de for
nemste borgere lavere i skat, mens fattige borgere var sat højere. Kom
missionen konkluderede, at det var »til last og tynge, at i de små købstæ
der ere for mange øvrighedspersoner, som alle af de få borgere vil leve«. 
Den bestemte nu, at for meget betalt skat skulle betales tilbage, og at øv
righeden skulle drages til ansvar. Borgmesteren blev afsat, og kongen ind
satte 1682 en byfoged som den eneste øvrighedsperson. Anklageskriftet 
mod borgmesteren blev underskrevet af 25 borgere i byen. Der var ikke 
alene tale om skattesvig, men også om magtmisbrug. Om Anne Peders
datter, Niels Byrgesens enke, hedder det for eksempel: »Hvorledes øvrig
heden haver forholdt sig i sal. Niels Byrgesens efterladte bo, ses iblandt 
deraf, at de haver æsket en del penge der i boen, som de ville, hans fattige 
hustru og faderløse børn skulle betale------; for slig hans [borgmesterens]
forhold sidder endnu den fattige enke så vel som børnenes formynder og 
haver ingen rigtighed imellem dem.« Dommen kom dog kun til at lyde på 
tilbagebetaling af skattegæld, hvilket næppe har berørt den fhv. borg
mester synderligt. Han levede videre som byens rigeste mand til sin død i 
1701.

Da Søren og Peder Byrgesen nåede skelsår og alder, indtrådte de selv i by
livet som købmænd. Første gang vi hører om dem som handelsmænd er i 
1699, hvor de forpagter »consumptionen på salt, tobak, vin, og brænde
vin« (tingbogen). I 1703 modtager brødrene en arv fra en slægtning, Byr
ge Knudsen, en anden fremtrædende Nykøbing købmand. Han var for
mentlig værge for de fire faderløse brødre. Brødrene arvede bl. a. Byrge 
Knudsens gård i Østergade. Det er sikkert gået lidt trægt med omsæt
ningen i begyndelsen, for landet var atter i krig23. Ved ligning af krigsskat 
(krigsstyr) i 1710 vedføjer ligningsmændene bemærkninger om hver en
kelt skatteyder i tidens klagende tone. Om brødrene hedder det: »Peder 
Nielsen og Søren Nielsen Byrgesønner, brødre, ejer en skude, bruger li-

23 Store Nordiske Krig, 1709-20.
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den handling, af temmelig tilstand«. Men efter krigen tager udviklingen 
fart, og brødrene blev siden betegnet som de driftigste købmænd i Nykø
bing.

Quist familien
En anden købmandsslægt i Nykøbing på den tid var familien Quist, og 
den fik en vis indflydelse på Byrge-sønnerne. Slægten kendes i Nykøbing 
allerede i 1500-tallet. Købmanden Morten Olufsen Quist døde i 1686 og 
efterlod sig tre sønner, Oluf, Morten og Jacob. Enken, Anne Jacobsdatter, 
fortsatte familiens købmandshandel i mange år. I 1717 blev hun sat i kop
skat af to tjenestefolk og to heste. På det tidspunkt havde hendes ældste 
søn Oluf Quist overtaget forretningen. Han var født i 1668 og altså jævn
aldrende med Byrge-sønnerne. Gennem alle årene kappedes de om den 
øverste plads på skattelisten. Mens den ældste af Quist-sønnerner endte 
sine dage som byens rigeste mand, klarede de to yngste sig ikke videre 
godt. I krigsstyr-ligningen fra 1710 hedder det fx om den mellemste: 
»Morten Mortensen Quist, en fattig mand med mange små børn, haver 
nylig ved ulykkelig ildebrand mistet sit hus«, og om den yngste: »Jacob 
Mortensen Quist nærer sig af liden handling og avling«.

Oluf Quist blev ikke blot en af Nykøbings største købmænd. Han var 
også en stor jordegodsejer. Bl. a. købte han allerede i 1714 en mølle i Aar- 
bæk. Da regeringen 1715 solgte Kronens ryttergods i Aalborg stift24, var 
både Oluf Quist og Peder Byrgesen til stede ved auktionen i Nykøbing. 
Quist købte fire gårde og et gadehus, mens Peder Byrgesen fik hammer
slag på Østermølle i Lodderup sogn for godt 306 rdl. Det var hans første 
investering i jordegods uden for byen, en pengeanbringelse fra køb
mandsforretningens overskud. Byrge-sønnerne var også på vej op.

En opgørelse fra året 1717 viser Byrge-sønnernes formueforhold. Det 
fremgår, at deres midler var bundet i skib og skibsladning med en køb
mandsgård i byen som base. Deres skatteansættelse til krigsstyr i 1716 be
løb sig til 45 rdl., men allerede året efter blev den sat op til 60 rdl. 11717 
var Peder Byrgesen desuden ansat til følgende kopskat, »for sig selv, ung 
karl, 12 rdl, for en broder som sejler, 6 rdl, for en pige og 2 heste, 5 rdl, i 
alt 23 rdl«. Her får vi også et indblik i rollefordelingen i forretningen. 
Søren Byrgesen stod ved roret på deres skib. Broderen blev hjemme og 
passede købmandsgården. Søren Byrgesen sejlede især på Norge, und-

24 Frederik IV foretog under Store Nordiske Krig en reorganisering af ryttergodserne 
med en koncentration af styrkerne på øerne.
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Søren og Peder Byrgesens formue 1717
Huse og grundsteder rdl. 133
Markjorder 80
Skibsromme 300
Høvder [stude] 50
Bohave 200
Udskiftningsgods 500
Østermølle 245
Ialt rdl. 1.508
4- Gæld 225
Formue = rdl. 1.283

tagelsesvis også på København. Han udførte landbrugsvarer fra Mors, 
korn og »fedevarer«, og hjembragte trælast og tjære samt jern og jern
kakkelovne.

Brødrene forblev begge ugifte, de drev livet igennem købmands
forretningen i fællesskab og måtte nu betragtes som velsituerede og alle
rede blandt byens (få) rige borgere. Men deres fremtidige formue stam
mede især fra investeringer i jordegods, og de transaktioner havde de end
nu ikke helt påbegyndt på dette tidspunkt. Det viste sig, da Kronen be
sluttede at bortauktionere sine kirker. Her savner man Byrge-sønnerne, 
mens Oluf Quist købte to landsbykirker i Dragstrup og Skallerup med ti
ender og jordegods for over 1000 rdl. I 1724 købte han yderligere Fægge- 
klit i den nordlige del af Mors. De to Byrge-sønner kom først med, da de 
i 1726 købte Solbjerg kirketiende. Ingen tvivl om det, Oluf Quist gik af 
med sejren i den lokale kappestrid blandt købmænd i Nykøbing.

Men Byrge-sønnerne levede længst.
Oluf Quist døde i 1727 i en alder af 59 år. Han efterlod sig sin enke, 

Malene Nielsdatter, og deres søn, Morten Olufsen Quist, samt en arv på i 
alt 277 tdr. hartkorn bøndergods på Mors. Sønnens værge, farbroderen 
Morten Mortensen Quist, fik tilladelse til at sælge bøndergodset på en 
auktion i 1728. Her købte Søren Byrgesen Dragstrup og Skallerup kirker 
med kirketiende samt Fæggeklit, mens Niels Mortensen Byrgesen, en fæt
ter til Byrge-sønnerne og senere deres arving, købte Aarbæk mølle.

Godstransaktioner
Brødrene havde hver sin købmandsgård beliggende som genboer på Alga
de, midt på byens hovedstrøg, som forløb ad Vestergade over Lilletorv til 
Algade og derfra ad Nørregade til byporten, Nørrebom.
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I 1730’erne finder vi de bedste oplysninger om de to Byrgesen-brødre i 
justitsprotokollen25. Den giver ydermere et indblik i den tids samfunds
forhold: Maj 1730 førte Søren Byrgesen sag mod Anders Enevoldsen af 
Jølbygård på Mors, fordi denne uden hans tilladelse og uden refusion hav
de ladet anlægge tre begravelser med ligsten på Solbjerg kirkegård. - 1731 
var Søren og Peder Byrgesen hhv. 66 og 65 år gamle. De ansøgte nu om 
‘fri dispensation, enten ved testamente eller ved codicil’ over deres fælles 
formue og fællesgods, og de får kgl. bevilling. - 1734 underskrev Søren 
Byrgesen som vidne testamentet for Nykøbings apoteker, Peiter Andersen 
Warberg. Herfra kender vi Søren Byrgesens segl, der viser en kvindefigur 
med et anker i højre hånd og en vægtskål i venstre samt bogstaverne: S. N. 
S. B.

Juni 1736 blev Peder Byrgesen indstævnet ved bytinget af en bonde på 
Kronens gods. Peder Byrgesen havde overfaldet bonden, fordi han uden 
tilladelse havde sat et par »snivede« (‘snottede’) heste ind i købmandsgår
dens vognhus. Peder Byrgesen havde grebet bonden i håret og givet ham 
»adskillige kindheste«. Han havde forsøgt at kaste ham omkuld og råbt, at 
han ville træde indvoldene ud af livet på ham. Da bonden ikke lod sig kas
te, bad købmanden en tilskuer om at hjælpe sig frakken af, for at han bedre 
kunne få bugt med fyren, hvorpå bonden ynkeligt bad for sit liv og retire
rede ud af gården med heste og vogn. Der var jo standsforskel på de loka
le kunder - det var dengang. Desuden var infektiöse sygdomme hos heste 
og kvæg en (med rette) frygtet trussel mod alle borgeres velstand.

Igennem årene øgede Søren og Peder Byrgesen støt deres jordegods. 
De erhvervede sig således 25-30 bondegårde, ejendomme i selve Nykø
bing samt forskellige kirke- og kongetiender. De »renomerte Kjøbmænd 
i Nykjøbing« købte fx i 1738 Vejerslev kirketiende med underliggende 
kirkegods. Købesummen var 340 rdl. Og først på året 1742 købte de end
nu fem bondegårde.

Endelig købte de samme forår (d. 1/5 1742) herregården Frøslevgård med 
underliggende bøndergods.

Sælgeren var byfoged Jørgen Christian Poulstrup til Ulstrup, og købe
summen udgjorde 2.400 rdl. dansk courant. Med selve hovedgården fulg
te der 13 bondegårde og seks huse i Frøslev by samt otte andre gårde. 
Brødrene ejede nu ca. 202 tdr. htk. bøndergods samt 13 ’/’ tdr. htk. møl
leskyld, alt inden for en 2-miles grænse fra Frøslevgård. Det var lykkedes

25 Justitsprotokollen er gennemgået af C. Mansa, hvis afskrifter jeg fik adgang til på Ny
købing Mors’ lokalhistoriske arkiv. Det er kilden til flere af de flg. oplysninger.
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dem atter at samle godset. Målet for deres godsspekulationer var nået. De 
ansøgte derfor om, at hovedgårdens hartkorn igen måtte få status af ‘pri
vilegeret gods’. Det blev bevilget, idet man på Thisted amtsstue intet kun
ne finde »til Anstød, som kan betage denne Gaard, som tilforn haver væ
ret kompletteret, nu igjen at nyde Skattefrihed for dens 23’A tdr. htk. 
Hovedgaardstaxt.«

Brødrene var nu nær de 70 år og kunne efter et aktivt liv have nydt de
res otium som godsejere på Frøslevgård. Men de valgte at blive boende i 
Nykøbing, idet de overlod driften af Frøslevgård til en ladefoged, tre kar
le og to piger. -1 1743 blev de ansat i formueskat til 120 rdl. og dertil skul
le de svare 45 rdl i kopskat (af dem selv personlig + 1 dreng, 2 piger og 2 
heste), i alt 165 rdl. Søren og Peder Byrgesen var nu byens største skatte
ydere. De udredede omtrent ’A af hele den pålignede skat for byen. - De
res sidste fælles transaktion (1744) var købet af »den døde Dalgaard« (en 
ødegård) i Frøslev sogn for 12 rdl. 83 sk.

Peder Byrgesen afgik ved døden d. 13/4 1748. Han havde testamenteret 
sin halvpart i Frøslevgård til broderen, og dødsfaldet bremsede på ingen 
måde Søren Byrgesen. Kun 10 dage senere d. 23/4 1748 afsluttede han en 
handel med Søren Nielsen på Søe om købet af Ejerslev kongetiende, og 
juleaftensdag samme år købte han Flade kongetiende af etatsråd Klingen- 
borg, en af øens store herremænd.

I årene 1745-48 oplevede man i Danmark en landsomfattende epidemi, 
som »man næsten ikke havde andet middel imod end bønner«. Det var 
»kvægpesten«. Den blev en katastrofe for hele samfundet. Regeringen 
greb ind med udgangsforbud og stramning af stavnsbåndet for at hindre 
smittespredning, og man påbød fælles kirkebøn i alle landets kirker. Men 
alt var uden virkning. Smitten spredtes fra sogn til sogn, og stanken af råd
nende kreaturer bredte sig over hele landet trods påbud om nedgravning 
af døde dyr under mindst tre alen jord. På tre år døde der i hele kongeri
get ca. 300.000 stykker kvæg.

Kvægdøden nåede Salling syd for Mors i 1747. Trods strenge forholds
regler sprang epidemien alligevel over Sallingsund, og i november det år 
blev studebesætningen på Dueholm Kloster uden for Nykøbing by ramt. 
»Dend fordærvelige Quæg-Sygdom haver yttret sig udi Morsøe og det 
paa Dueholm Closter, hvor der i een kort Tid skal være styrtet over 80 
capitale Stald-Stude«, som det hedder i en indberetning af 25/11 1747 til 
Rentekammeret fra amtmanden, baron Rosenkrantz. Før året var omme, 
var 221 kreaturer på øen blevet offer for sygdommen. Det følgende seks 
måneder døde endnu 515 stykker kvæg.

Der var nu en pause på nogle måneder, men om efteråret og vinteren
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1748-49 blussede epidemien op på ny, og i alt registrerede man på øen et 
tab på knap 1000 stykker kvæg som følge af kvægpesten. Den bredte sig 
samme vinter til Thy, hvor den begyndte på godset Øland i Harring sogn. 
Dette har sandsynligvis bidraget til, at godset siden gik fallit og kom på 
auktion, hvor det som bekendt blev købt af familien Vandborg i 1758 (se 
I del).

Søren Byrgesens fæstebønder rundt om på Mors mistede mange af deres 
‘høveder’. I Frøslev sogn alene omkom således en fjerdedel af byens kvæg. 
Ejendommeligt nok registrerede man kun sygdommen blandt fæste
bøndernes kvæg, mens øens herregårde og præstegårde syntes at gå fri 
(med undtagelse af Dueholm). Når man betænker, hvor stor betydning 
studeopdrættet havde for landbrugets økonomi, forstår man let, hvorfor 
mange bønder blev bragt til fallittens rand og måtte gå fra deres gårde. 
Kapitalstærke købmænd har haft let spil i disse år, selvom også de må have 
følt deres eksistens truet af epidemien, da flere af dem jo selv var godsejere.

Én ulykke kommer sjældent alene. D. 24/8 1748 hærgedes Nykøbing af 
en voldsom ildebrand. På en halv eftermiddag nedbrændte 48 af byens 
gårde, deriblandt Søren Byrgesens gamle købmandsgård med to andre 
huse og gårde. Samtidig tilintetgjorde branden alle hans ejendomspapirer. 
Derfor måtte man d. 24/9 1748 forny skødet på Frøslevgård og gods. Et 
skøde på Storupgaard brændte ligeledes, og skødet måtte derfor »retiha- 
beres«. Denne gård havde Søren og Peder Byrgesen købt af Christian von 
Post, som vi skal møde senere i III del. Den store ildebrand satte Søren 
Byrgesen i en noget speciel forlegenhed. Han savnede pludselig plads til 
afgrøden af de 8 tdr. sædeland, som han ejede på Nykøbing bymark, og 
han ansøgte 1749 om tilladelse til at føre afgrøden til Frøslevgård. Det 
blev afslået, for staten vågede nidkært over, at indtægter af bymarken kom 
byen selv til gode. Ved at skille markjorden fra den by-ejendom, som den 
var tillagt, forringedes ejendommens værdi og således dens evne til at sva
re skatter og afgifter. Afgifterne fulgte med bygrunden, medens selve 
markjorden var afgiftsfri.

Søren Byrgesen opgav at genopføre sin købmandsgård. I stedet flyttede 
han ind i Peter Byrgesens gård på den anden side af Algade. Den gård hav
de han netop arvet efter sin nyligt afdøde broder. På sin egen grund, der 
nåede fra Algade til loftegade, udlagde han jorden og brandtomten til 
have, hovedsageligt beplantet med frugttræer.

Søren Byrgesen forblev aktiv helt op til 1753. Det år førte han en rets
sag mod bønder i Sejerslev og Ejerslev, fordi de nedtrampede græsset på 
hans ejendom Fæggeklit, når de gik på fiskeri. Men han mærkede nu, at 
døden nærmede sig, og juli samme år testamenterede han Frøslevgård og 
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gods til sin fætter, sin morbrors søn, Niels Mortensen Byrgesen. Samtidig 
testamenterede han Erslev og Flade kongetiender til Niels Byrgesens to 
børn, Peder og Anne Dorothea, ligesom han bestemte, at der af Frøslev
gård til hver af de tre store højtider skulle uddeles 5 rdl. til de fattige i Ny
købing og lige så meget til de fattige på Frøslevgårds gods. Testamentet 
blev underskrevet ‘til vitterlighed’ af Laurs Bugge til Ejerstrup og Chri
stian Nørbæk til Damsgård.

Søren Nielsen Byrgesen døde på Frøslevgård 89 år gammel, d. 15/7 
1754. Skiftet efter ham blev afsluttet d. 7/3 1755.



Den første godsejer
Niels Mortensen Byrgesen (1697-1764)

Landsbyen Frøslev var oprindelig orienteret syd - - -> nord. Bonde
gårdene ligger endnu langs den gamle landsbygade26. Mod nord afsluttes 
landsbyen af kirken, beliggende på byens højeste punkt. Den ligger kun 
»en god bøsseskod« fra Frøslevgård. Kirkens kor og skib er opført i den 
romanske stilperiode (1100-1250), mens våbenhus og tårn er fra sengotisk 
tid omkring år 1500.

Da Store nordiske Krig (1709-20) tvang Frederik IV til at sælge ud af 
sine kirker, kom Frøslev kirke ‘på markedet’. Kirken med tilhørende kir
kegods (marker m.v.) på Mors og Thy var i hartkorn sat til 7 tdr, 6 skp, 3 
fjd, 2 */’ alb. Det svarede til en stor bondegård. Som tidligere omtalt (se I 
del) blev kirken i 1722 købt af købmand Peder Vandborg i Lemvig, men 
kongen beholdt dog kaldsretten til sognets præsteembede, og kirkens nye 
ejer skulle årligt svare 2 tønder byg til latinskolen i Nykøbing (nedlagt 
1740). I 1727 blev kirken købt af Rasmus Jørgensen til Frøslevgård. Men 
da Byrgesen-brødrene i 1742 købte godset, fulgte kirken ikke med. Den 
blev købt af en mand ved navn Melchior Meldahl, der var konsumtions
forpagter, handelsmand og hospitalsforstander i Nykøbing.

I Frøslev kirke hænger der den dag i dag et gammelt kirkeskib, en ca. 65 cm 
lang fregat. På agterspejlet er der anbragt en plade med inskriptionen »N. 
Børresen«. Kirkeskibet blev skænket af Frøslevgårds nye ejer, Niels Byrge
sen, og skibet er formentlig ophængt i kirken engang mellem 1754 og 1764.

Niels Mortensen Byrgesen blev født i Nykøbing Mors. Han tilhørte den 
gamle købmandsslægt Byrgesen. Hans far hed Morten, og vi ved endvide
re, at Niels Byrgesen var fætter til købmændene Søren og Peder Nielsen 
Byrgesen. Niels var »deres morbrors søn«, som der står i kilderne. Søren 
og Peder Byrgesens mor hed Anne Pedersdatter, så Niels’ farfar hed altså 
Peder, hvilket stemmer med, at hans ældste bror blev døbt Peder Morten
sen Byrgesen. Han var efter traditionen opkaldt efter sin farfar.

26 Den gamle landsbygade er ikke længere hovedgade. Denne går i dag fra øst-----> vest.
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Byrgesen slægten (tentativ tavle)

Peder —> 1 Morten Pedersen-> 1 Peder Mortensen Byrgesen
1 1 Niels Mortensen Byrgesen -> 1 Peder Nielsen Byrgesen
1 1 Anna Dorothea Byrgesen
1 Anne Pedersdatter 1 Byrge Byrgesen

gift med: 1 Søren Byrgesen
1 Peder Byrgesen

Byrge —>Niels Byrgesen — > 1 Christian Byrgesen

Niels Byrgesen voksede op under Store Nordiske Krig og levede som vok
sen under den generelle og langvarige depression i efterkrigsårene. Når 
Niels blev hovedarving til Peder og Søren Byrgesens store formue, må 
han have stået sine to barnløse fætre meget nær. Sandsynligvis voksede 
han op i deres købmandsgård. Men han synes at have manglet deres initi
ativ og lyst til handel. Ganske vist begyndte Niels også at investere i jor
degods i en ung alder, idet han 31 år gammel købte Arbæk mølle ved auk
tionen over dødsboet efter Oluf Quist i 1728. Men derved blev det. Han 
kan naturligvis have været ubemidlet, og da han endelig kom til penge i 
1754 gennem den store arv, var han allerede en relativt gammel mand på 
57 år.

Da Søren og Peder Byrgesen i 1742 købte Frøslevgård, overlod de drif
ten af godset til en ladefoged. Det samme havde tidligere ejere af Frøslev
gård gjort gennem 150 år. Men allerede kort tid efter købet synes Niels 
Byrgesen at have taget fast ophold på gården med sin familie (ref. kirke
bogen). Han blev bestyrer af fætrenes gods. Efter Peder Byrgesen død i 
1748 nævnes Niels endog som medejer af Frøslevgård, og da Søren Byr
gesen døde, arvede han hele godset. Med fast bopæl på Frøslevgård og 
godsdrift som sin primære beskæftigelse kan Niels Byrgesen derfor be
tragte sig som Byrgesen-slægtens første godsejer.

Ikke desto mindre møder vi i 1750 Niels Byrgesen i en ret pinlig 
sammenhæng: Iflg. justitsprotokollen »attraperes og konfiskeres en del 
varer tilhørende Niels Byrgesen på Frøslevgård af toldforpagterens in
spektør, da der ikke medfulgte passérseddel«. Efter ansøgning 1751 slip
per han dog med »en lempelig mulkt [bøde]«. Denne i sig selv ganske ba
nale episode illustrerer et ældgammelt problem, der stadig var aktuelt for 
ø-samfundet på den tid, nemlig ‘forprang’.

Problemet møder vi helt tilbage til år 1460, hvor Nykøbing fik sit før
ste handelsprivilegium over Mors, udstedt af Kong Christian I. Privilegi- 
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Kirkeskib i Frøslev Kirke. På 
agterspejlet af fregatten Leser 
man navnet »N. Børresen«. 
(VKNfot. 1999).

et fastslog, »at ingen måtte ligge og købslå i Mors andensteds end udi Ny- 
kjøbing«. Dette blev stadfæstet af alle efterfølgende konger, og borgerne 
i Nykøbing vågede nidkært over deres monopol. Men bestemmelsen kom 
efterhånden i forfald, og i 1690’erne måtte borgerne således gå til kongen, 
Chr. V, med en ansøgning om at få forbuddet mod handlen på landet ind
skærpet, fordi »deres handel og næring så ganske er borttagen, at de 
ingenlunde kan subsistere, meget mindre skat og konsumtion betale, af 
den årsag, at adskillige forprangere indsnige sig under landet med deres 
små fartøjer, tilbringende bønderne allehånde købmandsvarer og derimod 
tage korn og andre varer af bonden igen, alt imod de købstaden givne pri
vilegier«. De ansøgte derfor om, at enhver, som i forprang betræffes, må 
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have sit fartøj og gods konfiskeret. Kongen svarede d. 19/3 1698 med et 
åbent brev, som på ny fastslog, at lossen og laden på Mors ikke måtte finde 
sted andensteds end ved Nykjøbing, og samtidig indskærpedes forbuddet 
mod landprangeri. Aret efter ansatte Nykøbings borgere selv en inspektør 
til at overvåge, at kongebrevets bestemmelser blev overholdt. Men re- 
scriptet affødte talrige klager fra bønderne over, at Nykøbing borgerne 
forvaltede deres monopol til egen fordel ved en urimelig prisfastsættelse, 
for høj for det de solgte, og for lav for det de købte af bønderne. Rescrip- 
tet var i øvrigt vanskeligt at håndhæve, og det blev krænket både åbenlyst 
og i smug27.

Men at byens største købmand Søren Byrgesen skulle opleve, at hans 
egen kødelige fætter, bestyrer af - og arving til - hans gods blev pågrebet 
og dømt for ‘forprang’, var unægtelig en pinlig historie.

Justitsprotokollen viser i øvrigt kun, at Niels Byrgesen i 1760 lod opta
ge tingsvidne om Arbæk vandmølle, som han med kongelig bevilling øn
skede at forandre til en vindmølle. Ellers har han vanskeligt ved at profi
lere sig i kildematerialet. Udadtil står han helt i skyggen af sine foretag
somme fætre.

Gennem kirkebøgerne får vi dog et noget fastere hold på hans liv. Han 
var gift to gange: 1. gang i Nykøbing med Anne Marie Andersdatter, men 
ægteskab var barnløst og hun døde på Frøslevgård 38 år gammel, lo år se
nere giftede Niels Byrgesen sig igen, denne gang med Karen Jensdatter 
Hvistendal. De blev viet i Frøslev kirke d. 3/5 1747, og her blev også hans 
storebror Peder Mortensen Byrgesen gift et halvt år senere.

Som godsejer drev Niels Byrgesen Frøslevgård under særdeles stabile 
og gunstige vilkår for landbruget og landet som helhed. Efterkrigstidens 
depression var overstået, og sidste halvdel af 1700-tallet blev en økono
misk opgangstid uden sidestykke i landets hidtidige historie. Så snart ar
vesagen efter Søren Byrgesen var i orden, fik Niels Byrgesen og Karen 
Hvistendal kgl. bevilling for den længstlevende til at sidde i uskiftet bo. 
Det blev til fordel for Karen, idet Niels Byrgesen døde på Frøslevgård i 
1764 knap 67 år gammel. Han efterlod sig sit gods komplet og gældfrit.

27 Rescriptet af 1698 blev først ophævet i 1839.
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Dannequinden
Karen Hvistendal (1715-1798)

Omkring Frøslev kirke ligger kirkegården indhegnet af et gammelt kam
pestensdige, men i 1700-tallet var kirkegården langt fra så pyntelig som 
nu. I sin bog om Mors fra 1811 beklager provst Caspar Schade sig bittert 
over forholdene: »Kirkegårdene ere indhegnede med Steendiger; men de 
Dødes Grave derfor ikke overalt fredede. Naar Kirkegaardsgræsset ende
lig og skal afbenyttes, burde det i det mindste ikke tillades, at Kreature 
fortære det paa Stedet. Det er et saare modbydeligt Syn at see de Dødes 
Grave omrodede, nedtraadte og besudlede af Sviin, Faar, etc.« Det har 
eftertiden rådet bod på. Nu har kirkegården i Frøslev fået det af Schade 
efterlyste præg af et fredet sted, de dødes have med friserede gravsteder og 
nyrevne grusgange.

Her mellem det vestre kirkegårdsdige og kirketårnet finder man i dag 
en 186 x 125 cm stor sandsten. Den er udsmykket med kantprofil og ind- 
skårne hjørner. Tavlens indskrift lyder:

»Danneqvinde Karen Hvistendal, født i Helligsøe Prastegaard 23. Dec. 1115, 
i Ægteskab 3. Maj 1141 med Proprietar Niels Byrgesen til Frøslevgaard (en Søn 
og en efterlevende Datter), efterladende sig otte Børnebørn og [?] Børnebørns 
Børn«.

Nedenunder er der indgraveret et salmevers. Efter godt 200 år på den 
nøgne jord under åben himmel og udsat for forvitring som følge af frost 
og væde, er stenen i dag mosbegroet og teksten delvis udvisket, så den kun 
kan læses med besvær. Den lange tekst, den detaljerede udsmykning, ja 
selve valget af stenens materiale tyder på, at den skulle placeres inde i kir
ken over de jordiske rester af kirkens patronesse, dannekvinden Karen 
Hvistendal.

Karen Jensdatter Hvistendal blev født i Helligsø-Gjettrup sogn ved 
Nissum Bredning i Thy. Hendes forældre stammede begge fra Aalborg. 
Deres ægteskab fulgte det samme mønster, som vi så ofte har set før, ‘sym
biosen’ mellem gejstlige og købmænd. Karen Hvistendals mor, Ide 
Svendsdatter Kirketerp, var datter af købmand Svend Nielsen Kirketerp
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Gravsten over Karen Hvi- 
stendahl på Frøsive Kirke
gård. Kalksten, 186x125 cm. 
(VKNfot. 1999).

og Ida Pedersdatter Kampmann, der begge tilhørte gamle slægter i Aal
borg. Faderen, Jens Madsen Hvistendal, var student fra Aalborg 1696 og 
blev cand. teol. i 1702. Han blev kaldet til sognepræst i Helligsø d. 2/3 
1709, men forinden havde hans ansøgning til embedet været på en usæd
vanlig lang rejse gennem Europa.

I omtalen af pastor Hvistendal i »Alm. dansk Præstehistorie« tilføjer 
S.V. Wiberg den kryptiske bemærkning, at »hans kaldsbrev var dateret Ve
nedig«. Yderligere kommentarer var vel overflødige, for Wiberg og hans 
samtids læsere vidste sikkert, hvad bemærkningen hentyder til:

Forklaringen er, at den 37-årige Kong Frederik IV, der havde jus patro- 
natus (kaldsretten) til landets præsteembeder, var bortrejst fra sin hoved
stad. Han var på det pågældende tidspunkt på karneval i Venedig. Kongen 
forlod landet d. 2/11 1708 for at tage på en ‘rekreationsrejse’ til udlandet.
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I hans følge på 96 personer var der to ministre og talrige embedsmænd. 
De løbende hjemlige forretninger blev overladt til to gehejmeråder i Kø
benhavn, der nøje skulle følge en skriftlig instruks, som enevoldskongen 
havde udarbejdet. Bl. a. skulle de hver lørdag gennemgå brevskaber med 
henblik på de breve, der krævede kongens underskrift. Det omfattede også 
indkomne ansøgninger fx til embeder som landsbypræst. Så afgik der ri
dende kurér fra København til Sydeuropa for at finde kongen, hvilket ikke 
altid var nogen let opgave. Frederik IV havde nu pludselig besluttet, at han 
ville opleve et veneziansk karneval, og d. 29/12 1708 sejlede han over til 
den berømte stad, hvor han tog ophold i et stort palads ved Canal Gran
de. Her nåede kuréren ham med cand. teol. Hvistendals ansøgning. Kon
gen fik i øvrigt en så fyrstelige modtagelse, at han blev i Venedig i 9 uger. 
Det varede i alt 9 måneder, før han vendte hjem til landet igen.

Jens Hvistendal blev siden også udnævnt til provst i 1729. Han døde 62 
år gammel i 1735.

Karen var nr. 2 af fire børn. Hendes bror, Mads, blev allerede som 16-årig 
dimitteret som student fra Aalborg. Måske var han udenlands i sine unge 
år, for han blev først præst 11 år senere, hvilket var ret usædvanligt. Han 
endte som kapellan, først ved Holmens Kirke og fra 1747 ved Vor Frue 
Kirke i København. Karens yngre søster, Anne Kirstine blev gift med pa
stor Bent Nielsen Curtz i Thisted-Skinnerup sogn. Hun døde i Thisted 
kun 34 år gammel. Det sidste barn i provstefamilien, en dreng, kendes 
ikke. Børnene voksede op i de særdeles naturskønne omgivelser ned til 
Nissum Bredning. De har utvivlsomt fået en solid boglig uddannelse i 
provstehjemmet, som broderens tidlige studentereksamen viser, og Karen 
kunne i hvert fald både læse, skrive og regne - med store tal.

Efter provst Hvistendals død flyttede enken til Nykøbing Mors med 
sine to døtre. Karen var da 20 år. 11 år senere (1747) blev hun gift med 
den 19 år ældre Niels Byrgesen til Frøslevgård, og resten af hendes liv var 
nu knyttet til denne gård. Aret efter fik Karen og Niels Byrgesen en søn, 
som blev døbt Peder. Karens mor, Madam Hvistendal, var gudmor, og 
Niels Byrgesens fætter, Søren Byrgesen, var fadder sammen med Anders 
Tøttrup, forpagter og siden ejer af herregården Dueholm, det tidligere 
kloster uden for Nykøbing. Den nære forbindelse mellem disse to famili
er blev bibeholdt i flere slægtled28. I 1752 fik godsejerparret en datter, 
Anna Dorothea, der blev båret til dåben af Anne Kirstine Curtz, Karens

28 Dueholm ligger i dag inde i byen og er historisk museum for Mors. 



søster. (På den tid deltog mødre ikke i den kirkelige dåb. Den blev foreta
get hurtigst muligt efter fødslen for at udfri barnet af djævelens magt. Mo
deren betragtedes som ‘uren’ i ca. 6 uger og havde ikke adgang til kirken, 
førend hun blev ‘introduceret’ af præsten.) Den nu 87-årige Søren Byrge
sen var igen fadder sammen med Niels Byrgesens bror, Peder, og en køb
mand Quistgaard i Nykøbing.

I 1764 blev Karen Hvistendal enke, kun 49 år gammel. Hun sad i uskif
tet bo, alene om ansvaret for godsets drift og med to uforsørgede børn på 
12 og 16 år. Efter Christian V’s Danske Lov skulle hun som kvinde have 
en lavværge for sig og børnene, men d. 10/8 1770 fik hun kgl. bevilling til 
at være sin egen værge, dog stadig »under courator«.

Karen Hvistendals første handling som godsejer var at oprette to lega
ter. Hun ønskede at sætte sin mand et minde, så 1765 oprettede hun et le
gat på 1000 rdl. i »Niels Mortensen Byrgesen og Hustrue Karen Hvisten- 
dal«s navn. Renten, 4% årlig, skulle »hvert Aars 14. Aug. [hendes mands 
dødsdag] af Frøslevgaards Ejer« uddeles til fire fattige enker af god og 
skikkelig stand i Nykøbing, 10 rdl. til hver. Kapitalen skulle altid forblive 
indestående med 1. prioritet i Frøslevgård29. Det andet legat på 100 siet
daler (ca. 66 rdl.) skulle anvendes til at vedligeholde de fire Byrgesen- 
brødres grav på Nykøbing kirkegård. Der var tale om ret store summer på 
den tid.

I 1769 havde Karen Hvistendal den sorg at miste sin eneste søn i en al
der af kun 20 år. Dermed døde den destinerede arving til godset, den sid
ste i mandslinien af Byrgesen-slægten. Moderen bekostede et epitafium 
over ham, som blev ophængt i Frøslev kirke.

Karen Hvistendal blev meget velhavende. Blandt hendes debitorer var 
Niels Christensen Nandrup til herregården Glomstrup på syd-Mors. Han 
havde i 1764 lånt 2200 rbd. mod kaution og pant i Sindbjerg gård. (Glum- 
strup og Sindbjerg gård møder vi igen i III del). En anden var Eggert 
Mandrup, som forrentede et lån på 10.000 rbd. mod pant i gården Kov- 
strup på Thy. Karen Hvistendal geninvesterede sin formue gennem opkøb 
af bondegårde på Mors. Frøslevgårds bøndergods blev herved yderligere 
forøget og var i 1770 på ca. 250 tdr. htk.

Man får et indtryk af godsets størrelse fra en indberetning til amtsstuen 
i Thisted, underskrevet »Karen Hvistendal, Sal. [salig] Niels Bürgesens, Frös- 
lefgaard - 23ndjuny 1711« [15]. Den vedrører det fæstegods, hun ejede,

29 Det gjorde den indtil 1826, hvor den blev udbetalt af gårdens senere ejer til legatets be
styrere, der anbragte beløbet i et andet pant.

76 



samt selve hovedgården. Til godset hørte 42 bondegårde, 16 ‘boelsstæder’ 
(husmandsbrug), 8 ‘vrå’ (enkelt-huse) og 4 møller. Hun ejede således 
samtlige 11 gårde og 8 husmandssteder i landsbyen Frøslev, 4 gårde i na
bolandsbyen Andrup og 2 gårde i den anden naboby, Mollerup. De øvri
ge 2 5 gårde og 8 husmandssteder lå spredt i 18 landsbyer over hele Mors, 
som regel med 1-2 gårde i hver landsby. 10 landsbyer lå inden for en ra
dius af 5-6 km fra hovedgården, mens 11 byer lå længere borte. Den syd
ligste gård lå i Blidstrup, 7 km fra hovedgården, og den nordligste i Sejers
lev i en afstand af ca. 14 km. Denne gårds jorder omfattede hele Fægge- 
klit op til øens nordspids, ca. 25 km fra Frøslevgård.

De fjernest liggende 13 gårde var fri for hoveri, og bønderne her har i 
stedet betalt et højere landgilde for leje af gård, besætning og jord. Hove
ripligten for 18 andre gårde var begrænset til visse perioder af året med 
spidsbelastning, udkørsel af gødning (‘møgdagene’) og hø- og kornhøst. 
Kun de 11 gårde i selve Frøslev by var pålagt at udføre »ordentlig hove- 
rie«. Iflg. Struenses forordning af 20/2 1771 var dette fastsat til 48 ‘spand
dage’, hvor en karl skulle stille med to heste og plov eller vogn, samt 96 
‘gangdage’, hvor en karl eller pige skulle møde på hovedgården til forefal
dende arbejde inde og ude. En interessant detalje er en kolonne, som om
taler »hvor meget reserve-mandskab fra 4de Aar til 36«, der var på fæste
gårdene. Det var de drenge og mænd i det nævnte aldersinterval, der ud 
over fæstebonden selv srzr stavnsbundne. I 1771 var ‘reserve-mandskabet’ 
på Frøslev gods på i alt 88 personer30.

I 1771 fejrede Karen Hvistendal bryllup for sin datter og nu eneste 
arving, Anne Dorothea, der blev gift med Jens Vandborg fra Øland i Thy. 
Om det har været som led i forberedelserne til det sikkert store bryllup, 
eller måske som bryllupsgave, skal være usagt, men Karen Hvistendal be
nyttede i hvert fald lejligheden til samme år at købe Frøslev kirke sammen 
med noget fæstegods af enken efter hospitalsforstander Melchior Mel- 
dahl31.

Skønt Karen Hvistendal virkede under de gunstige konjunkturer for 
landbruget fra midten af 1700-tallet, var godsdrift på ingen måde en risi
kofri beskæftigelse. Således ramtes landet i 1772 på ny af en »grasserende 
kvægsyge«. Da Frøslevgård som de fleste godser på Mors, Thy og Salling 
var specialiseret til studeopdræt med henblik på eksport, må man have følt

30 Indberetningen gengives i Appendiks.
31 Den var nu kirke for slægten indtil 1817, men tilhørte godset Frøslevgård i endnu 

mange år, idet kirken først overgik til selveje 1911.
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Frøslev Kirke. (VKNfot. 1999).

den nye epidemi som en regulær trussel for godset. Der forlyder intet om 
1772 epidemiens forløb på Mors, men godsets frue har naturligvis haft ka
tastrofen i 1747-49 i frisk erindring.

Karen Hvistendal nærmede sig de 60 år og var nok ved at køre træt. Da 
hun ydermere nu havde fået en mand på gården gennem datterens ægte
skab, var tiden moden til et generationsskifte. 1773 solgte hun Frøslevgård 
til sin svigersøn.

Hun fik et langt otium på 25 år, hvor hun boede på Frøslevgård i nær 
kontakt med de efterhånden mange børnebørn. Hun døde i 1798, 83 år 
gammel på 8 dage nær, og blev begravet på Frøslev kirkegård.
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Den rige mand
Jens Vandborg (ca. 1741-1811)

Førnævnte professor Laurids Engelstoft aflagde et besøg på Frøslevgård 
på sin rundrejse på øen. Den 5/5 1805 skriver han i sin dagbog:

»Giorde en Tour til Tødsøe to Mile fra Assels mod nord strax ved Nye- 
kiøbing, hvilken Flekke ligger ganske artig ved Fjorden.-----Ogsaa i den
ne Egn har Bondens Tilstand, uagtet han ei her er Selveier, meget forbe
dret sig, hvilket meget ophiælper Byen Nyekiøbing, da Bonden nu baade 
afsætter flere Producter og forbruger langt flere Luxus-Vare.------Fra
Tødsø toge vi til Frøslevgaard omtrent 1 Miils Vei. Veien var overmaade 
slet som overalt paa Mors. Gaarden beboes af en riig Mand, Vandborg, der 
ligner ganske en Bonde. Til Gaarden er kun en lille Indhegning istedet for 
Have. Overalt er Havevæsenet aldeles forsømt i dette Land.«

Frøslevgård - set fra hjørnet af Frøslev kirkegård. (VKNfot. 1999).
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Bonden, den ‘riige Mand’, var Jens Lauridsen Vandborg, som vi forlod 
på herregården Øland i Thy i 1760’erne. Her var den 19-årige Jens blevet 
Vandborg-familiens overhoved efter stedfaderens død i 1760. Han besty
rede godset for moderen i nogle år og optrådte bl. a. som forlover for sin 
søster Anne Marie ved hendes bryllup i 1763 i Harring kirke. Dette er det 
sidste livstegn, vi har fra ham fra denne periode. Da hans yngste søster 
Maren to år senere blev gift, var hendes forlover således svogeren Niels. 
Jens Vandborg var sandsynligvis på udenlandsrejse i disse år med henblik 
på sin handels- og landbrugsfaglige uddannelse. Turen gik sikkert til 
Hamborg, men hans senere virke som landmand tyder på, at han også har 
opholdt sig en tid på godser i Holsten.

Jens Vandborg dukker først op igen næsten otte år senere, da han bliver 
gift med Anna Dorothea Byrgesen på Frøslevgård. Vielsen foregik på sel
ve gården, som det fremgår af kirkebogen: »Den 18. October [1771] blev 
velædle og højfornemme Seignr. Jens Vandborg fra Øland i Thye og 
Jomfr. Anna Dorothea Byrgesen paa Frøslevgaard efter allernaadigst 
kongl. Tilladelse paa Frøslevgaard copulerede«. Præstens underdanige 
ordvalg vidner om, at Jens Vandborg allerede som ung var en rig mand. 
Det var han takket være sin store arv fra farmoderen, Anne Marie Mads
datter, der døde på Kongensgaard ved Lemvig i 1759. Som skik var på den 
tid, bøjede også Frøslevs sognepræst knæ for såvel Gud som mammon. 
Præstens nye arbejdsgiver var nemlig brudens mor, Karen Hvistendal til 
Frøslevgård. Hun havde lige købt Frøslev kirke.

1 1773 købte Jens Vandborg Frøslevgård af sin svigermor. Han kom som 
godsejer til at virke i slutningen af den længste fredsperiode, man nogen
sinde har kendt herhjemme, de godt 80 år fra 1720 til 1801. Forvisse sam
fundsklasser blev det en opgangstid uden sidestykke. Den fik desværre en 
brat afslutning med napoleonskrigene, som Danmark ganske vist ikke del
tog aktivt i, men hvor Danmark dog blev indviklet i en regulær handels
krig mod England, først med den årelange blokade af vor oversøiske han
del, dernæst slaget på rheden 1801, så englændernes angreb på Danmark 
i 1807 med Københavns bombardement og afståelse af den danske flåde, 
og til sidst kaperkrigen 1807-14. Ved den fatale fredskonference i Kiel 
1814 mistede vi Norge, der hvad handel angik repræsenterede et særdeles 
vigtigt marked, ikke mindst for vestjyske købmænd og godsejere.

Den mest betydningsfulde samfundsændring i Jens Vandborgs levetid var 
dog nok landboreformerne i 1780’erne. Med den øgede korn- og stude
eksport voksede også størrelsen af hovedgårdenes bygninger, antallet af 
kreaturer og arealet af opdyrket land. I takt hermed øgedes behovet for ar
bejdskraft stærkt, og fæstebøndernes hoveriforpligtelser voksede og blev 
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langt vigtigere for herskabet end landgildet, de årlige afgifter, som bønder 
betalte for leje af bondegård, jord og besætning. I slutningen af 1700-tallet 
fandt regeringen det nødvendigt at gribe ind. Historien om afviklingen af 
stavnsbåndet og hoveriet i slutningen af århundredet er velkendt fra enhver 
skolebog om danmarkshistorie. Hoveri-lovgivningen afsluttedes med 
forordningen af 6/12 1799, der forbød al ubestemt hoveri. Kongen nedsatte 
lokale hoveri-kommissioner og påbød, at enhver forøgelse af hoveri ud over 
det, der var fastsat ved aftaler og kendelser, skulle godkendes af rentekam
meret. Sammen med en revision af jordfordelingen gennem udskiftning af 
landbrugsjorden påvirkede disse reformer hverdagslivet for alle på landet.

Familien Vandborg
Som allerede nævnt kender vi ikke Jens Vandborgs nøjagtige fødselsdag, 
men iflg. kirkebogen for Frøslev sogn døde han i sit 11 ’de år d. 16/10 1811. 
Han må altså være født ca. 1741. Vi har i det foregående fulgt hans op
vækst i Lemvig, hvorfra han og familien flyttede til herregården Øland i 
Harring sogn i Thy. Efter sit giftermål i 1771 oprettedejens Vandborg og 
hustruen gensidigt testamente, til vitterlighed underskrevet af Christen 
Nørbeck til nabogodset Damsgård og Rasmus Nybro, der boede på går
den. Jens Vandborg og hustru fik 1774 kgl. bevilling til, at den længst
levende kunne sidde i uskiftet bo, og dette skulle vise sig at få stor betyd
ning ved det næste generationsskifte.

I de følgende år blev Frøslevgård rammen om livet for den efterhånden 
børnerige Vandborg-familie. I årene 1775-1792 fødte Anna Dorothea 11 
børn [16]:

a. Karen Hvistendal, 1773-1836.
b. Niels Byrgesen Wandborg, 1774-75.
c. Laurids Byrgesen, 1775-1875.
d. Niels Peter Byrgesen, 1777-78.
e. Anne Sophie Vandborg, 1780-1860.
f. Niels Byrgesen, 1781-<1787.
g. Søren Byrgesen Vandborg, 1782-1824.
h. Peder Jensen Vandborg, 1784-1822.
i. Jens Hvistendal Vandborg, 1785-1858.
j. Anne Marie Vandborg, 1788-?
k. Dorthe Margrethe Vandborg, 1792-1855.

Som frue på gården stod Anna Dorothea for en stor husholdning med 10- 
11 faste beboere foruden familien. Hun har næppe haft mange ledige 
stunder. Ikke desto mindre er hun kun nævnt i kirkebøger og folketæl- 
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lingslister, en skæbne hun delte med flertallet af den tids kvinder. Den før
ste folketællingsliste for kongeriget Danmark fra 1/7 1787 giver et øje
bliksbillede af Frøslevgårds beboere: Det år boede her forældrene med 
seks børn og mormoderen, den 72 år gamle Mad.me Karen Hvistendal, 
desuden fem tjenestekarle på 24-32 år, to drenge på 14 og 15, samt tre tje
nestepiger på 22-30 år, alle ugifte, i alt 19 personer. Ved den næste folke
tælling i 1801 havde man fået endnu en tjenestepige.

Anna Dorothea og Jens Vandborg måtte følge tre sønner til graven, et 
relativt lille tal i betragtning af datidens store børnedødelighed. Alle tre 
var opkaldt efter deres morfar, Niels Byrgesen. De to af drengene døde 
inden 2-års alderen. Over deres grave satte forældrene to næsten ens kalk
sten, 98 x 55 cm., med følgende indskrift: »Niels Byrgesen Wandborg, 
Søn af Hr. Jens Wandborg og Mad. Anne Dorothea Byrgesen til Frøslev- 
gaard, født 5. Febr. 1774, død 20. Jan. 1775« - og - »Niels Wandborg, 
Søn af Jens Wandborg og Anne Dorothea Byrgesen, født 8. Aug. 1778, 
død 8. Okt. 1779«.

Stenene flankerer i dag ligstenen over deres mormor, Karen Hvistendal. 
En tredje søn, også døbt Niels Byrgesen, må ligeledes være død som barn, 
idet han savnes i folketællingslisten for 1787.

De øvrige børn har måske fået undervisning af den stedlige degn, Poul 
Andersen Kierulf, der iflg. visitatsbogen var »en kristelig degn og en 
ustraffet skoleholder«. Sønnen Søren er nu nok blevet undervist af sognets 
præst Hr. Peder Weytorp. Han var selv tidligere degn og »søgte altid at få 
en skolemester til sognet, der var god til at undervise«. Søren blev senere 
sendt til latinskolen i Aalborg, hvorfra han blev dimitteret i 1799. Han 
blev cand. teol. i 1805. De øvrige tre sønner fik en landbrugsfaglig ud
dannelse, og alle fire døtre blev gift på Frøslevgård.

Godset
Den sidste halvdel af 1700-tallet var Frøslevgårds glansperiode. Jens 
Vandborg overtog i 1773 en »komplet« herregård, skattefri for sædegår
dens hartkorn, godt 2 3 tdr. Godsets tilhørende bøndergods havde et sam
let hartkorn på i alt 208 tdr. Men gennem sin 38-årige godsejertid fortsat
te Vandborg med at købe og sælge fast ejendom på Mors, som følgende 
eksempler vil vise:

1782 sælger han gården Kortbæk i landsbyen Flade for 50 rbd til enken efter hans 
fæster Peter Kortbæk. Hun sælger kort efter gården til sin søn.

1782 dør familiens gamle nabo mod vest, Christen Nielsen Nørbeck til herregården 
Damsgård. Enken afholder offentlige auktion året efter. Her får Jens Vandborg
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hammerslag på 83 tdr. htk. bøndergods i landsbyerne Fjalderslev, Dragstrup, 
Skallerup, Solbjerg og Mollerup samt Mollerup kirketiende og Dragstrup og 
Skallerup kongetiender. Købesummen var 9.400 rbd. En af auktionsbetin
gelserne lød: »Med enhver gård eller hus bliver opråbt det mandskab, som 
dermed skal følge og i auktionsforretningen er benævnt, og til mere gives de 
købende ingen ret uanset hvortil de have fyldt deres 4. år«. Med købet af bon
degårde fulgte også kontrakterne med de fæstebønder, der beboede gårdene, 
med eller mod deres vilje.

1784 sælger han Flade sogns kongetiende til F. W. Steenstrup til Nandrup i Flade 
sogn for 2850 rbd. Steenstrup var en ven af familien og fadder til Vandborgs 
datter Anne Sophie i 1780.

1786 køber han Frøslev og Mollerup kongetiender af Povél Ulrich Tøttrup til Due
holm, købesummen var 2400 rbd. (Frøslev og Mollerup kirketiender havde svi
germoderen Karen Hvistendal allerede købt i 1771). Ligeledes køber han 
Vejerslev kirketiende. Tøttrup familien var også Vandborgs nære venner.

1786 sælger han Tøttrup-Elsøe kirketiende med underliggende kirkejord samt 
Bjergby konge- og kirketiende, som han selv havde købt for 4400 rd.

1789 får han tilladelse til at nedlægge Dragstrup vandmølle og opføre en vindmølle 
i stedet.

1795 får Vandborg bevilling til at nedrive Vejerslev kirkes gamle kirketårn, som var 
meget »brøstfældig«, mod at han til gengæld lader opbygge et nyt »i lige høj
de med lavkirken, således at der under tårnet indrettes et smukt våbenhus med 
loft over«, og det ny tårn skal »dækkes med en sirlig top eller et lidet spir«.

1799 køber han 32 tdr hartkorn bøndergods af fællesejerne af Ørndrup.

1785 var det lykkedes »den rüge mand« at samle 290 tdr. htk., og godset 
var endda langt bedre »arronderet« [samlet], idet Frøslevgård nu var ene
ste lodsejer i landsbyerne Frøslev, Andrup, Mollerup, Fjallerslev og Leg- 
ind i Lodderup sogn, hvor også gården Trelborg hørte til godset. Disse 
byer udgjorde et samlet område omkring hovedgården. Her boede to 
tredjedele af godsets 48 bønder samt 11 af dets 27 husmænd. Byernes 
marker var udskiftet, men landsbyernes beboere var ikke flyttet ud, de var 
»fælligbundne, hvilket var årsaget af de ringe jorder, hvorpå nogle gårde 
skulle udflyttes, om udskiftningen skulle medføre nogen udbytte«.

I de følgende 20 år voksede godset yderligere.
1806 opregner provst Schade (med Jens Vandborg som kilde) Frøslev

gårds besiddelser således: »Gaardens Hartkorn, fri Hovedgaardstaxt, er 23 
Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb., og contrib. 7 Tdr. 2 Fdkr. 2 Alb. [kontribua- 
belt hartkorn var skattepligtig jord under sædegården]. - Jordarealet: 
Agerjord 320, Eng 150, Hede og Overdrev 110 geomet. Tdr. Land; i alt
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588 Tdr. - Bøndergodsets Hartkorn: Jordskyld 389 Tdr. 4 Skpr. 2 Alb. 
Mølleskyld 14 Tdr. 7 Skpr. - Tiender: 5 Konge-T. og 5 Kirke-T., tilhobe 
matric. for 155 Tdr. Det tiendeydende Hartkorn er 1126 Tdr.« Jens 
Vandborg havde rigeligt at se til. Han var øens største jorddrot.

Men samtidig havde han en stor velstand af børn..

Kalkgruben
Ud over jordegods og tiende-ydelser havde Jens Vandborg endnu en væ
sentlig indtægtskilde. I midten af 1700-tallet lærte bønderne at tilføre de
res marker kalk, at »mergle jorden«, og på Mors havde man i flere år søgt 
efter en egnet kalkgrube. Det år Jens Vandborg overtog godset, opdagede 
man tilfældigt en meget stor kalkforekomst på Frøslevgaardsvang, en ud
mark under godset. Fundet skildres af den mineralogi-kyndige provst 
Schade: »Efter længe forgjæves Søgen efter Mergel paa Gaardens Ejen
domme, blev denne Grube hændelsviis opdaget i Foraaret 1773, da to 
Bønder vare i Færd med at udkaste en Ræv af sin Hule. Eerslev Kridegru- 
be var vel endeel Aar tilforn opdaget, men den blev ikke synderligt afbe
nyttet, især til Indmarksjorder, før man lærte, at det kun er ved Misbrug 
af Kridemergelen, at Ordsproget bliver anvendeligt, ‘Kride gjør en riig 
Fader, men en fattig Søn’. Men Misbrug udeblev ikke.«

Man begyndte straks at bryde kalken, og - »formedelst Ejerens hen
sigtsmæssige Brug deraf til Exempel for Andre, og den Andre dertil for
undte Adgang, er [Kalkgruben] bleven en Kilde til Velstand,« for »de, som 
have Part i Kalkgruben, sælge Kalkmergel til dem, som ikke eje dette Mi
neral. For hvert Læs, som Kjøberen selv bryder og fører af Gruben, beta
ler han 6 til 8 sk., men 16 til 20 sk. for Læsset, som han kjøber af det, Ej
eren har besørget brudt og opført. Kridtsteen sælges også til Kalkbræn
ding. ----- I Kjæret østen for Gaarden findes Sandmergel, blandet med
Hjorte-Muslingskalier« (Schade).

Vandborg udnyttede ikke blot mergel og kridtlejet til godsets eget brug, 
men solgte mergel og kalk til de omliggende byer. Det blev med årene til 
en storstilet grube-drift. Schade oplyser, at man allerede i 1811 var kom
met 50 fod ned i jorden, dybere end nogen anden grube på øen. Samme 
år brændte man 30 til 40 tønder kalk ad gangen i Frøslevgårds kalkovn. 
Det bekræftes af Begtrup (1812), der skriver, at en trediveårig erfaring 
havde lært morsingboerne den rette anvendelse af kalk til gødning. Den 
største og bedst indrettede kridtgrav på øen tilhørte proprietær Jens Vand
borg på Frøslevgård. Den var så dyb og rummelig, at en anselig kirke kun
ne få plads i den. Nedkørslen til graven var bekvem og kunne spærres med 
bom. Betalingen for at hente mergel én dag med to vogne var to rigsdaler.
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I modsætning til andet markarbejde blev udkørsel af mergel ikke besørget 
af fæstebønderne, men af lejet arbejdskraft52.

Et biprodukt af Frøslevgårds kalkgrube kom til at ændre selve landska
bets udseende. I omtalen af arbejdsopgaver nævner hoveri-reglementet fra 
1771 kun rejsning af jorddiger som hegn. Det var to år før man fandt kalk
gruben. I hoveri-efterretningerne fra 1791 nævnes nu også rejsning af 
stengærder. Efter udskiftningen i 1793 tog man for alvor fat på indheg
ning af marker, idet man indså fordelene derved i form af læ samt mark
fred for folk og fæ. Man anvendte de sten, der hobede sig op ved Frøslev
gårds mergelgrav. Arbejdet var endnu i fuld gang ved århundredeskiftet, 
som Schade skriver: »Der arbejdes paa Markens Indhegning med Gjerder 
af Krideflint og Kridesteen. Hidindtil ere 7050 Alen dobbelt og 4400 Alen 
enkelt Gjerde opført. Desuden [er der gravet] Hegningsgrøfter igjennem 
Kjærene 5000 Alen.«

Studegården
Jens Vandborgs væsentligste indtægtskilde hidrørte dog fra studeopdræt 
og -handel. Provst Schade giver en detaljeret skildring af Frøslevgårds 
marker, besætning og drift: »Jorderne bestaae af god Kornmuld, Under
laget er for det meste leret, for en Del gruset. Indmarken er inddeelt i 9 
Tægter, hvoraf 4 besaas og 5 ligge ud til Græs. Det 1ste Aar saas Gjød- 
ningsbyg, hvortil som sædvanligt piøjes to Gange; 2det Aar Vinter-Rug og 
Byg. Er Jorden alt for seneret [fuld af senegræs], piøjes til Bygget to 
Gange, ellers kun een Gang, det første muligt om Foraaret; 3 die og 4de 
Aar Havre, hvortil piøjes om Efteraaret. Til sidste Kjærv saaes tillige Kle
ver [kløver]. Udmarken er deelt i 12 Tægter, hvoraf 4 besaaes og 8 hviler. 
Det 1ste Aar saaes Ærter og Vikker; 2det Aar Byg, hvortil gjødes; 3die Aar 
hvid Havre og Byg; 4de Aar sort Havre med Klever; denne sidste slaaes 
det første Aar. Udmarken piøjes om Efteraaret og besaaes om Vaaren i 
samme Pløjning. - Qvægbesætningen: 8 til 10 Heste, 20 Køer og Qvier, 
68 Staldstude, 20 Foderstude, 120 Faarehøveder, 5 Sviin. - Den aarlige 
Opdræt: 60 Lam.«

Typisk var herregårde i nord-Jylland helt lagt an på opfedning af stude 
til eksport, et højt specialiseret og nærmest én-strenget landbrug. Ikke så 
sært, at kvægsygen var frygtet. Den kunne ruinere en mand. Jens Vand
borg gav selv en udførlig redegørelse for gårdens studeopdræt (Begtrup

12 Frøslev kalkværk gav arbejde til adskillige mennesker helt op til nutiden, hvor kalk
brændingen var den eneste industri i kommunen. Kalkværket er i dag nedlagt.
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1812): 4-5 år gamle stude blev købt af bønderne og leveret om foråret til 
opfedning. Om sommeren gik de på græs. Studene blev kun vandet én 
gang om dagen mellem kl. 9 og 11 formiddag. De blev middag og aften 
drevet ind i en fold, hvori der var kørt rigeligt løs jord, halm og lyng til 
strøelse. På den måde var studene lettere at vogte, og en del af gødningen 
blev samlet på ét sted og kunne udnyttes mere rationelt. Sidst i september 
begyndte man at tage dem ind om natten og give dem havre morgen og 
aften. 14 dage senere blev de indbundet i staldene. Her stod de hele vin
teren til midt i april. Så blev de drevet af gårde, d.v.s. på studedrift ad den 
gamle hær- eller oksevej, og solgt i Holsten, Hamborg eller København. 
Vandborgs køb af de mange kirke- og kongetiender har bl.a. været med 
studeopdræt for øje. Bøndernes tiender blev leveret i naturalier og ud
gjorde et betydeligt korntilskud til hovedgårdens studeopfedning, som be
skrevet i I del.

Men Vandborg udvidede ikke blot godset udadtil gennem opkøb af jor
degods, han rationaliserede godsets administration og udvidede godset 
indadtil, idet han øgede det dyrkede areal af hovedgårdsmarkerne og lag
de nyt land under plov gennem opdyrkning af landsbyens overdrev i sam
arbejde med bønderne. Af størst betydning var dog nok, at han tidligt 
foretog en total omlægning af selve dyrkningssystemet. Tidligere var 
hovedgårdsmarkerne tredelt i (1) alsædsjorden nærmest gården, der blev 
tilsået hvert år; (2) brødjorden, der blev tilsået nogle år og hvilede andre; 
og (3) udmarksjorden, der havde lange hvileperioder, aldrig blev gødet og 
kun tilsået med havre. I stedet indførte Vandborg det holstenske kobbel
brug, et system der blev kendt i Danmark omk. 1750, og som han sikkert 
havde studeret under sin rejse i ungdommen. Jorden blev opdelt i 11 sek
tioner. Heraf var 2 stadig alsæd, men de øvrige dyrkedes i 5 år hver for 
derefter at hvile de sidste 4 år af omdriften. Det nye var den regelmæssi
ge rotation, hvor hver mark lå brak i et år. Samtidig forbedrede han jor
den ved afvanding, rydning af krat og sten, og indførelse af nye afgrøder 
som kløver, vikker og ærter - samt ved en omhyggelig mergling. Studene 
leverede desuden naturgødning til overflod.

Den nye Frøslevgård
»Den 20. Juli 1786 brændte Borgegaarden, som da var en ny Binding
værks Bygning, ganske af, og det paa en Dag, da Ejeren med Kone var 
fraværende«, skriver Schade. Ilden opstod ved middagstid af ukendt år
sag-

Man ved intet om Frøslevgårds udseende i ældre tid. Der er ikke fundet 
spor af voldgrave eller andre befæstningsanlæg, men gården var ombygget 
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flere gange, senest med de helt nye bindingsværksbygninger, der brændte. 
Nu måtte Jens Vandborg i gang igen, og resultatet blev den nuværende 
hovedbygning, opført i 1786. Den er i senbarok som mange jyske herre
gårde fra slutningen af 1700-tallet. »Bygningen er med sin manglende ud
smykning meget enkel, men virker samtidig særdeles solid. Det er som om 
der i dens udformning kan ses et spejlbillede af bygherren Jens Vandborg, 
der synes at have været en ganske jordbunden, men samtidig meget drif
tig godsejer«, skriver Susanne Overgaard.

Hovedbygningen består af tre fløje i én etage, en hovedfløj med facade 
mod vest til haven og mod øst til gården, her med karnap og kvist, og to 
sidefløje nord og syd for hovedfløjen. Hovedfløjen er en grundmuret, 
teglhængt bygning på 26 fag, 63 alen lang, 13 alen bred og 12 '/’ alen høj 
fra grund til tagryg33. I den nordre ende lå storstuen, derefter fulgte et 
sengekammer, et gæstekammer, en skrivestue og dagligstuen, der lå midt 
i huset. I den sydlige fløj var der tre sovekamre, folkestue, køkken, mæl
kestue, pigekammer, spisekammer og fadebur. Den nordre sidefløj rum
mede vinkælder og gæstekamre, den søndre bryggers og bagestue. Den 
trefløjede ladegård øst for borggården havde mod syd studestald, mod øst 
lade og mod nord hestestald, kohus og vognport. En grundplan fra 1793 
viser endnu tre bygninger vest for hovedfløjen. Det var resterne af den 
gamle borggård af bindingsværk, opført før branden. De indeholdt et par 
værelser, materialkamre, saltkælder og brændselsrum.

Til gården hørte desuden en smedje. Provst Schade, der ofte havde sin 
gang på Frøslevgård på Jens Vandborgs tid, tilføjer: »I Haugen er Frugt
træer og begyndt med Humle-Anlæg. Ved Gaarden er en Veirmølle, en 
Tegl- og Kalkovn, hvori brændes paa Gangen 12 til 1400 Muursteen af 
rød Farve og 30 til 34 Tdr. Kalk; paa Marken et Par Afbyggere [arbejder
boliger?]. Tørveskjær haves til Overflod.«

Hoveri
De helt dominerende problemer i landbruget i de sidste årtier af 1700-tal- 
let var som sagt afvikling af hoveriet og udskiftning af landbrugsjorden.

Hoveriarbejdet udførtes af fuldt eller delvis hoveripligtige fæstebønder 
iflg. deres fæstekontrakt. De fuldt hoveripligtige fæstere var inddelt i

” Brandtaksation 1797. - De takkede kamme på hoved- og sidefløjenes gavle og kar
nappen er bygget i det 20. århundrede, og de nuværende avlsbygninger er opført efter 
en brand i 1915.
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Fuldt hoveripligtige bønder på Frøslevgård gods [17]
År Frøslev Mollerup Fjalderslev Andrup I alt (plove)
1770 11 0 0 0 5 2/3
1773 12 2 0 0 7
1791 10 4 6 0 10
1800 12 4 6 1 11 1/3
1812 12 4 6 1 11 1/3

grupper på 2-3 bønder, som sammen skulle udføre en såkaldt »plovs« ho
veri. De skulle stå for dyrkningen af bestemte skifter, i realiteten et mo
derne forretningsprincip med decentralisering af kompetence under an
svar, som Vandborg selv begrundede i 1790: »Naar dette Arbeide bliver 
forrettet skifteviis herefter som hidtil, kan det giøres i kortere Tiid af den 
Aarsag, at Bonden stræber bedst, naar han ved [kender] sit bestemte Ar
beide og derimod nøler ved Dagsarbejde.«

I Vandborgs tid blev antallet af plove øget fra 5 til 11 og fuldt hoveri
pligtige bønder fordoblet fra 11 til 23.1 1770 kom de fuldt hoveripligtige 
alle fra Frøslev, men senere også fra nabolandsbyerne. De fulgte med ved 
Vandborgs køb af gårdene, idet han også overtog beboernes fæstekontrak
ter. Udvidelsen af arbejdskraften muliggjorde den omlægning og moder
nisering af gårdens drift, han ønskede, og dette har i sig selv været et inci
tament til godsudvidelser, fordi det øgede behov for arbejdskraft fordrede, 
at han opkøbte flere bondegårde (læs: fæstekontrakter).

I 1770 var der 32 gårdmænd og husmænd, der kun forrettede arbejde et 
bestemt antal dage, og 19 der betegnes som hoverifri. En af dem måtte 
dog deltage »med kornskibning og andet lige med andre gårdens frie bøn
der«. Godsejeren gik selv i spidsen. En indberetning fra 1773 anfører, at 
»foruden anførte Arbejde forretter Ejeren Jens Vandborg med én Ploug 
alt Arbejde lige med Bønderne«. Det praktiske markarbejde overgav han 
nu nok til gårdens karle, for en stor del af hans egen arbejdsdag blev sik
kert tilbragt bag skrivebordet. 11812 var 3 5 gårdmænd og husmænd del
vis hoveripligtige.

Arbejdet var i tiden efter 1770 begrænset til et bestemt antal spand- og 
gangdage, der gik på omgang mellem fæsterne. Jordens dyrkning omfat
tede: Udkørsel og spredning af gødning, pløjning, harvning, såning, trom
ling, mejning og høslet samt indkørsel af korn og hø. Før kornet blev sået, 
måtte marken piøjes med de gamle hjulplove trukket af fire heste, idet en 
karl holdt ploven og en dreng kørte hestene. Når markerne lå brak i om
driften, gik gårdens kreaturer på græs, eller markerne blev indhegnet til 
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høslet. Det bedste hø fik gården fra sine enge nord og vest for markerne. 
Godsets fæstere sørgede også for at tærske og rense kornet, reparere går
dens bygninger, udbedre veje, rense vandingssteder, samle sten på mar
kerne, grave grøfter, rense diger og gærder, skære tørv og rør, slå lyng og 
køre med varer til og fra Nykøbing og øens ladepladser, hvorfra man også 
udskibede stude til eksport.

Som herremand synes Vandborg at have været ret usædvanlig for sin 
tid. Han synes at have været bedre uddannet end de fleste og var på visse 
områder næsten en moderne arbejdsgiver. Den københavnske professor 
Engelstoft, der besøgte Frøslevgård i 1805, beskriver ham, som tidligere 
nævnt, som en ganske jævn mand, »en riig Mand, der ligner ganske en 
Bonde«. Denne noget arrogante unge københavner lagde i øvrigt ikke 
fingrene imellem. I sin rejsedagbog fortæller han om en på hans tid for
længst afdød godsejer på øen, der skal have været en regulær bonde
plager:

»En-----haard Tyran, hvis Navn endnu nævnes med Skræk. Han pla
gede Bønderne med umaadelig Hoverie og slog endog nogle ihiel, som 
det da hedte sig vare pludselig døde. Han pidskede selv paa Bøndernes 
Heste til de styrtede og trøstede Bønderne med, at ‘Følfar’ [Hingsten] 
levede endnu. Hans Bønder var over al Beskrivelse usle, og deres Heste 
ved Mishandling saa afmægtige, at Bønderne i Østerassels maatte om 
Morgenen gaae om til hinanden for at hielpe hverandre at reise deres 
Heste, som ikke kunne reise sig selv. Han tvang Indbyggerne paa Jeg- 
indøe, som have en halv Miil over Vandet, til at komme til Hove, ihvad 
Veirlig det var, og pryglede dem og satte dem paa Træhesten, naar de 
kom for sildig. Han efterlod sit Gods i Armod, sin Formue ødelagt, da 
Godset tilsidst kostede ham mere, end det indbragte, og sit Navn i For
bandelse.«

Vandborgs succes på sit gods beroede formentlig især på hans ‘moder
ne’ og utraditionelle holdning til hoveri. Hans bønder nød godt af at have 
en veluddannet arbejdsleder. Som Susanne Overgaard skriver: »Vandborg 
fik givetvis mere hoveriarbejde erlagt i perioden, men det er mere usikkert 
om den enkelte bondes byrde er blevet forøget, og hvor hårdt den har 
tynget. Hoveriet var naturligvis ikke velset, men tyngden skal antagelig 
ikke overdrives. Bonden fulgte i hvert fald udviklingen, og fik derigennem 
del i den økonomiske opgang. Bøndergods og hovedgård var ved deres 
drift og ved udveksling af ressourcer tæt sammenknyttede. Det har også 
været hårdt arbejde at være godsejer«.
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Udskiftning
I 1793 blev Jens Vandborg udnævnt til landvæsenskommissær. Anledning
en var, at Frøslevgård og Frøslev by skulle i gang med en udskiftning og 
en mere rationel sammenlægning af beboernes mange mark-parceller. Det 
skulle blive den mest revolutionerende reform i mange hundrede år. Men 
flere var betænkelige ved de umiddelbare virkninger, ikke mindst bønder
ne selv. I begyndelsen af 1800-tallet advarede også Jens Vandborg skarpt 
imod udparcelleringerne: »De mange parcellister befordrer ikke Velstan
den, thi det er folk, som i utide gifte sig og derved nødsages at kiøbe en 
Plet Jord, derpaa bygge Huus, og naar det er skeet, mangle Evnen til at 
sætte Jorden i Stand, og om faa Aar nødes de til at sælge til een, som er i 
samme Forlegenhed, og er ligeledes uformaaende til at forbedre Jorden, 
derfor er det en Sjældenhed, at de komme i god Stand«.

Vandborg udtalte sig muligvis generelt om den nye tendens i tiden, for 
antallet af landbrug viste en ret beskeden stigning i hans egne landsbyer, i 
Frøslev sogn kun fra 12 til 17 i perioden 1793-1811. Og det var nødven
digt at oprette de nye hjem, for befolkningstallet i hans to landsbyer for
dobledes på knap 50 år (1787-1834). Men det kunne Vandborg næppe se 
i begyndelsen af 1800-tallet. - Det har sin pris, når man som han selv sæt
ter mange børn i verden. Det skulle hans egne børn få at mærke.

Befolkningstal
Landsby 1787 1801 1834
Frøslev 160 193 364
Mollerup 77 87 131

Udskiftningen af jorden på Frøslev-egnen fandt sted forholdsvis sent, 
egentlige udflytninger af gårdene var sjældne, og overgangen til selveje 
skete langsommere end i andre egne af Jylland. Her spillede lokale fakto
rer ind. Med studeopdræt som hovednæringsvej, hvor fe det fælles over
drev blot skulle bruges til græsning, og med den nemme adgang til mer
gel havde bønderne under Frøslevgård ikke behov for en omlægning af 
driften. Bønderne var dog ikke uden fremdrift. De havde i 1805 udvidet 
de dyrkede arealer så meget, at hartkornet var blevet 5-6 gange større, end 
matriklen viste, og de havde indført nye afgrøder, belært af hovedgården. 
Folk levede just ikke i trange kår.

Frøslevgårds jorder blev i disse år opmålt tre gange34. Landmåleren 
Emanuel Torm var professionelt uddannet, og hans opmålinger er utvivl
somt pålidelige. Frøslevgårds eget agerland bestod af 154 tdr. land i »Ene- 
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mærket« (markerne omkring hovedgården) og 113 tdr. land i Frøslevs by
mark, i alt 267 tdr. land. De tilsvarende tal ved matrikuleringen i 1683 var 
92, 42 og 134. Gårdens markareal ‘under plov’ var således fordoblet på 
godt hundrede år, en betydelig forøgelse selv når der tages hensyn til min
dre fejlmålinger, og til, at hovedgårdens jorder i bymarken var forøget 
med agre fra tre ødegårde. I stedet for hovedgårdens arealer i bymarken 
fik Vandborg anvist 207 tdr. land agerjord og 23 tdr. land eng, heri en del 
der var opbrudt af fælleden. Hovedparten lå i det hjørne af bymarken, 
hvor man havde fundet det store mergel og kridtleje, så Jens Vandborg be
holdt sin kalkgrube3’.

Fæstebøndernes samlede landgilde i 1791 var ikke så stort som ved den 
første matrikelberegning i 1664, men til gengæld var hoveriet vokset be
tydeligt. Det var nu langt den vigtigste ydelse for fæsterne i Frøslev og 
Mollerup. Også antallet af gårde var lavere i 1791 end i 1664 og 1688. 
Man havde nedlagt gårde i de dårlige tider i begyndelsen af århundredet, 
og jorden var blevet udstykket til husmandsbrug eller sammenlagt med 
andre gårde.

Udskiftningen i Mollerup (1790) og Frøslev (1793) var begyndelsen til 
afviklingen af det gamle landsbysamfund. Formålet var en bedre fordeling 
af jorden. Denne gennemgribende reform tog naturligvis årtier, og ved 
senere handler og mageskifter fik man forbedret den første udskiftning, så 
de enkelte gårde med tiden fik deres jorder samlet. De fleste gårde blev 
først frikøbt af godset i årene efter 1820.

Men den fase af landboreformen oplevede Jens Vandborg ikke.

De sidste år
Jens Vandborg nåede at sætte seks af sine otte børn i vej og se dem eta
blere sig før sin død. Den ældste, Laurids, fulgte i faderens fodspor og blev 
oplært i studeopdræt af ham selv. Han betegnes i folketællingslisten af 
1801 som »forvalter ved godset Frøslevgård«. I 1804 købte Jens Vandborg 
Jølbygård på Mors til ham, og her blev Laurids nu gårdejer 29 år gammel. 
Gården beskrives af provst Schade som en typisk studegård [18]. - Søren 
blev sognepræst i Janderup-Billum sogn vest for Varde i 1807. - Peder 
boede endnu hjemme på Frøslevgård ved faderens død 1811. - Den yng-

34 Opmåling fandt sted i forbindelse med hoveri-efterretningerne i 1791, i anledning af 
Frøslev sogns udskiftning i 1793, og tredje gang uden kendt formål (findes på et løst 
blad i gårdens papirer i Landsarkivet i Viborg).

35 Den sydlige del af Frøslevs bymark blev udstykket i begyndelsen af 1800-tallet i en 
række huslodder, det nuværende Frøslevvang.
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ste søn, Jens, tog efter konfirmationen til Randers, hvor han i 1801 boede 
hos søsteren Anna Sophie og hendes mand Chr. Carl Lange i deres køb
mandsgård på torvet (se III del). Overvejede han at blive købmand? Han 
må i så fald have frafaldet idéen, for han vendte tilbage til Mors til land
bruget nogle år senere, og omkring 1810 etablerede faderen ham som 
gårdejer på Halkjærgård, der lå i Dragstrup sogn, Nørre herred. Det var 
en lille gård på 5 tdr. htk. med to tilhørende huse med et samlet hartkorn 
på 1 td. Bygningerne var »nye og indrettet til en familie uden for bonde
standen«.

De fire døtre blev alle gift, tre af dem i Jens Vandborg levetid. Den æld
ste, Karen Hvistendal, giftede sig 1796 med Nykøbing-købmanden Niels 
Ettrup. - Den næste, Anna Sophie fejrede bryllup med Chr. Carl Lange i 
1799. Han var købmand og »Tobaks-Fabriqueur« i Randers, hvor de kom 
til at leve højt på strå - i hvert fald i Jens Vandborgs levetid36. - Anne Ma
rie blev gift 1808 med Andreas Lang til Vennergaard. - Dorthe Margre
the, den yngste, giftede sig først efter faderens død med en læge i Nykø
bing, Jochum Severin Nyholm. Døtrene drog alle af hjemmet med en be
tydelig medgift, således kunne Anna Sophie i 1799 drage til Randers med 
»8000 specier i medgift, foruden en stor mængde sølvtøj«37.

Men ét er at se sine børn i vej, et andet er at se, hvor vejen fører hen 
eller ender. Dette var de færreste forældre forundt dengang.

Jens Vandborg døde på Frøslevgård d. 16. oktober 1811 og blev begra
vet på Frøslev kirkegård. Han døde utvivlsomt i tryg tillid til, at hans kone 
og børn ville få en lykkelig fremtid. Han havde i hvert fald gjort, hvad han 
kunne.

Han blev forskånet for at opleve de følgende års begivenheder!

36 De er hovedpersoner i denne bogs III del.
37 Kilde: Chresten Skikkild: Erindringer, IV del.
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Faldet
Jens Hvistendal Vandborg (1785-1858)

Med den kgl. bevilling fra 1774 til at sidde i uskiftet bo var Jens Vandborgs 
enke, Anna Dorothea, nu bestyrer af godset. Hun var imidlertid nær de 60 
år, og at drive godset alene, som hendes mor havde gjort, kunne der ikke 
være tale om. Det havde jo altid været hendes mands arbejde, og desuden 
havde hun fire voksne sønner. Men Laurids sad tilsyneladende veletable
ret på Jølbygård, og Søren var boglærd og uden begreb om godsdrift. 
Peder magtede ikke så stor en opgave efter hendes mening, så valget af en 
efterfølger måtte falde på den yngste, Jens Hvistendal.

Han overgav derfor sin lille Halkjærgård til broderen Peder og købte 
selv Frøslevgård af moderen i 1812. Med i købet fulgte godt 213 tdr. htk. 
bøndergods, 2 kongetiender og 3 kirketiender samt fiskeriet i Dragstrup 
å. Prisen var 150.300 rbd., den højeste pris noget gods på Mors nogen
sinde var blevet handlet til. Den 27-årige nye godsejer måtte underskrive 
en meget stor obligation af hensyn til de syv søskendes arveinteresser.

Næppe var sørgeåret efter faderens død omme, før man beredte sig til 
fest på godset. Det skulle blive det sidste bal på gården. Den 1. nov. 1812 
fejrede den unge herremand sit bryllup. Bruden var hans kusine, jomfru 
Ingeborg Mariane Severine Vandborg, datter af hans farbroder, assessor 
Mathias Vandborg til Kaas. Jens og Ingeborg var som omtalt vokset op 
sammen på Frøslevgård. Her havde man optaget den lille pige som pleje
datter grund af forældrenes tidlige død i 1796.

Hvorledes herremænd på Mors fejrede bryllup på den tid vides ikke, 
men festlighederne har givetvis ikke været ringere end hos deres bønder, 
og morsingbondens bryllupsskikke ved vi da lidt om. Provst Schade be
skriver fx menuen:

»Til Bryllupper og andre udmærkende Gilder bevertes sædvanligen 
med følgende Retter: 1) Fersk Suppe og Kjød. 2) Fersk Fisk, i Mangel der
af tør Fisk. 3) Ægost med 01 paa, undertiden i sammes Sted opstuvet 
Hvidkaal eller Grønkaal. 4) Gammelmad, d.v.s. Saltmad: Fleskeskinke, 
Faarekjød og Pølse. Disse Madvare ere opstablede paa et meget stort Tin- 
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fad, som da kaldes ‘Gammelmadsfad’. Til at bringe det paa Bordet behø
ves kraftfulde Arme. 5) Steg af Ænder, Gæs etc. 6) Vafler eller Søsterkage. 
Drikkevarerne ere, foruden 01 og Brændevin, Kaffe og Thee, stundom og 
Puns«.

Arni Magnusson, en islandsk ‘eventyrer’, der ca. 1790-95 var huslærer 
hos bonden Kristen Solbierg i nabolandsbyen Andrup, beskriver forløbet 
af et typisk bondebryllup på egnen:

»En uge før brylluppet sendes der invitation til slægt og venner. Så be
gynder der at strømme gaver ind fra de indbudte: Æg, smør, høns, ænder, 
gæs, så at der er nok at spise, omend bryllupsgildet varer en hel uge, men 
hvor længe det skal stå, bestemmes og tilkendegives de indbudte ved invi
tationen. Ved alle gilder er der en spillemand og en kok, som gæsterne gi
ver penge.----- Der gives bryllupper, der står i 7 dage, men som oftest
varer de i 3 dage, og så giver de brudegaven på den anden dag kl. 9 for
middag, og da bliver der drukket det bedste øl. Gæsterne går ind i den 
stue, hvor de nygifte sidder på en stol foran et bord. Der er dug på bor
det, og der står en tallerken af sølv, hvorpå de lægger brudegaven, der i det 
mindste beløber sig til 1 rigsdaler fra hver. Der gives de bryllupper, hvor 
brudegaverne beløber sig til 80, ja 90 rigsdaler.

Herefter begynder de at lege med brændevinsflasken og ølkruset, så 
danser de med de smukke piger, og præsten spiller kort og drikker hvid vin 
med sukker til. Hermed går tiden. Den, som drikker mest og danser mest, 
bliver anset for at være den første. Det har hændt, at de har drukket sig 
ihjel ved sådanne lejligheder. Når nu denne drikken er tilende og gæster
ne er kommen hjem, ærgrer de sig over de udgivne penge, og bonden 
kommer ikke til sin rette sundhed og sanser før efter en uges forløb.

Jeg glemte at berette om præsteofferpengene. Alle de, der bliver ind
budte, må ofre til præsten og degnen, til præsten, fordi han har holdt så 
smuk en vielsestale, og til degnen, fordi han gaber så meget, når han syn
ger, at en karet med 6 heste mageligt kan køre ned i ham, og ruller med 
øjnene. Maden bliver aldrig taget af bordet, ej heller det gode øl eller 
brændevin og akvavit, således at enhver kan drikke så meget, som han ly
ster. Fattige folk er der i mængde, nogle er fulde, andre stjæler, alle får så 
megen mad, som de kan spise.«

Hvad angår brylluppet på Frøslevgård i 1812 tør man nok gå ud fra, at 
der skal lægges en del standsmæssige raffinementer til ovenstående be
skrivelser, både på det kulinariske og selskabelige plan. I den højloftede 
storstue med levende kærter serverede mange tjenere udsøgte retter for 
festklædte gæster i deres stiveste skrud, mænd med medaljer og kårde ved 
siden, kvinder med dyre smykker og nedringede kjoler. Der er gået flittigt 
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bud til vinkælderen i den nordre sidefløj. Og en enkelt kok og spillemand 
kunne slet ikke klare opgaven. Det er gået fornemt til ved Vandborg’ernes 
sidste bal på godset.

Året efter brylluppet nedkom Ingeborg Vandborg, den nye frue på god
set, med sin førstefødte, en søn der fik navnet Jens Mathias Vandborg, op
kaldt efter både sin farfar og morfar. Hun havde sikret godset en arving, 
og også den begivenhed er blevet behørigt fejret. 11814 fødte hun en dat
ter, Johanne Dorthe, men hun døde samme år. De livsvilkår var kun alt for 
velkendte.-----Her var alt som før.

Imidlertid, gennem disse år var hverdagen på gården blevet mere og 
mere grå og dyster, indtil det hele revnede i 1815, to år efter stats
bankerotten i Danmark. Men statsbankerotten var ikke den direkte årsag. 
Nok havde det været særdeles vanskelige tider i de første 10-12 år af 1800- 
tallet. Danmarks uheldige udenrigspolitik, hvor regeringen måtte vælge 
side med franskmændene i napoleonskrigen, indebar en åbenlys økono
misk risiko for hele landet. Det kunne alle se, og statsbankerotten i 1813 
kom ikke uventet. Men på den anden side var godset på Mors så velkon
solideret, at det burde have kunnet klare sig igennem selv så svære krise
tider, - hvis ikke dets økonomi blev udsat for en ganske ekstraordinær be
lastning.

Det var præcis det, der skete.

I 1815, kun tre år efter at den unge Jens Hvistendal havde overtaget Frøs
levgård, døde moderen i en alder af kun 63 år. Det var naturligvis en sorg 
for de efterlevende. - Men for godset var det intet mindre end en kata
strofe! - For nu bortfaldt den kgl. bevilling til skifte-frihed. Et skifte 
mellem arvingerne kunne ikke opsættes længere, og det skulle nu vise sig, 
at havde Jens Vandborg og hustru været rige på gods, så var de sandelig 
også rige på børn. Der var behov for familieråd mellem de otte efterle
vende Vandborg-børn, og deres diskussioner har også haft følelsesmæssi
ge overtoner. I ældre tider havde godser ofte kun udgjort et investe
ringsobjekt for adelsfolk og købmænd, men for børnene var Frøslevgård 
trods alt slægtens hjem gennem tre generationer. Her var de født, her hav
de de som deres forældre og morforældre levet i arbejde og luksus, og op
bygningen af hovedgården, ja af hele godset, var deres fars livsværk. Nu 
stod selve godsets skæbne på spil. - Det var den klassiske problemstilling. 
Kunne godset overhovedet bevares på familiens hænder?

Problemets omfang kan belyses ud fra to forhold: Godsets seneste salgs
pris på ca. 150.000 rbd. og datidens arvelov, efter hvilken sønner arvede 
dobbelt så meget som døtre. Efter et overfladisk skøn ville arven således
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blive på ca. 25.000 rbd. til hver af de 4 sønner og ca. 12.500 rbd. til hver 
af de 4 døtre. Altså skulle Jens Hvistendal ud af godset udrede ca. 125.000 
rbd. i arv til sine 7 søskende, en katastrofal åreladning midt i en krisetid. 
At redde godset for familien ville kræve, at børnene lod deres arvepart bli
ve stående i gården på lempelige afdragsvilkår. Men med tidens rente på 
4% p.a. skulle Jens Hvistendal hvert år udrede ca. 5.000 rdl. alene i rente. 
Det svarede til salgsværdien af 4-5 bondegårde.

Det centrale spørgsmål var nu nok, om hans søskende overhovedet hav
de råd til den ordning?

Igen kan visse forhold måske belyse situationen. De to ældste søskende 
sad nok bedst i det. (1) Karen var gift med en rig købmand i Nykøbing, og 
(2) Laurids sad på den store Jølbygård. Men selv solide købmænd og land
mænd måtte være forsigtige i disse kriseår efter tabet af traditionelle eks
portmarkeder for landbrugsprodukter, først og fremmest Norge, men 
også de krigsførende magter. Fredsslutningen efter napoleonskrigen var i 
virkeligheden et hårdt slag mod stude- og korneksporten, øens hovedind
tægtskilde. (3) Englands handelsblokade til søs havde direkte ramt Anne 
Sophies mand. Under kaperkrigen var Chr. Carl Lange gået fallit i 1812, 
og Vandborg-familien havde måttet hjælpe ham på fode igen ved at købe 
et gæstgiveri til ham i Nykøbing Mors. De havde 4 børn, og Anne Sophie 
var på nuværende tidspunkt gravid med sit femte. (4) Søren sad i sit præs
tekald, han var ret velhavende, men hans indtægter var formentlig af
hængig af hans sognebørns evne til at betale præstetiende. (5) Peder hav
de etableret sig som landmand på Halkjærgård i den værst tænkelige tid 
for landbruget. (6) Jens Hvistendal var arve-yderen. (7) Anne Marie var 
gift med Andreas Lang, men deres økonomiske forhold er ukendte. (8) 
Endelig var Dorthe Margrethe nygift med dr. Nyholm i Nykøbing, som 
næppe havde kunnet nå at oparbejde nogen stor praksis endnu.

Kort sagt: De fleste af børnene havde formentlig slet ikke råd til at lade 
deres arvepart blive stående i gården.

At sælge ud af bøndergodset ville have været en oplagt mulighed - 
under normale forhold. Men forholdene var bestemt ikke normale. Ud
stykning af landets godser i selvejergårde var kun langsomt kommet i gang 
efter de store landboreformer i 1780’erne, og den proces gik helt i stå i 
disse kriseår. Bønderne manglede likvid kapital, og det var praktisk talt 
umuligt at optage lån her to år efter statsbankerotten.

Følgelig var Jens Hvistendal Vandborg henvist til at sælge hele godset 
til højestbydende for at kunne udrede arven til sine søskende.

Det skete.
11816 blev Frøslevgård med tilhørende mølle og teglværk og underlig- 
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gende bøndergods samt Frøslev og Mollerup sognes konge- og kirketien
de solgt til proprietær Niels Steenild til Voergaard i Vendsyssel sammen 
med købmand Frederik Juul i Hobro. Man har senere ment, at Jens Hvis
tendal Vandborg havde ‘brugt for mange penge’ i disse bevægede år. Det 
er så vidt man kan se udokumenteret. Det er trods alt mest nærliggende at 
tro, at Frøslevgård simpelt hen gled familien af hænde som følge af arve
sagen.

Højt at flyve, dybt at falde! Jens Hvistendal Vandborg, slægtens sidste 
godsejer, endte sine dage som fattiglem. Selv efter at han kom på fattig
gården, var han for stolt til at omgås bønder, han, der i sine velmagts dage 
var kendt som herremanden, der kørte med firspand. 11915 kunne gamle 
folk endnu huske, at han plejede at spadsere alene omkring, altid med en 
sort cylinderhat på hovedet. Han døde 1858 i Tforup i Skallerup sogn på 
Mors, 73 år gammel.

Frøslevgård havde udspillet sin rolle som rammen om Byrgesens og Vand- 
borg’ernes godsejer-epoke gennem 75 år.

Proprietær Niels Steenild, den ene af de nye ejere, døde allerede i 1819. 
Herefter købte købmand Frederik Juul også partnerens halvdel, og han 
tog nu fast ophold som godsejer på Frøslevgård, der endnu på den tid var 
øens største gods. Gården blev stadig drevet som en studegård, men Fre
derik Juul påbegyndte straks en udstykning af Frøslevgårds bøndergods 
som selvejer-gårde. De fleste gårde blev solgt fra i 1822. Priserne var no
get svingende, selv om alle gårdene havde samme hartkorn, i Frøslev 6 tdr, 
2 skp., 2 fdk., 2 alb., men i Mollerup kun 5 tdr, 3 skp. - 1 1833 kostede en 
gård i Frøslev 1200 rdl. - 1846 udskilte man yderligere aftægtsgården 
Benthinesminde, opkaldt efter godsejerens afdøde hustru. - Frederik Juul 
døde 1858, selvsamme år som hans forgænger, Jens Hvistendal Vandborg, 
døde på fattiggården.

11913-14 blev hen ved halvdelen af selve hovedgårdens jorder solgt fra. 
Gårdens hartkorn blev efterhånden reduceret til 7 tdr, 3 skp, 1 fjk og 1 3A 
alb, således at den tidligere hovedgård nu ikke engang var sognets største 
gård. Efter en brand i 1915 blev avlsbygningerne genopført, som de står i 
dag, men branden skånede hovedbygningen. Frøslevgårds jorder og avls
bygninger er i dag bortforpagtede. Stuehuset, som Jens Vandborg bygge
de i 1786, ligger der stadig - for enden af den store gårdsplads. Bagved er 
huset nu skærmet af høje træer.

Nu som før får man det smukkeste overblik over gården fra hjørnet af 
Frøslev kirkegård. Dernede ligger den i sin dal ned mod engene langs
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Lyngbro Bæk, der engang dannede skellet mellem Morsø’s søndre og nør- 
re herred. Bækken, der i oldtiden var en sejlbar forbindelse til omverde
nen, gav storbondens sædegård en strategisk placering. I dag ligger gården 
som en indlandsgård omgivet af frugtbare morænebakker, kun »en god 
bøsseskod« fra kirken i det sogn, som den havde behersket i mange hun
drede år.

På vej ud af kirkegården nikker vi farvel til gårdens fordums ejer, den 
dannequinde Karen Hvistendal, hvis store gravsten ligger der side om side 
med gravstenene over hendes børnebørn, de to drenge, begge kaldet 
Niels. De skulle have videreført hendes mands navn i slægten.
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Nykøbing

Om Vandborg-børnenes videre skæbne haves kun fragmentariske op
lysninger i skrivende stund.

Laurids klarede sig godt på Jølbygård. Han blev gift i 1806 med Ølle- 
gaard Elisabeth Margr. Saabye. De fik fire børn, hvoraf to døtre nåede 
voksen alder. Han selv nåede den anseelige alder af 100 år, idet han først 
døde 1875.

Pastor Søren Vandborg i Janderup sogn, vest for Varde, blev gift med 
Anna Kirstine Andreasen. De fik fire børn. Vi skal siden møde hustruen 
samt datteren Karen Lone og hendes tvillingebror Hans Mathias i Ring
købing (se IV del). Præsten døde allerede 1824 kun 42 år gammel.

Peder fik ligesom sin bror Jens en trist skæbne. Efter at være blevet 
gårdmand på Halkjærgård, giftede han sig 1814 med Anne Hedevig Holst. 
Men han gik fallit i kriseårene efter statsbankerotten, ogi 1816 blev han 
erklæret umyndig. Efter dom og udlæg blev Halkjærgård solgt på auktion. 
Han døde i 1822, vistnok uden efterkommere.

Vandborgs fire døtre blev byboere i Nykøbing Mors, Randers og Ring
købing.

Karen Hvistendal fik to sønner med Niels Ettrup. Den ene, Niels Byr
gesen Ettrup, fortsatte slægtens gamle erhverv som købmand med køb
mandsgård i byen og skib i søen. Han omtales nedenfor. Karen Hvisten- 
dals første mand døde 1807, og få år efter giftede hun sig igen med en an
den af byens købmænd, Niels A. Faartoft.

Også Anna Sophie boede i Nykøbing i en periode. Hun blev jo gift med 
købmand Chr. Carl Lange i Randers, men han gik fallit i 1812, så de måtte 
flytte fra Randers med deres fire børn (se III del). Vandborg-familien hjalp 
ham til at købe et gæstgiveri i Nykøbing, hvor de fik yderligere to børn. 
Chr. Lange døde i 1819, og Anna Sophie forlod byen et års tid efter. Hen
des historie gik også efter devisen »højt at flyve, dybt at falde«, men faldet 
blev langt fra så dybt som for brødrene Peder og Jens, takket være hendes 
driftige søn Laurids, der blev købmand i Ringkøbing (se IV del).
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Nykøbing Mors med havnen set fra Ørodde, malet af Rasmus R. Kruse 1837. (Kilde: Morsø Lo
kalhistoriske Arkiv).

Den næstyngste datter, Anne Marie, blev separeret og skilt fra Andreas 
Lang i 1815. Hun blev siden gift igen med en gæstgiver i Ringkøbing, 
Mads Chr. Rasmus Andreasen.

Endelig er der Vandborgs yngste datter, Dorthe Margrethe. Hun boe
de hele sit liv i Nykøbing, hvor hun var gift med lægen Jochum S. Nye- 
holm.

Nykøbing var stadig kun en stor landsby med nogen købstadsnæring. I 
1806 havde den 116 gårde og huse. Det var bindingsværkshuse i én etage 
undtagen fire bygninger, der havde kvist til gården, og 94 af husene hav
de endnu stråtag trods brandfaren. Det var en hyggelig by, nærmest en lil
le idyl, også set med samtidens øjne. Den sjællandske præst L. M Wedel 
beskrev byen efter en Jyllandsrejse i år 1800:

»Nykjøbing er næsten omflydt, thi Fjordens Bugt danner mere end den 
ene, og en Aa uden om de øvrige Sider; der er kun 2 Hovedgader, skikke
lig brede, med nogle Huse som ere smukke. Ved Torvet ligger Kirken, en 
stor, gammeldags Bygning med mange Takker paa Taarnet og atter en tak
ket Gavl over Choret, udvendig er den ret smuk. Raadstuen ligger straks 
ved Kirken, er ny og pæn i sin lille Bygning. Her er 2 betydelige Hospita
ler og ellers gode Indretninger for de fattige. Byen har over 100 Huse og 
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Gaarde, en Del Købmænd og mange Professionister efter dens Størrelse. 
Nede ved Stranden er en liden men god Skibsbro, dér omkring er skønne 
Promenader; bagved Byen har man en herlig Udsigt fra de høje Bakker, 
hvori der skal være Kalksten. Dueholms Kloster ligger i Udkanten af 
Byen, en anselig grundmuret Bygning, som Munkene længe beboede, 
men nu er en Herregaard. Derfra kan man gaa over en Bro bagom Byens 
Stræder, hvor en Del Haandværksfolk, Skippere og Fiskere er bosidden
de, og i ethvert Hus ser man Tarvelighed, Flid og megen Virksomhed.«

I 1801 var Mors’ samlede befolkning på 7583 personer. Heraf boede de 
651 i Nykøbing, fordelt på 149 familier. Det var en by i vækst efter et par 
hundrede års stagnation. I løbet af 1800-tallet syv-dobledes indbyggertal
let til 4507 i 1901. De kgl. privilegier, hvoraf det vigtigste var monopolet 
på skibsfart, gjorde byen til øens port mod omverdenen, selvom den vig
tige studetransport var undtaget. Denne foregik især fra 3 færgegårde på 
øen. Som ladeplads sad byen på al im- og eksport af købmandsvarer, og 
man bekæmpede nidkært al form for forprang. Man havde dog måttet ac
ceptere ét årligt marked uden for byen, på Vejerslev hede, men ellers måt
te øens beboere begive sig til staden til den ugentlige torvedag eller de år
lige markeder, hvis de ønskede at handle - til priser fastsat af byens køb
mænd. Og bønderne kom. For i 1800-tallet var man blevet afhængig af va
rer, der ikke kunne fremstilles ved hjemmeindustri, heriblandt nydelses
midler som kaffe, te og tobak.

Bidrag til Kæmnerkassen, Nykøbing Mors 1809
Antal Profession Skat 

rdl
i alt 

sk
Gennemsnit min. max.

rdl sk
11 Købmænd 111 00 10 08 4 rd 20 rdl

8 Skippere 24 00 3 00 48 sk 6 rdl
38 Håndværkere 86 80 2 27 8 sk 6,5 rdl
11 Matroser og Fiskere 5 80 0 51 8 sk 1 rdl

9 Værthusholdere 31 48 3 48 1 rd 6,5 rdl
18 Daglejere, mænd 13 40 0 72 8 sk 1,5 rdl
25 Daglejere, kvinder 8 82 0 34 4 sk 2 rdl
13 Andre klasser 45 54 3 46 16 sk 14 rdl
133 326 66
(1 rdl= 96 sk. Kilde: C. Schade, 1811)

Af skattelisten for året 1809 fremgår, at byen havde 133 skatteydere. Her
af betalte kun otte over 10 rdl. i skat, mens 54 personer betalte mindre end
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1 rdl. De elleve købmænd alene tegnede sig for 1/3 af byens skat. Der var 
38 håndværkere: Bager, bødker, farver, glarmester, guldsmed, gørtler, ma
ler, murer, rebslager, saddelmager, skibstømrer, skomager, skrædder, slag
ter, smed, snedker, tømrer og urmager. I den lille by var de fleste fag dog 
kun repræsenteret med en enkelt håndværker. Han havde til gengæld hele 
øen som opland. De kvindelige skatteydere ernærede sig bl. a. ved at sy og 
spinde. »Andre klasser« omfattede professioner som byfoged, byskriver, 
præst, skoleholder, kordegn, organist, licent, medicinæ (læge), distrikts
kirurg, apoteker, exam, gjordemoder (jordemoder), hospitalsforstander og 
konsumtionsforvalter. Befolkningen kunne ikke klare sig alene ved deres 
byerhverv. De fleste dyrkede da også en eller flere lodder af bymarken 
omkring byen, ligesom man holdt husdyr i bygårdene, fjerkræ, svin, køer 
og heste, alt sammen til eget forbrug. Og så var Nykøbing en søfartsby, 
som provst Schade skrev i 1811:

»Handel og Søfart kan ansees for Byens vigtigste Næringsvej. Ved sin 
Søfart har denne lille Bye hævet sig over sine andre små Systre ved Lim
fjordens Bredder. Den har ikke allene en ypperlig Havn, men og et Antal af 
13 Skibe«. Havnen var nybygget af tre købmænd og omfattede et bassin på 
kun 90 x 62 alen med plads til 24 små skibe. Den største skibstype var den 2- 
mastede galease, af hvilken byen havde fem. Den kunne laste ca. 18-20 
commerce-læster, ca. 50 tons, eller knap 1000 tdr. byg. Med dem »gjøres 
aarligen to til tre Rejser paa Norge med Korn og Fedevarer, og igjen hjem
bringes norske Produkter; sjeldnere gaaer Farten andensteds hen, som: til 
Kjøbenhavn eller andre danske og holsteenske Steder; i saa Fald er det gjer
ne Fragtfart. De mindre Skibe fare deels i Fjorden, deels paa de østlige jyd- 
ske Kyster og Øerne, naar de dertil fragtes«. En af byens galeaser tilhørte i 
1811 købmand Niels Byrgesen Ettrup, Karen Hvistendals søn, og han 
huskes for sin indsats for at forbedre vilkårene for Nykøbings skibsfart.

Skibsfarten fra Nykøbing var i betydelig grad vanskeliggjort af de lav
vandede grunde østpå ved Løgstør, hvor vandstanden ofte var så lav, at en 
galease måtte omlade sin last til pramme for at slippe over. Limfjorden 
havde i århundreder været lukket af mod vest af Aggertangen, så al søfart 
gik derfor østerud mod Kattegat forbi Aalborg. Aalborg havde monopol 
som toldsted for alle Limfjordsbyerne med undtagelse af Thisted. Den by 
havde sit eget toldsted, for dens havn lå på daværende tidspunkt i Klit
møller på nordsiden af Thy ud mod Jammerbugt. Toldbehandlingen i Aal
borg både forsinkede og fordyrede Limfjordsbyernes handel, og den på
førte de handlende en ublu konkurrence fra kollegerne i stiftsbyen. Ny
købings købmænd følte sig nedrangeret til »høkere for købmændene i 
Aalborg«, hvilket selvsagt foranledigede både ærgrelse og vrede.
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Problemet blev løst ved en naturkatastrofe natten mellem d. 3. og 4. fe
bruar 1825, hvor hele vestkysten fra Holland til Skagen oplevede den 
voldsomste stormflod siden den berygtede stormflod i 1634. Blandt de tal
løse ulykker var der dog ét lyspunkt, formentlig det eneste: Den nat gen
nembrød Vesterhavet klittangen mellem de to små fiskerbyer, Agger i 
nord og Harboøre i syd. De følgende 10 år gravede den kraftige strøm 
renden mellem Limfjorden og Vesterhavet stadig dybere. Thyborønkana- 
len var dannet, ogi 1835 kunne den besejles. - Tiden var nu moden til et 
handelsmæssigt kup.

I juli 1835 sendte Nykøbing-købmændene tre skibe vesterud gennem 
kanalen, to satte kurs sydpå til Altona og et nordpå til Norge. Da alle tre 
skibe fuldt lastede vendte tilbage til byen ad den samme vej, de var sejlet 
ud, var succesen hjemme, og da har man festet i byen, især i dens køb
mandsgårde. Nu var det helt urimeligt at sende skibene til toldbehandling 
i Aalborg. Nykøbings konsumtionsforvalter fik da også dispensation til 
selv at klarere skibene. Den 16. sep. 1835 indsendte byen et andragende 
om eget toldsted. Det var forfattet af købmand Niels B. Ettrup, som ikke 
kunne skjule sin begejstring:

»Kanalen ved Vester Agger er Skaberens Værk og, som det synes, et af 
hans fuldendte, da det kun efter hans uransagelige Vilje er forgængeligt 
som alt andet jordisk. Thi Stormens sønderknusende Magt, det oprørte - 
alt med sig tagende Hav, Vinde fra alle Hjørner, den snart bølgende snart 
stille Limfjord, den ud og ind med flere Miles Fart løbende Strøm og fle
re vedvarende Dages skønt Sommervejr har i et halvt Aar ikke bevirket 
nogen skadelig eller mærkelig Forandring ved Kanalens Løb.«

I Aalborg protesterede man som venteligt mod det foreslåede anslag 
mod byens privilegier, men i øvrigt satte man sin lid til, at kanalen nok 
snart ville sande til igen, (hvad den også gjorde senere). En uvildig op
mand fra Arhus var også betænkelig af to grunde. (1) Han anså sommerens 
eksperiment for at være ‘en enlig svale’. Den gjorde ingen sommer. Kana
len sandede nok til igen, som aalborgenserne sagde. (2) Hvis man tildelte 
et toldsted til Nykøbing, hvad så med Nibe, Løgstør, Skive og Lemvig? 
Det afgjorde sagen. Ansøgningen blev henlagt. Men tiden arbejdede for 
Nykøbing-købmændene. 1841 fik samtlige købstæder langs Limfjorden 
bevilget eget toldsted.

Karen Hvistendals søn var gået af med sejren til gavn for sig selv og 
byen. Udviklingen af hele denne historie har moderen fulgt på nærmeste 
hold, men hun oplevede ikke afslutningen, idet hun døde 1836. Hun hav
de haft et godt liv. Hendes anden mand, Niels Faartoft, der var fra Thy, 
var, som niecen Ane Dorthea Nyholm fortæller, »en klog og dygtig mand,
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og lykken fulgte ham, så han i mange år var den mest ansete mand i Ny
købing, hvor han drev en meget omfattende forretning og havde flere ski
be, som sejlede til Norge og København. Hans ejendom var stor med have 
og tømmerplads. Flere af gårdene i Algade var hans eller byggede på hans 
grund. Anerkendt som en klog mand blev han valgt til flere tillidsposter 
her i byen. 1836 valgtes han som stænder-deputeret i Viborg. Der var glæ
de og stor stads her, da han afrejste. Da han var i Viborg, mistede han sin 
hustru. Hun døde, savnet af mange. Såvel hun som han hjalp overalt med 
råd og dåd «. Niecen var datter af Karen Hvistendals søster Dorthe Mar
grethe, gift med dr. Nyholm. Deres datter forblev ugift og oprettede en 
pigeskole i byen, som sognepræsten Vilh. Hansen fortæller (1902):

»Anne Dorthe Nyholm, datter af praktiserende læge Jochum Severin 
Nyholm og hustru, Dorthe Margrethe Wandborg, blev født i Nykøbing 
d. 21/1 1819. Som ung færdedes hun i byens fineste selskab, i justitsråd 
[by- og herredsfoged] Rummelhoffs hus og i de store købmandsfamilier; i 
en lang årrække underviste hun i sin private skole [for piger]-----.«

Dorthe Margrethe Nyholms mand var som nævnt læge. Før han ned
satte sig i Nykøbing i begyndelsen af 1800-tallet, var byen i høj grad 
underforsynet med læger, hvilket illustreres festligt ved følgende hændelse 
i 1801:

Episoden fandt sted i byens lille ting- og arresthus, der lå i Algade. Byg
ningen var et 1-etages hus, tildels afbindingsværk og tildels grundmuret 
med tegltag. I den grundmurede del var der to små hvælvede arrestkæl
derrum på kun 4x3 alen og så lave, at et velvoksent menneske næppe kun
ne stå oprejst. Ovenpå lå et tredje fangerum, som dog var lovmæssigt for
svarligt. I husets anden ende lå et lille aflukke, kaldet den civile arrest. I 
tingstuen var der et bord og en stol til dommeren, byfogeden. På den an
den side af en skranke var der nogle stole og bænke til tilhørerne. Ting
huset var fælles for byen og Mors’ nordre og søndre herred. Her holdt 
man herredsting hver mandag og byting hver lørdag, og begge dage præ
siderede by- og herredsfogeden, den 66-årige Hans Lorenz Spliid. Han 
kom fra Vendsyssel, var beskikket i 1775, men blev afskediget med pension 
i 1804 på grund af »blindhed på begge øjne«. Han var bistået af en her
redsskriver og en retsbetjent, der tillige var arrestforvarer og byens trom
meslager.

Byen havde hidtil kun haft én ‘bartskær’, en barber med kirurgiske fær
digheder. I 1801 hed distriktskirurgen Johan Chr. Schwartz. Han kom en 
dag op at skændes med byfogeden i selve bytinget. Kirurgen blev straks 
idømt 8 dages fængsel på vand og brød for mangel på respekt for retten.

Men nu gik sagen først for alvor i hårdknude.
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Da kirurgen meldte sig for at afsone sin straf, fik byfogeden kolde fød
der, for nu så han pludselig to store problemer ved dommen. Kirurgen var 
»den eneste Chirurgus og læge, som man nu har her på Øen«, og hvad nu 
hvis et sygt menneske trængte til hans råd, en kone »kom i barnsnød«, el
ler en patient brækkede benet? Det andet problem var lige så stort: »Her 
i byens arrest er heller intet konvenabelt [sømmeligt] arrestkammer for ar
restanter uden for almuestanden, når de nemlig ikke ere så grove forbry
dere, som med jern og anden stærk hæftelse bør belægges«. Det var kun 
muligt at anbringe »Hr. Chirurgus« i selve tingstuen, men her foregik 
»fast daglige forretninger«, nogle så fortrolige, at man ikke »kan admitte
re uvedkommende tilhørere«. I sin skrivelse til amtmanden forespørger 
den forlegne byfoged derfor, om ikke nok han må lade arrestanten afsone 
sin straf i sit eget eller en anden borgermands hus eller allerbedst som 
stuearrest i kirurgens eget hus?

Amtmanden var lige så rådvild. Ingen af d’herrer kendte øjensynlig deres 
samtidige, Johan Herman Wessel, der jo løste et tilsvarende problem ved 
»for smed at rette bager«, in casu: at lade en anden afsone straffen i kirur
gens sted. Amtmanden sendte sagen til kancelliet i København med en an
befaling af den gamle byfogeds forslag. Kancelliet afslog irriteret begæ
ringen. Ergo måtte »Hr. Chirurgus« i brummen på vand og brød i 8 dage.

Ingen tvivl - Nykøbing havde hårdt brug for endnu en læge - dr. Ny
holm!
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Birkedommeren
Jørgen Andreasen Lange (1717-1774)

Fælles for personerne i denne bog er, at de ernærede sig ved handel. I slut
ningen af 1700-tallet følger nu en ny epoke, der begyndte med den franske 
revolution 1789, somide næste 2 5 år kastede Europa ud i en ny storkrig, na
poleonskrigene. Herhjemme ændrede samfundet i betydelig grad social 
struktur omkring århundredeskiftet, og nye vaner trængte ind i hverdagen. 
Ophævelsen af stavnsbåndet 1788, udskiftningen af landsbyjorden og 
godsejernes salg af fæstegårde skabte et nyt og efterhånden meget købedyg
tigt publikum blandt de frigjorte bønder. Fra samme samfundslag strømme
de ny (og billig) arbejdskraft til byerne. Det betød en fallit for hjemmenes 
selvforsyning, men dannede samtidig grundlaget for den industrialisering, 
der fremfor noget kom til at præge byerne i 1800-tallet. Købmandsskab blev 
i stigende grad internationaliseret, hvilket gjorde det mere sårbart for ydre 
begivenheder. Det var en tid med store fortjenester, men også store risici og 
tab som følge af de usikre farvande og afsætningsmuligheder. Som en kulmi
nation kom det økonomiske sammenbrud i Danmark med statsbankerotten 
1813, der i et par årtier næsten lammede samfundet.

Kirkebogen for Frøslev sogn viser vejen frem i denne fortællings kro
nologiske udvikling. Et vielsesnotat fra 1799 nævner, at en »Tobaks- 
Fabriqueur i Randers« ved navn Christian Carl Lange d. 12. juli blev viet 
til Jomfru Anna Sophie Wandborg paa Frøslevgaard. Hun var det sjette af 
godsejerparret Vandborgs 11 børn.

Efter bryllupsfesten på den gamle hovedgård midt på Mors følger vi 
med bruden tværs over Jylland til Randers, deltabyen, berømt som han
delsby ved vadestedet over Gudenåens udløb, Niels Ebbesens by.

Hvor kom denne Tobaks-Fabriqueur Christian Carl Lange fra?

Christian Carl Langes far hed Jørgen Andreasen Lange. Han må være født 
i feb. 1717, for ved hans begravelse d. 9/1 1774 angives hans alder til 57 
år - 1 måned. Det er uvist, hvor han er født, og hvem han er søn af. Der 
levede på den tid flere ved navn Andreas Lange.
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En vanskelighed ved at spore hans herkomst er, at Jørgen Lange førte 
en omflakkende tilværelse. Han nævnes første gang i 1746, hvor han er 
fuldmægtig på herregården Jungetgård i Salling, Viborg amt. Hvornår han 
kom til godset, og hvad der bragte ham hertil, vides ikke, men som fuld
mægtig for et stort gods må han have fået en god boglig uddannelse, der 
omfattede mere end blot læsning, skrivning og regning. (Han kunne være 
præstesøn(?)). - Jungetgård ejedes af ritmester Schack Vittinghof, der 
solgte gården i 1750 [19].

På det tidspunkt havde Jørgen Lange imidlertid allerede forladt Junget
gård. D. 21/4 1747 blev han trolovet med Helle Trolle v. Post fra Sind- 
bjerggård i sdr. herred på Mors. De blev gift i Redsted kirke samme sted 
en måned senere. Helle Trolle var da i 7. måned, og deres første barn blev 
født på Sindbjerg gård d. 30/7 1747. Han blev døbt Laurids Lassen Jør
gensen Lange.

Helle Trolles far var Christian Seefeld v. Post på herregården Glom- 
strup på Mors [20]. Hendes mor var Mette Elisabeth Lasson, datter af 
provst Lauritz Thøgersen Lassen. Chr. Seefeld v. Post har vi mødt tidli
gere (se II del), idet han i 1730’erne måtte sælge en gård, Storupgård, til 
købmandsbrødrene Søren og Peder Byrgesen i Nykøbing. I 1734 måtte 
han også afhænde Glomstrup til Frederik Chr. v. Klingenberg til Lund på 
Mors, von Post-familien flyttede nu til Sindbjerggård, hvor de boede, da 
Jørgen Lange kom ind i billedet i 1746. Familiens trange kår fremgår ty
deligt af en indberetning fra pastor P. H. Brøchner, Karby sogn, dateret d. 
10/4 1748:

»Redsted Sogn. I et lijdet Sted udi Sindbjerg boer Christian von Post, 
som er en gammel Mand og i en maadelig Tilstand. Hans Fader var Georg 
Arnold von Post, Ritmester, som kom her ind [i landet] med de Mønster
ske Tropper, antog den Lutherske Religion og befriede [d.v.s. ægtede] Fru 
Helvig Brochenhuus, der paa fædrene Sijde var af de Brochenhuuser og 
paa mødrene Sijde af de Sandberger. Sijne Sønner holder Velbemeldte 
Junker Christian von Post til Deris Kongl. Maystr.s [Chr. VI] Krigstie- 
neste og er den ene Peder Post Lieutenant ved et Dragouner Regiment i 
Norge, den anden, Georg Arnold Post, Vagtmester ved Ransks Cavalle- 
rie-Regiment i Fridericia, den tredie, Thøger Friederich Post, er i Kiø- 
benhafn og har Haab om at komme til Cadetterne. - Flere adelige Fami
lier er icke i Karby, Hvidbjerg eller Redsted.«

Aret efter brylluppet flyttede Jørgen Lange til Mariager, hvor han blev 
ansat på klosteret. Hvad der fik ham til Mariager, er uvist, men muligvis 
var han beslægtet med en familie Lange, der på den tid boede i byen. Det 
var en rebslager og handelsmand ved navn Peter Conrad Lange, søn af by- 
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ens skomager Morten Pedersen Lange. Peter Conrad Lange og hans søn 
Erich Petersen Lange hørte til Jørgen Langes omgangskreds, idet de beg
ge var faddere til Jørgen Langes døtre Fredericke og Else Marie.

I 1751 blev Jørgen Lange fuldmægtig ved Hadsund toldsted og flyttede 
til Vindblæs sogn lidt syd for Mariager fjord. Her nedkom hans kone i 
1753 med tvillingerne Mette Elisabeth og Helle, men hun døde selv i bar
selsseng. Efter hustruens død ansøgte Jørgen Lange om bevilling til at sid
de i uskiftet bo »med mine 3 smaa uopdragne Børn«. Bevillingen blev gi
vet 14/9 1753.

To år senere giftede Jørgen Lange sig igen. Hans anden kone var Ma
ren Carlsdatter Randrup fra Dyrbye, Gassum sogn, ca. midtvejs mellem 
Mariager og Randers. De fik to sønner, først Andreas og i 1763 Christian 
Carl (vores hovedperson i denne del).

I 1766 var familien tilbage i Mariager, og i denne by fik Jørgen og Ma
ren Lange døtrene Fredericke og Else Marie38. Jørgen Langes familie sad 
i beskedne kår. I Managers skøde- og panteprotokol er der indført et pan
tebrev, iflg. hvilket Jørgen Lange lånte 58 rdl. »udi Grov Courant myndt« 
af »velagte« Søren Christensen Ranck. Som pant stillede han, hvad der 
synes at have været hele, eller størsteparten af, familiens bohave:

»1 jernbilæggerkakkelovn, 1 egeskrivechartol, 1 stor ny kiste med jern
beslag, 1 mindre do. hængeskab, 1 sengested, 1 stort malet bord, 2 olmer- 
dugsoverdyner, 3 bolsters underdyner, 2 olmerdugshovedpuder, 3 bolsters 
do., 2 tinfade, 6 do., 2 jerngryder og 1 dragkisteseng«.

Jørgen Lange tog juridisk eksamen i en sen alder, ca. 54 år gammel. Han 
blev formentlig eksamineret af en landsdommer, da hans navn ikke findes i 
fortegnelsen over ‘examinati juris’ fra Københavns universitet. 1771 får han 
bestalling som birkedommer under godset Overgaard i Udbyneder sogn. I 
sin ansøgning til kongen (Chr. VII) om Jørgen Langes bestalling nævner 
godsejeren fru Øllegård Sophie Ide v. Rantzau kun, at han har den fornød
ne juridiske eksamen til embedet. Som birkeejer var hun forpligtet til at 
holde en birkefoged eller birkedommer. Denne skulle være en »vederhæf
tig Dannemand« bosat i birket. Han skulle »i rette og visse Tider, naar 
Sager forefaldt, sidde til Dom og holde Ting og skaffe enhver Lov og Ret« 
samt føre birkets tingbog under ansvar. Ved kongeligt åbent brev af 11/11 
1771 får Jørgen Lange »Confirmation« på sin udnævnelse som birkedom
mer for »Overgaards Birk udi Aarhus Stift udi Vort Land Nørre-Jylland«39.

38 Med hensyn til børnenes skæbne henvises til Noter [21].
59 Overgaards birk var et adeligt birk oprettet 1549 for Jørgen Lykke og hans arvinger. 

Overgaards birk ophævedes 16/6 1815.
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Jørgen Lange sad kun som birkedommer i 3 år. Han døde 1774 og blev 
begravet i Udbyneder sogn.

Jørgen Langes anden kone, Maren Carlsdatter Randrup, var datter af 
Carl Madsen Randrup og Anne Pedersdatter Kaatrup. Faderen var ser
gent knyttet til militæret i garnisonsbyen Randers. Han havde desuden en 
gård i Dyrbye i fæste. Det var en familie med dybe rødder på egnen. Ma
rens farmor, Karen Randrupis Dyrbye, samt begge hendes morforældre, 
Peder Kaatrup og Mette Pedersdatter, var bosat i Dyrby. Maren Carlsdat
ter voksede desuden op i en børnerig familie. Ved faderens begravelse 
hedder det fx: »Dom. 3 p. Epiph. [1773] begravet i Gassum Kirkegaard40 
Sergent Carl Madsen Randrup af Dyrbye, Æt. [as = alder] 83 Aar. Han 
havde i 48 Aars Ægteskab med sin efterlevende Hustrue haft 11 Børn og 
deraf seet 45 Børnebørn.« Vi får et godt billede af Randrup familien fra 
skifteretsprotokollen efter faderens død, hvor vi også møder Marens søs
kende:

Skifte efter Carl Madsen Randrup 12/2 1773, som efterlod sig enken Anne Pedersdat
ter og børnene: Peder Carlsen, 44 år, gårdmand i Dalsgård i Gedsted sogn; Mads Carl
sen, tjenende som kusk på Mariager kloster, 33 år; Jacob Carlsen, 25 år, hjemmeværende; 
Beathe, som havde været gift med Peder Andersen, snedker i Tvede. Hun var død og 
efterlod sig børnene Anders, 17 år, Carl, 14 år, Christian, 12 år, Mads, 8 år, og Marianne, 
5 år. Desuden var der Mette Carlsdatter, gift med Søren Madsen i Dyrby; Maren Carls
datter, gift med sr. Jørgen Lange, birkedommer på Overgårds birk; Kirsten Marie Carls
datter, gift med Niels Andersen, spækhøker i Pilestrædet i København; Else Carlsdatter, 
gift med Christen Nielsen Lindberg, Dyrby, og endelig Karen Carlsdatter, som var ugift 
og hjemmeværende. - For den sidstnævnte påtog broderen Mads Carlsen sig at være for
mynder. Enken antog som lavværge Jens Qvottrup af Dyrby.

Af værdier i boet kan nævnes: 1 fyrretræsbord, 2 fyrretræsbænke, 1 gammelt viseværk 
[ur], 4 tintallerkner, 2 stenfade, 1 fyrretræsdragkiste, 1 sengested med 2 bolstershovedpu
der, 2 do. underdyner og 1 olmerdugsoverdyne. Desuden var der 1 par blårgarnslagner, 
som de tilstedeværende angav tilhørte datteren Karen. Endvidere var der 1 egetræs stol
pesengested med tavlet omhæng, hvorpå fandtes: 1 olmerdugsoverdyne, 1 do. pude med 
overtræk, 1 par blårgarnslagner, 1 nagelfast skab, 1 jernbilæggerkakkelovn, 1 fyrretræs
hængeskab og 1 egetræsskrin. - Den sal.[ige] mands gangklæder bestod af: 2 par skind
bukser, 1 stribet undertrøje, 1 gammel rød vest, 1 sort vest af klæde, 1 hvid klædeskjole, 1 
par støvler, 1 par sko og en hat. - Der fandtes endvidere: 1 lidet rundt bord, 1 kobber
kedel i grube, 1 gammel lyng-le, 2 navere, 1 hjulbør, 1 tørvespade, 1 skærekiste med kniv, 
1 rive, 1 plejl og 1 sold. - Af besætning nævnes der kun 1 sort ko på 4 år samt 9 får.

40 Landsbyen Gassum ligger nord for landsbyen Hvidsten.
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Den samlede værdi af boet blev ansat til 34 rdl. 4 mk. 4 sk. - Huset, som bestod af 12 
fag, blev for de 10 fags vedkommende fundet brøstfældigt for et beløb af 2 rdl. pr. fag, alt
så i alt 20 rdl. Af andre gældsposter i boet var der: Forfalden husleje fra Mikkelsdag til På
ske 1 rdl. 4 mk., udgifterne til den sal. mands begravelse 6 rdl. 4 mk., og Christen Jensen 
i Dyrby havde et tilgodehavende på 8 rdl. Hertil kom udgifter i forbindelse med skiftets 
afholdelse. Udgifterne kom i alt op på 46 rdl. 4 mk., og boet var altså insolvent. - Enken 
blev tilspurgt, om hun ønskede at blive ved sin mands fæste, hvortil hun svarede ja, og her
efter afsluttedes skifteforretningen.

Ud fra skiftet kunne vi faktisk male et billede af Marens far, i den typisk 
almuedragt alias den i dag velkendte folkedanserdragt. Ligeledes kunne vi 
møblere hendes barndomshjem, en typisk bondestue som den kan ses i 
dag på talrige hjemstavnsmuseer. Det forhold, at boet var insolvent, er 
også velkendt fra de allerfleste skifteretssager efter fæstebønder på den tid. 
Det var småkårsfolk, der ikke efterlod sig meget jordisk gods efter et hårdt 
slid gennem et langt liv. Det var typisk for bondestanden, at hver ny ge
neration måtte begynde helt forfra. Dette forhold var stærkt medvirkende 
til landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet.

Inderkredsen omkring Jørgen Lange og Maren Carlsdatter er kun 
kendt fra de faddere, de valgte for deres børn. Her kan fra Mariager næv
nes »velærværdige byfoged« Galt Abel, skipper Niels Alstrup, smed Ras
mus Jensen, ridefogeden Hiort på Mariager Kloster, Peter Mortensen 
Lange og Erich Lange (far og søn), samt egnens provst og provstens dat
ter, Jomfrue Øllegaard. (Er hun mon identisk med den godsejerinde af 
samme navn, der ansatte Jørgen Lange som birkedommer, da embedet 
bliver vakant tre år senere?).

Maren Carlsdatter boede ved folketællingen i 1787 hos sin ældste søn, 
Andreas Jørgensen, der var husmand og væver i Klattrup by, Udbyneder 
sogn ved Mariager. Her er hun formentlig død. [21]
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Tobaksfabrikanten
Christian Carl Lange (1763-1819)

Christian Carl Lange blev som nævnt født i landsbyen Dyrby, Gassum sogn. 
Han var opkaldt Carl efter sin morfar. Han var kun 11 år, da hans far døde, 
men efter hans konfirmation fik indflydelsesrige formyndere ham anbragt i 
købmandslære i Randers hos købmand Niels Nielsen Bay. Det var næppe 
et tilfældigt valg, for hans mors familie i Dyrby må have kendt Bay-familien. 
I hvert fald nævner kirkebogen en Maren Bay som fadder til hans mor
mor Anne Pedersdatter Kaatrup. Det var ganske vist længe før Chr. Lange 
blev født, men det vidner dog om en vis forbindelse mellem de to familier.

Christian Lange tilbragte størstedelen af sit liv som købmand i Randers 
[22]. I folketællingslisten fra 1787 er han opført som »købmandssvend, 22 
år« i Bays købmandsgård i Randers, hus nr. 293. Foruden sin principal, 
dennes kone og tre børn bebos gården af tre andre købmandssvende samt 
fem soldater ved Aalborg Regiment og fire logerende. Niels Bay hørte til 
en af Randers gamle købmandsslægter. Her i byen boede også den gamle 
købmand Søren Rudolph Bay, der i 1787 var enkemand, samt en købmand 
Hans Bay, hvis købmandsdreng forøvrigt hed Hans Lange, 15 år. Endvi
dere var en anden af byens storkøbmænd Rasmus Welling gift med en Else 
Kathrine Bay. - Navnet ‘Lange’ kendtes også i Randers i tidligere tid. I 
midten af 1500-tallet sad en Erich Lange til Engesholm som lensmand i 
Dronningborg Len, det, der senere blev til Randers Amt. Han døde ca. 
1572/73. Hans søn, Erich Lange (den yngre), interesserede sig lidt for 
stærkt for alkymi eller guldmageri, tidens modegrille, »hvorved han rage
de i stor Gieid«. For at indfri sin gæld til Kronen mistede han i 1596 Byg
holms Len, som kongen (Fr. II) havde givet ham på livstid; familiegodset 
Engesholm havde han allerede tidligere måttet sælge.

Randers omkring år 1800
Efter datidens målestok var Randers allerede en stor by i midten af 1700- 
tallet. Selvom den kun havde knap 3000 indbyggere, var den dog den fem
te største by i kongeriget Danmark uden for København, i indbyggertal
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kun overgået af Aalborg, Helsingør, Odense og Århus - i den rækkefølge. 
Byen var i rivende udvikling på Chr. Langes tid. I 1787 talte den allerede 
3547 indbyggere, men i 1801 boede der 4564 personer i byen, en tilvækst 
på 29% på knap 14 år. En tilsvarende udvikling havde man aldrig oplevet 
magen til før. Den var en slags reaktion oven på mere end 150 års tilbage
gang og stagnation. Opsvinget nu var blevet muliggjort af flere faktorer, 
især den lange fredsperiode i 1700-tallet, hvor byens industrialisering tog 
sin begyndelse, og en udenrigshandel blomstrede op, også med så fjerne 
egne som Vestindien og Østen. Hertil kom, at Randers som andre køb
stæder i landet blev et trækplaster for den landboungdom, der blev frigjort 
fra hjemstavnen ved ophævelsen af stavnsbåndet i 1788. For at huse de 
mange nye borgere blev der bygget på livet løs overalt i byen, alle ledige 
tomter blev inddraget, nye gader blev anlagt, og nye kvarterer skød op. 
Samtidens forfattere i Randers var enige om, at en Randers-borger, der 
havde været borte fra sin by i de sidste 10-20 år af 1700-tallet, næppe vil
le kunne kende byen igen ved hjemkomsten.

Om byen er at bemærke, at ældre tiders fæstningsværker og volde for
længst var brudt ned, dels fordi man havde opgivet at forsvare byen på 
grund af de omkringliggende højdedrag, hvorfra den med lethed kunne 
beskydes med artilleri, og dels for at give plads til byens ekspansion. Men 
om ikke just befæstet, så var byen dog indelukket af sin bymur. Den var 
gennembrudt af ikke færre end syv porte, hvor man opkrævede konsum
tion og accissetold af alle varer, der blev ført ind i byen.

I 1802 havde Randers 61 gader, og de samtidige forfattere anfører med 
stolthed, at man netop i de seneste år havde forsynet dem med malede ga
denavne på alle hjørner, ligesom man havde nummereret byens 640 gårde 
og huse foruden de »publike bygninger«. Nogle huse var af grundmur, de 
øvrige af mur- og bindingsværk; de allerfleste huse var på to etager, nogle 
få endog tre etager høje, alle havde tegltag (i modsætning til landets min
dre købstæder, hvor stråtækte huse endnu var fremherskende - trods 
brandfaren).

Der var to torve, et større og et mindre, som dog begge var alt for små 
til at kunne modtage den store varetilførsel, der især om vinteren strøm
mede ind fra oplandet. Foruden almindelig torve- og gadehandel falbød 
man hver lørdag året rundt alle slags levende kreaturer uden for byens 
Nørreport. Til trods for denne store tilførsel var de fleste levnedsmidler 
dog dyre i Randers. Hvert år afholdt man fem markeder, nemlig to »med 
alle slags kramvahre« og tre med heste. De sidste var de betydeligste, for 
de blev søgt af både sælgere og købere »fra de længstborteliggende egne i 
Jylland«. Byens årlige skatter indbragte hen imod 5.000 rdl., mens dens 
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udgifter udgjorde ca. 8.000. Man indhentede de manglende 3.000 rdl. 
gennem renter og indkvarteringspenge samt ved udlejning af bymarken, 
og de fleste år havde byen endog et overskud. Indkvarteringspengene hid
rørte fra, at byen var garnison for et kavalleri-regiment.

Byens handelsliv var stærkt afhængigt, ja betinget, af søfart, men Ran
ders havn lå dengang ca. 30 km østpå i Udbyhøj ved Randersfjordens ud
munding til Kattegat. De indre ca. 15 km af fjorden op til byen og Guden
åen kunne kun besejles af fladbundede pramme (med lods på grund af de 
mange grunde). I 1801 havde 33 skippere fået borgerskab og aflagt skip- 
per-ed på rådhuset i Randers. Mange af dem boede dog uden for byen, og 
det år var 25 ‘i farten’. I 1804 var der 56 købmænd og andre handelsmænd 
bosat i Randers. Heraf drev de fem ‘for det meste handel med alenkram 
og isenvare’. Mange brændte brændevin, de fleste havde ølbryggeri, og 
næsten alle sammen drev de ‘tillige bondehandel’.

Et nyt element i bybilledet var fremkomsten af fabrikker. Det kom nok 
mere end noget andet til at præge Randers i 1800-tallet. Her blev tidlige
re tiders håndværksarbejde rationaliseret med henblik på masseproduk
tion. Man specialiserede sig og indførte sindrigt konstruerede maskiner 
betjent af en helt ny samfundsklasse, arbejderne, faglærte og vel især ufag
lærte, herunder kvinder og børn. Det var en guldalder for enhver opfin
der. Denne udvikling var kun lige akkurat begyndt ved 1800-tallets be
gyndelse, og målgruppen for fabrikkernes produktion var endnu hovedsa
geligt begrænset til lokalbefolkningen i byen og dens nærmeste opland. 
Stadfeldt erkendte denne svaghed: »Udførselen til fremmede Steder, der 
egentlig er det virksomste Middel til at befordre og ophielpe Anlæggene 
er enten ingen eller saare liden. Den væsentligste Hinder for Afsætningen 
indenlands, haver sin Grund deri, at de danske Fabrikker, som [ere] saa 
unge, sielden eller næsten aldrig kunde holde Priser med de udenlandske, 
hvilket Randers ligeledes haver erfaret.«

Randers havde ved 1800-tallets begyndelse syv fabrikker, hvoraf i hvert 
fald de to skilte sig ud fra betragtningen om en for snæver lokal målgrup
pe for afsætning - nemlig et garveri og en tobaksfabrik. Læderfabrikken 
eller garveriet tilberedte årligt »nogle 1000 huder og kalveskind, som til
deels afsættes her i byen og på landet til sadelmagere, skoemagere og sko- 
flikkere, tildeels også udføres til Norge og andre stæder. Herved spares i 
landet endeel penge«. Særligt populære og kendt viden om var Randers- 
handsker - på grund af »deres gode lugt«. Tobaksfabrikken vender vi til
bage til om lidt. To fabrikker havde især social forsorg som hovedopgave. 
Det blev i hvert fald fremhævet af den ansvarlige for fattigvæsnet, præsten 
Matthias Galthen:
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»Til Byens Nytte, og meest for Betleriet at afskaffe, er ved Magistratens 
Omhu, her et Klædefabrik oprettet«.----- »Her holdes bestandig 4 til 6
Væve i Gang: her forarbejdes alle Sorter af Klædevahre, og foruden Me
steren samt de til Fabriken egentlig henhørende Professionister, sættes 
her mange Mennesker i Arbeide, mest gamle Fattige, og en stor Deel 
Børn, som deels ved at sortere Ulden, deels ved at karte, spinde, haspe, 
spole etc. kan fortiene, ligesom de kan arbeide. Betleriet, som her tilforn 
var en stor og trykkende Byrde for Byen, er derved bleven afskaffet, og de, 
som hendrev deres Tid i Ladhed og Laster, og ofte blev Byen til Skiend- 
sel, faae nu derved en Slags Opdragelse og Dannelse til at blive nyttige 
Mennesker i Fremtiden, ved itide at vænnes til Stilhed og Arbeide, samt 
Skolegang; da der sammesteds ogsaa er sørget for Børnenes Underviis- 
ning i Christendommen, hvori de i et særskilt Værelse blive underviste 2 
Timer daglig af en dertil antaget Skoleholder. Foruden denne nyttige An
stalt, er her og i samme Henseende i Aaret 1783 anlagt og vedligeholdt et 
Linnedspinderie, hvortil Guddomlunds Linnedfabrik leverer Hørret, 
samt modtager og betaler Arbeidet. Her undervises daglig 20 til 30 fatti
ge Pigebørn i dette Slags Spinden af en dertil antaget duelig Kone. Her 
vænnes de og, ligesom paa Klædefabriken, isteden for at løbe paa Gader
ne, til Stilhed og det Slags Arbeide, der med Tiden kan blive nyttig baade 
for dem selv og andre.-----De faae og daglig Underviisning i deres Chri
stendom af den samme Person, som underviser paa Klædefabriken, da han 
for Børnene paa begge Steder er antaget som Lærer. Disse tvende Foran
staltninger ere sande Velgierninger, og en virkelig Ære for Byen og dens 
Øvrighed, som-derved paa en værdig Maade har sørget for at afhielpe Fat
tigdommen, forebygge Betleriet og de dermed følgende Laster, og især at 
danne den fattige og forsømte Ungdom til nyttige Mennesker i Fremti
den. -----«.

Byen havde et kongelig privilegeret sukkerraffinaderi, en »køn
røgsfabrik« (der fremstillede sværte til bogtrykkerne), og et skibsværft 
»hvorpaa, indtil for kort siden, alene er bygget Baade og store Pramme, 
som Kiøbmændene behøve for at føre deres Vahre til og fra Skibene, som 
formedelst de mange Grunde, der vare i Fjorden, hidtil ikke har kunnet 
komme Byen nærmere end paa 2 Mile med Ladning, endog naar de vare 
middelmaadige og ikke stak dybere end 7 en halv Fod.-----Men for om
trent 3 Aar siden har man og her begyndt paa samme Verf at bygge stør
re Kiøbmandskibe, ligesaavel som i gamle Dage, da Søestæderne skulde 
udrede Orlogsskibe til Kongens Tjeneste.-----«.

Endelig havde Randers 5 møller: 2 hestemøller, en vandmølle og 2 
vindmøller. Desuden lå der i nærheden »Dronningborg Veiermølle og 
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Oust Vandmølle, der begge mahle stærkt og have deres meste Næring her 
fra Byen. Men da der af dem alle er ingen som sigter, saa maae de 10 
Bagere, som her ere, lade al deres Rug og Hvede, som skal sigtes bringe 
til Nyemølle, der ligger 5 Fjerdingevej herfra«.

Tobaksfabrikken
Det hænder af og til, at en enkelt beslutning i centraladministrationen 
sætter en veritabel kædereaktion i gang. Det skete den 23. marts 1778, da 
enevoldsregeringen udstedte en kgl. forordning, der ophævede Køben
havns monopol på at fremstille tobaksvarer. Kongen (Chr. V) »ønskede at 
se----- lige friheder udbredt i sine samtlige riger og lande«. Virkningen
udeblev ikke. I løbet af få år skød tobaksfabrikker op som paddehatte over
alt i landets købstæder. Købmænd behøvede blot at ansøge om koncession 
og forpligte sig til at aftage et vist kvantum tobaksblade fra tobaksmarker
ne ved Fredericia, i samtidens skrifter kaldet »Friderizia blade«41. Tobak 
fra den plante, der blev dyrket i Fredericia, kaldtes ‘bondetobak’, fordi den 
var grovere og tarveligere. Den brugtes i større eller mindre mængde i 
blandinger med den finere virginia-tobak, der på den anden side skulle 
importeres og derfor var valutakrævende og dermed belastende for 
statsbudgettet. Det var ret store mængder, der blev høstet ved Fredericia. 
Den største avis i Jylland på den tid, kaldet »Viborger Samler«, kunne d. 
10/9 1812 oplyse, at der »Paa Tobaksplantagerne ved Fridericia ere i for
rige Aar indavlet 268.000 Pund Blade.«

Selve investeringsomkostningerne i forbindelse med anlægget af en to
baksfabrik var ret beskedne. Maskinparken var enkel, og der var kun be
hov for få professionelle arbejdere, og det ukvalificerede arbejde kunne 
udføres af kvinder og børn. Men - som fremhævet af Henrik Fode - to
baksfremstillingen var alligevel meget kapitalkrævende, da det var nød
vendigt med et stort lager af mange forskellige tobakssorter som råstof, og 
produktionsprocessen var langvarig, så investeringskapitalen stod bunden 
i lang tid. Det førte i begyndelsen til, at flere købmænd gik sammen om 
opgaven. Herved lagdes kimen til ikke blot et samarbejde mellem de hid
til så selvstændige købmænd, men også til udvikling af et aktiesystem.

I dette kapitel knytter interessen sig især til tobaksfabrikken i Randers. 
Den blev grundlagt i 1790 af et aktieselskab. Om starten fortæller en af 
samtidens forfattere, pastor Matthias Galthen (1802): »Ved et Interes
sentskab er og her i Byen en løbaksfabrique oprettet, hvor alle brugelige

41 Denne betingelse blev dog allerede ophævet i 1797.
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Sorter af Røg- og Snustobak spindes og fabrikeres tildeels af Fridericiæ 
Blade. Hertil holdes, foruden Tobaksfabrikøren og Bogholderen, en Deel 
Arbeidsfolk: endogsaa Børn kan her finde Arbeide og Fortieneste. Hr. Sø
ren Bay paatog sig i Begyndelsen Bestyrelsen af det Hele: men da han for
medelst Alderdom og Svaghed frasagde sig det, udkiøbte han alle Interes
senterne, og solgte den hele Fabrique med Oplag samt Gaard og Inventa- 
rie til Hr. Niels Bay og Hr. Lange, som drive det nu for deres egen Reg
ning med saadan Fremgang, at ei aleene Byen og Egnen heromkring, men 
endog baade nær og langtfraliggende Kiøbstæder herfra kan forsynes med 
alt hvad de af dette Slags Vahre kan behøve, endog til videre Afsætning«.

Formanden for bestyrelsen og hovedaktionæren, købmand Søren 
Rudolphsen Bay, boede på torvet, og fabrikken blev indrettet i hans køb
mandsgård. Efter få års forløb måtte Søren Bay dog trække sig tilbage 
»formedelst Alderdom og Svaghed«. Han solgte »den hele Fabrique« til 
Niels Bay og Christian Lange. Salgssummen var 3000 Rdl., og skødet blev 
tinglæst d. 19. feb. 1798 iflg. »Randers Byes Pandte Register, 1797-1818«.

Selve overdragelsen fandt sted et halvt år tidligere, d. 23/6 1797. »Gaar
den No. 605 paa Torvet«, som fulgte med i købet, var »Paaskesønnernes 
gaard«, som vi vender tilbage til. Tobaksfabrikation viste sig at være så god 
en forretning, at fabrikken snart fik en konkurrent. I 1796 anlagde to
baksspinder Nis Hemdrup en mindre fabrik eller tobaksspinderi, som han 
selv drev »med godt Held udi hans Bolig No. 5 paa Store Gade. Denne 
er, skiønt i sin Begyndelse, dog allerede meget tiltagende, og formedelst 
Mandens Indsigt, Flid og de gode Vahre, han leverer, kan, maaskee om en 
kort Tid, ventes at naae sin Fuldkommenhed« (Galthen).

Christian Lange var altså nu blevet kompagnon med sin principal Niels 
Bay. Lange »boer nu i Gaarden og haver Fabrikken. Denne holdes i skiøn 
Drivt og haver god Afsætning«, skrev Stadfeldt i 1804.1 de første år ind
rettede Christian Lange sig med sin søster Helle Lange som husbestyrer
inde. At det blev Lange, der videreførte fabrikken og overtog købmands
gården på torvet, hænger sammen med, at Niels Bay allerede drev den sto
re købmandsgård i Storegade (hus nr. 8). Her boede der i 1801, foruden 
købmand Bay selv, 17 personer, så det har været et stort foretagende.

Nu var Lange veletableret som købmand og tobaksfabrikant med adres
se på torvet i Randers. Tiden var derfor moden for ham til at gifte sig og 
stifte familie.

Chr. Lange kom sikkert vidt omkring på forretningsrejser for at afsæt
te tobaksfabrikkens produkter. Hans rejser har utvivlsomt også ført ham 
til Nykøbing Mors, hvor han kan have mødt den rige godsejer Jens Vand
borg til Frøslevgård, men det er også muligt, at han kendte Vandborg’er- 
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ne i forvejen gennem familien til faderens første kone, der jo var vokset op 
på øen. Hvor om alting er, så forelskede han sig i den kun 19-årige Anna 
Sophie Vandborgsdatter, og i 1799 blev de gift på Frøslevgård, som for
talt. Parret levede i de følgende 13 år i Christian Langes købmandsgård i 
Randers. Her finder vi dem i folketællingslisten 1801. De var endnu barn
løse, men der var dog 9 personer i husstanden: Hos dem boede Christian 
Langes søster Helle, der var »Huusjomfrue«, samt Anne Sophie Vand
borgs yngre bror Jens på 15 år. Som tjenestefolk havde de en krambods
dreng på 19, en stabodreng på 14, en kusk på 28, samt en ugift tjenestepi
ge på 30 år, og endelig boede der en ugift logerende på 37 år.

Chr. og Anna Sophie Lange var så åbenbart det nye unge par på torvet. 
De var omgivet af ældre købmænd i store og tæt befolkede gårde. Deres 
nabo var dog læge, Peter Müller, 59 år, ‘doctor medicinae’. Han boede i 
hus nr. 606 med sin husstand på syv personer. I hus nr. 607 boede køb
mand Rasmus Lund, 50 år, med en husstand på 15 personer. Torvet hus 
nr. 29 beboedes af købmand Hans Chr. Hansen, 49 år, med yderligere 12 
personer, og Torvet hus nr. 30 af købmand Anders Ove, 61 år, og 8 perso
ner. Endelig boede den 49-årige købmand Rasmus Welling på Torvet nr. 
1. Han var desuden ‘Stadshauptmand’, kaptajn for borgerkompagniet.

Af andre familier i byen med relation til Chr. Lange kan nævnes hans 
halvsøster, Mette Elisabeth Lange, der var gift med købmand Søren Dam
borg i Nørregade. Endvidere boede jo hans kompagnon Niels N. Bay i sin 
store købmandsgård i Storegade. I Østergade boede der en købmand ved 
navn Niels Lange. Han var tillige værtshusmand og borgerrepræsentant i 
Randers. Han var fra Mariager, søn af den tidligere omtalte rebslager og 
handelsmand Peter Conrad Lange. Hos Niels Lange boede også hans 
blinde bror, Johannes Lange, der var jævnaldrende med Chr. Lange. En 
anden mulig slægtning er den Henrick Lange, 36 år, dragon ved Jydske 
Dragon Regiment, der boede i Vestergrave, og som nok er identisk med 
den i kirkebogen nævnte »H. Lange«, som var fadder til Chr. Langes 4. 
barn, Karen Hvistendal.

Påskesønnernes gård
Der er grund til at standse op et øjeblik og vende opmærksomheden mod 
Chr. Langes købmandsgård, Paaskesønnernes Gaard. Den er et af mange 
eksempler på en bygning, der er langt mere berømt end dens beboere. Det 
hænger naturligvis sammen med gårdens ælde og den historie, der knyt
ter sig til stedet. - Men det er alligevel kun meget få bygninger beskåret 
at blive udødeliggjort gennem en folkevise. Den ære var overgået Lange
familiens bolig.
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Paaskeswinemes Guard i dag set fra gaden. (VKN fot. 1998)
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Paaskesønnernes gårds historie har en selvfølgelig interesse i denne 
bog, da den trods alt var Lange-familiens hjem i mange år. Men man må 
nu tvivle på, om Lange selv har kendt historien om folkevisen. Den er fx 
slet ikke omtalt af hans samtids forfattere, Galthen og Stadfeldt, hvis bø
ger Lange har kendt, da han er opført som subskribent.

Stenhuset er i dag den ældste bygning i Randers, opført ca. 1463 og så
ledes ældre end fe byens nuværende hovedkirke, Set. Mortens, der er fra 
ca. 1495. Men går vi helt til bunds i sagen, kan man roligt lægge yderlige
re 300 år til husets alder. Det er nemlig bygget på fundamentet af byens 
ældste kloster, Vor Frue nonnekloster, og husets hvælvede kældre stammer 
muligvis helt tilbage fra klostertiden.

Før reformationen havde Randers tre klostre, Vor Frue kloster, Grå
brødre kloster og Sortebrødre kloster. Det sidste fik siden navnet Hellig
åndshuset og blev til byens latinskole. Vor Frue nonnekloster var det æld
ste af de tre, bygget i sidste del af 1100-tallet. Det lå ved byens Nørreport 
lige inden for voldgraven og volden, hvilket stadig kan anes ved en lille 
forsætning af den side af bygningen, der vendte ud til voldgraven. Det var 
indstiftet af Benedictiner-ordenen og viet til Set. Maria. Da det i 1300-tal- 
let var byens største ‘beboelseshus’, antyder v. Spreckelsen, at det måske 
var her, den kullede grev Gert af Holsten havde sit hovedkvarter, da han 
besatte byen med 4000 mand i krigen mod Valdemar Atterdag. Spre
ckelsen mener således, at det kan have været her, at Niels Ebbesen træng
te ind natten til d. 1. april 1340 og dræbte grev Gert og hans skriftefader. 
Byen har dog udpeget et andet åsted. Klosteret blev nedlagt 1452 og der
efter brudt ned, idet nonnerne blev forflyttet til Mariager. Her havde man 
i årene 1400-1420 anlagt et nyt kloster, »formedelst egnens smukke be
liggenhed«. Det blev ligeledes viet til Jomfru Maria. I Randers blev plad
sen mellem Vor Frue kloster og kirke omdannet til et torv og byting, der 
begge var hårdt tiltrængt. Den gamle klostergrund gik over på private 
hænder, og også Vor Frue kirke blev brudt ned ved reformationen V4 år
hundrede senere.

Det 3-etagers hus, vi kender i dag, blev bygget af de tre brødre Niels, 
Anders og Peder Paaske, eller ‘Poske’ som man stavede navnet i ældre tid. 
De tre var overmåde rige købmænd, der bl. a. havde tjent deres formue 
ved studehandel, (før denne blev monopoliseret af konge og adel på rigs
dagen i 1536). På borgen GI. Estrup mellem Randers og Grenå hed her
remanden på den tid Lave Brock. Han havde overtaget godset efter sin far 
i 1441, og i hans tid påbegyndte man opførelsen af den nuværende hoved
bygning, der har mange stiltræk tilfælles med Paaskesønnernes gård (sam
me arkitekt?).
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Lave Brock var berygtet for sin brutalitet. I mange år lå han i fejde med 
en anden herremand på egnen, Otto Rosenkrantz, der var rigshofmester 
for Kong Christian I. I den fejde skal Niels Paaske have taget parti for 
Otto Rosenkrantz. En dag i 1468 mødtes Niels Paaske og Lave Brock. Det 
kom til et skænderi, hvorunder herremanden trak blank og dræbte den 
rige Randers-købmand. Drabet fik et retsligt efterspil. Lave Brock blev 
stævnet for byretten, men den stolte og arrogante adelsmand følte sig hæ
vet over at skulle føre retssag mod en gemen borgerlig. Den 26. sept. 1468 
lod han sin foged give møde på bytinget, det nuværende rådhustorv, altså 
lige uden for Paaskesønnernes gård. Iflg. et originalt tingsvidne dokument 
måtte fogeden her gøre knæfald på sin herres vegne for den dræbte køb
mands to brødre, Anders og Peder Paaske. Han måtte indgå forlig med 
dem ved at betale fuld mandebod.

Anders Paaske levede længst af de tre brødre. Han døde omkr. 1497. 
Om Lave Brock ved man, at han i 1486 blev slået til ridder af Christian I’s 
søn Kong Hans, og at han døde 1504.

Folkevisen om Niels Paaskesøn og Lave Brock handler om denne dra
matiske begivenhed. Ligesom den anden (og langt bedre kendte) Randers- 
folkevise om Niels Ebbesen og grev Gert hører folkevisen til de såkaldte 
‘historiske’ folkeviser, der beskriver en virkelig hændelse, som naturligt nok 
har optaget samtiden. Der kan ikke være tvivl om, at forfatteren har levet på 
Randers-kanten i disse år. Han har personligt kendt Paaskesønnernes 
imponerende stenhus, der næst Vor Frue kirke var den højeste bygning i 
byen, og han har vidst besked med købmændenes store rigdom. Man for
nemmer, at dette næsten har inspireret ham mere end selve mordet. Alene 
folkevisens omkvæd »De Paaskesønner forbygger42 alle borge« røber hans 
benovelse over, at almindelige borgere kunne konkurrere med selveste ade
len med hensyn til prangende bygningsværker. Kun adel og kirke magtede 
at bygge så høje huse på den tid. Folkevisen er kun på 13 vers, og heraf bru
ger han de første seks til at lovprise bygningens størrelse og dens beboeres 
velstand (med de for folkeviser sædvanlige overdrivelser, fx »Knappen43 er 
af det røde Guld«). De øvrige vers omhandler det skæbnesvangre møde 
mellem købmand og adelsmand og slutter med at omtale den efterfølgende 
rettergang, hvor adelsmanden måtte trække det korteste strå og lade sig 
ydmyge ved, at hans foged måtte gøre knæfald for borgeren44.

42 ’forbygger’, d.v.s. overgår med hensyn til byggeaktivitet.
45 ’Knappen’, d.v.s. tårnknappen.
44 Folkevisen blev fundet af Svend Grundtvig og blev trykt 1. gang i 1852. Den gengives 

her i H. Grüner-Nielsens version (1927).
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NIELS PAASKESØN OG LAVE BROK

De Paaskesønner lader bygge et Hus 
midt paa Randers Gade;
jeg saa aldrig saa højt et Plus 
i alle mit Lives Dage.
De Paaskesønner forbygger alle Borge.

Der er paa det samme Hus 
vel femten høje Loft.
Knappen er af det røde Guld, 
den skinner over Mur og Toft.

Der er paa det samme Hus 
vel femten stærke Døre;
aldrig saa jeg saa højt et Hus 
enten siden eller førre.

Der er i det samme Hus 
vel baade Mjød og Most;
der er i det samme Hus 
vel femten Vinters Kost.

Det var Niels Paaskesøn 
han gaar paa Randers Gade 
købte han op baade Mel og Malt 
ihvad de Bønder de havde

Gav han fire Mark for en Ko 
og fem Mark for en Stud; 
og alt det Fæ i meget Land, 
det drev han sønder ud.

Det var Niels Paaskesøn, 
han rider i Rosenlund;
mødte hannem unge Hr. Lave Brok 
udi saa ond en Stund.

»Hør du, Niels Paaskesøn, 
og hvi rider du her?
hvi est du ikke i København 
mig for Kongen at kære?«

»Jeg var mig i Helsingør; 
min’ Øksen solgte jeg der.
Kongen er i København, 
jeg kom hannem aldrig nær.

Saa vel tror jeg vor unge Kong’ 
og saa hin rige Hr. Ott’;
saa gør jeg eder, Hr. Lave Brok, 
I gør mig ikke andet end godt.«

Du maatt’ vel tro hin rige Hr. Ott’ 
og saa vor unge Konge;
du tro ret aldrig Hr. Lave Brok, 
han haver en Ormetunge.

Det var unge Fir. Lave Brok, 
han sit Sværd uddrog;
det var Niels Paaskesøn, 
han sønder i Midje hug.

Nu ligger Niels Paaskesøn, 
han ligger i Lunden død;
det kosted’ unge Hr. Lave Brok 
baade Penge og Guld saa rød.
De Paaskesønner forbygger alle Borge. 



Gennem middelalderen har Paaskesønnernes gård været den mest impo
sante private bygning i Randers, at sidestille med Jens Bangs Stenhus i 
Aalborg, der dog først er opført langt senere, i 1623-24. Helt op til vor 
egen tid ragede den 3-etagers bygning op i bybilledet, i højde kun over
gået af Set. Mortens kirke. Den måtte nødvendigvis blive residens for by
ens borgmestre. En af dem hed Lille Jens Bay. Han boede her 1550-1600. 
Chr. Langes umiddelbare forgængere i gården var Anders Carlsen Bay, 
der boede her i 1761, og efter hans død købmand Jørgen Clemmensen 
Møller, som solgte gården i 1788 til Søren Rudolphsen Bay. Sidstnævnte 
indrettede som omtalt sin tobaksfabrik i sidebygningen i 1790.

Hvordan så nu gården ud? I 1600-tallet blev stenhuset dækket af en 
bindingsværksbygning mod gårdsiden, og samtidig blev der tilbygget en 
bindingsværkslænge på 20 fag i to etager langs Klostergade. På sydsiden af 
gårdspladsen byggede man en tilsvarende længe på 19 fag, også i to etager. 
Endelig byggede man en 13 fags halvtagsbygning mod øst til Snaregade. 
Gården har siden været en lukket gård, som købmandsgårde var på den 
tid. Den var en af de højst takserede gårde i Randers (2130 rbd. i 1761). 
Hovedbygningen på 9 fag og i 3 etagers grundmur havde facade til torvet. 
Den var oprindelig 18 ’A alen lang og strakte sig rundt om hjørnet af den 
nuværende Klostergade med en have foran. På Chr. Langes tid var huset 
beskåret til en længde på 13 alen (som i dag)45.1 sidebygningen mod Klo
stergade lå tobaksfabrikken, og mod Snaregade var der dragonstald o.a.

Familieliv
Paaskesønnernes gård var ramme om Chr. Langes familieliv og professio
nelle virke. Gennem kirkebogen kan vi følge familiens vækst i Randers- 
tiden. Her fødte Anna Sophie fire af deres seks børn, sønnen Jens (1803) 
og de tre døtre Mariane Dorthea (1805), Caroline Elisabeth (1807) og Ka
ren Hvistendal (1808). Kun nogle få af børnenes faddere lader sig identi
ficere i dag. Anna Sophies mor, »Mad. Wandborg« alias Anna Dorothea, 
f. Byrgesen, var kommet den lange vej fra Frøslevgaard for at være gud
mor til familiens førstefødte. Af kolleger udi handelsstanden møder vi 
kapt. Rasmus Welling, byens kommandant, samt købmændene Niels Bay, 
Lund, Hansen og Damgaard. Endv. kendes magister Peder Estrup, som i 
mange år havde været rektor for Randers latinskole (og St. St. Blichers læ
rer), og som siden blev byens sognepræst. Der nævnes også en »Hr. Baron

45 I vort århundrede fandt man ved nybygning på hjørnegrunden tykke mure med kam
pe- og munkesten. Daterer de sig mon helt tilbage fra klostertiden?
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Officersun ifiomi fin Jægerkorpset i Runders 
ca. 1800.
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Rosenkrantz«, som vistnok kom fra Århus. Han kan være den Axel Rosen- 
krantz de Lasson til herregården »Astrup« på Salling, som gik konkurs 
under napoleonskrigene. Endvidere nævnes personer som Mad. E. Hoegh 
(købmand Niels N. Bays hustru), Mad. Selmer, Jomfru Juul, Jomfru Saa- 
bye, Peder Thielke og kapt. Frost. Fadderne repræsenterede Lange-fami
liens omgangskreds i selskabslivet i Randers.

Hvad angår Chr. Langes privatliv, så ved vi endvidere, at han var pre
mierløjtnant i Jægerkorpset. Og så havde han indmeldt sig i »det yngre 
Lig-laug«, hvilket sidste dog næppe har spillet nogen rolle for hans hver
dag.

Borgervæbningen i Randers bestod på den tid af to korps, Borger
kompagniet og Jægerkorpset. De holdt øvelser hver for sig. I 1803 talte 
Borgerkompagniet 160 mand foruden over- og underofficerer og to trom
meslagere. Det var under kommando af købmand Rasmus Welling, der 
havde rang af kaptain. Byens instrumentmager hørte til denne afdeling, og 
ved øvelserne opførte han og hans folk »musik på blæsende instrumen
ter«.

Jægerkorpset bestod af 50 »unge og raske mænd«, de fleste ugifte, samt 
over- og underofficerer. De var bevæbnet med et kort gevær, lang jagtkniv 
ved siden i kort lædergehæng, en patrontaske med tilhørende bandelier. 
Uniformen var en lysegrøn trøje med opstående sort krave og opslag med 
hvid kant, rund hat med grøn fjer, grå bukser og halvstøvler, men ved 
øvelserne bar de lange hvide lærredsbukser. Korpsets tre officerer var i 
1803 købmændene Niels Bay, som var kommandør. Christian Lange var 
premierløjtnant og Niels Hansen var sekundløjtnant. De havde samme 
bevæbning som de andre, men deres uniform var (ligesom borgerkom
pagniets officerer) kjole med guld-epauletter på begge skuldre, runde hat
te med guldkrampe, sort kokarde, grøn fjer og snore samt sabel ved siden 
med kvast af grøn silke. Jægerkorpset havde desuden en kommander- 
sergent og fire underofficerer. De bar også lange kjoler, men de havde kun 
én epaulette på højre skulder. Korpset havde to hornblæsere, som dets of
ficerer selv aflønnede.

Christian Lange har set flot ud som officer, en livagtig model for sene
re tiders velkendte operettefigur. Iflg. sin svigersøn, købmand Skikkild i 
Ringkøbing, skal han have været »en udmærket Selskabsmand, som meget 
omgikkes med Officerer og Embedsstanden«, hvad hans kone »ofte med 
stor Bedrøvelse talte om« - nok især efter at Chr. Lange gik fallit.

Hvert håndværkerlaug i Randers havde sit eget »lig-laug«. De profes
sioner, der var for fåtallige til at danne et laug, var indlemmede i de an
dres. Byens handelsmænd var medlemmer af et ældre og et yngre laug.
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Det ældste liglaug, grundlagt i 1693, bar de døde på ligbårer eller i strop
pe anbragt på ligkisterne. Det yngre liglaug, som Chr. Lange havde meldt 
sig ind i, var stiftet 1758 og var mere moderne, idet det ejede en ligvogn 
til at køre kisten på. Når medlemmerne og deres pårørende døde, blev de 
båret til kirken og graven »frit og uden nogen Betaling til Interessentska
bet«.

Chr. Langes sirlige underskrift kender vi også, idet han i kirkebogens 
vielsesregister d. 22. aug. 1804 underskriver sig som forlover og indestår 
for, »at det Ægteskab som unge Karl Jørgen Adamsen agter at indlade sig 
i med Pigen Ane Kirstine Rasmus-Datter, ikke paa nogen Maade strider 
imod Guds eller Kongens Lov«.

Både Galthen og Stadfeldt fortæller i begyndelsen af 1800-tallet om 
Chr. Langes professionelle virke, at hans tobaksfabrik gik godt. Det frem
går endvidere af Randers byfogedarkiv, at han ikke nøjedes med at frem
stille tobaksvarer af »Frideriziæ blade« Han indførte også færdige tobaks
varer og tobaksblade med skib fra Amsterdam og havde forbindelse med 
handelsfirmaer i Hamborg og Altona.

Chr. Lange repræsenterede en ny købmandstype i provinsen. Mens 
købmænd almindeligvis nød godt af en stabil varetilførsel fra det nærme
ste opland, så var Chr. Lange helt afhængig af tilførsel af råstoffer 
(tobaksblade) fra udlandet. Til gengæld havde han gode afsætningsmulig
heder på et langt større marked, sålænge han kunne producere gode 
tobaksvarer. Den gamle type købmænd kunne om nødvendigt indskrænke 
sig til afsætning af deres varer lokalt. Chr. Lange var færdig, hvis tilførslen 
udefra svigtede eller blev urentabelt dyr. Han var i langt højere grad under 
indflydelse af de voldsomme internationale begivenheder, der netop i dis
se år især greb forstyrrende ind i købmændenes liv. Det fik han at mærke:

Chr. Lange var samtidig med Napoleon Bonaparte (1769-1821), næsten på 
årstal!
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Galease malet af Niels Trusler^ muligvis på et forlæg af C. IV Eckersberg. Den een-mastedejagt 
og den to-mastede galease var de almindeligste skibstyper i Danmark i begyndelsen af 1800- 
tallet.
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Kaperkrigen 1807-14

Det er ikke helt korrekt, når det tidligere har været hævdet, at tiden efter 
Store nordiske Krig, perioden 1720-1800, var en ubrudt fredsperiode. 
Faktisk havde Danmark deltaget i Ruslands krig mod Sverige i 1788. Men 
krigen blev hurtigt bragt til afslutning ved diplomatisk indgriben fra Eng
land og Preussen. For Danmark blev resultatet kun en betragtelig krigsud
gift (ca. 7 mill. rdl.). Klog af skade undgik man nu omhyggeligt at blande 
sig i de krige, der fulgte i kølvandet på den franske revolution 1789 i de 
følgende år. Mens resten af Europa blev kastet ud i voldsomme ødelæg
gelser, opretholdt vi en streng neutralitetspolitik. Følgen var, at den inter
nationale handel blomstrede voldsomt op, hvilket også kom Randers til 
gode. Købmændene var dog i stigende grad generet af et tiltagende 
sørøveruvæsen, især udført af franske og spanske pirater i Middelhavet. 
Alligevel undlod regeringen konsekvent at lade handelsskibe eskortere af 
danske orlogsfartøjer for ikke at provokere de krigsførende lande, i første 
række England.

(En anstændig omtale af krigen med England kan selvsagt ikke gives på 
få linier. Her vil vi nøjes med at fremhæve nogle få punkter af særlig inter
esse for handelsstanden.)

1798 knuste den engelske admiral Nelson den franske flåde i et berømt 
søslag ved Abukir ud for Nilens munding. Nu indledte englænderne en 
strengere kurs over for de neutrale lande, som de straffede for at sejle med 
krigsvigtige varer til fjendtlige havne, kontrabande, et begreb de udvidede 
til også at omfatte kød og korn, d.v.s. Danmarks vigtigste eksportartikler. 
Alene fra marts til december 1799 opbragte englænderne 156 dansk-nor
ske handelsskibe.

Danmark følte sig nu tvungen til at forlade den totale neutralitet, og 
man besluttede sig for en såkaldt »væbnet neutralitet«, hvilket bl. a. 
indebar, at man ledsagede handelsskibe med orlogsfartøjer i konvoj. Som 
man havde frygtet, kom det snart til kampepisoder med engelske krigs
skibe.
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Situationen tilspidsedes i 1801. Alle danske skibe i engelske havne blev 
pludselig opbragt, og englænderne sejlede mod København under ledelse 
af bl. a. Lord Nelson. Den 2. april fulgte slaget på Reden ved København, 
hvor lord Nelson måtte ty til krigslist for at opnå våbenhvile, så han kun
ne afslutte kampen med æren i behold. Der blev forhandlet en fredsslut
ning, de opbragte danske skibe i England blev frigivet, og i de flg. år blus
sede handelslivet op på ny. Det blev den sidste storhedstid for dansk inter
national handel.

1805 slog admiral Nelson en stor fransk-spansk flåde i slaget ved Tra
falgar, hvorunder han selv omkom. Hermed var franskmændenes rolle til 
søs helt udspillet. Som modtræk udstedte Napoleon d. 21. nov. 1806 et de
kret om total fastlandsspærring. Samtlige havne på kontinentet skulle blo
keres for engelske skibe. Formålet var at udsulte England og bryde dets 
handels- og industrimagt. Enhver form for handel med England ville bli
ve opfattet som en fjendtlig handling rettet mod Frankrig. Det gjaldt også 
de neutrale lande.

Danmark befandt sig pludselig i en yderst farlig situation. Undlod vi at 
efterkomme dekretet, risikerede vi at blive rendt over ende af Napoleons 
hære. Afbrød vi handelen med England, ville vi blive betragtet som Na
poleons allierede og dermed som Englands fjende. Den danske orlogsflå
de kom for alvor i englændernes søgelys. Efter den fransk-spansk flådes 
nederlag ved Trafalgar var den danske flåde med ét blevet den næststørste 
flåde i Europa, og englænderne frygtede, at den ville blive stillet til rådig
hed for Frankrig.

I 1807 indtraf katastrofen. En serie diplomatiske misforståelser ledte 
englænderne til at tro, at man i Danmark var i færd med at overlade vores 
flåde til Napoleon, hvilket ingenlunde var tilfældet. Englænderne handle
de imidlertid hurtigt og afskibede i største hemmelighed et stort ekspedi
tionskorps på ca. 30.000 mand. De gjorde landgang på Sjælland, besatte 
hele øen, afbrød forbindelsen over Storebælt (for at forhindre Napoleon i 
at komme til hjælp), og satte København under belejring både fra land
siden og fra Øresund.

Den 2. sep. 1807 indledte englænderne et flere dage varende bom
bardement af København, der tvang Danmark til betingelsesløs kapi
tulation. Som bekendt var fredsbetingelserne hårde. Danmark måtte afle
vere hele sin orlogsflåde med alt tilbehør, og i slutningen af oktober kun
ne englænderne sejle hjem medbringende i alt 76 store og små orlogsfar- 
tøjer. Danmarks position som sømagt, der havde taget sin begyndelse i 
vikingetiden, var nu definitivt brudt - for altid!

1807-katastrofen blev et vendepunkt for dansk handelsliv såvel som for 
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dansk udenrigspolitik. Det uventede angreb på København og rovet af flå
den kastede Danmark i armene på Napoleon. En forbundstraktat blev 
undertegnet i Fontainebleau, og få dage senere, d. 4. nov. 1807, erklærede 
England krig mod Danmark. Den kom til at vare i 7 år. Englænderne, der 
nu var eneherskende på havet, fortsatte deres kapring af danske handels
skibe, ofte på yderst ringe og tvivlsom foranledning. Det er beregnet, at 
ca. 1400 dansk-norske skibe med deres ladninger blev konfiskeret under 
krigen. Tabene løb op i uhyre summer, hvilket selvfølgelig fik de alvorlig
ste konsekvenser for købmænd i København og provinsen.

Men den danske modstandsvilje var ikke brudt! Man forsvarede sig - og 
betalte tilbage med samme mønt.

Flåden lod sig ikke erstatte. Dels tog bygning af orlogsfartøjer meget 
lang tid, dels savnede man tømmer. Man plantede i hast egetræer, og hvert 
egnet træ i Danmarks skove blev afmærket til formålet, men det var jo et 
projekt på' mange år. I stedet byggede man kanonbåde, mange hundrede 
kanonbåde. De var forsynede med nogle få svære kanoner og blev statio
neret rundt om ved kysterne. Kanonbådene, der blev roet af en snes mand 
eller mere, var specielt manøvredygtige i vindstille, hvor fjendens sejlfø
rende handels- og orlogsskibe lå lammede med slappe sejl. Endvidere op
rettede man hurtigst muligt kystbatterier på alle strategisk vigtige punk
ter, fx ved Udbyhøj øst for Randers.

Regeringen sanktionerede modstandskampen til søs gennem et kaper
reglement og ved udstedelse af kaperbreve. Enhver kunne erhverve sig 
private handelsskibe, udruste dem med kanoner, hverve mandskab, gå ud 
på kaperi og tager »priser«. Kaperredere havde lov til at sælge et ‘pris
givet’ skib og ladning ved auktion, og der oprettedes prisedomstole flere 
steder, bl. a. i Arhus. Dette sørøveri i danske farvande blev en slags ‘guer- 
rillakrig’ til søs, en betegnelse der netop i disse år opstod i Spanien for 
uautoriserede modstandsgruppers kamp mod Napoleon.

Godt 600 kaperskibe i alle størrelser fra robåde til skonnerter blev ud
rustet, og kaperrederiernes aktier omsattes til kolossalt springende kurser, 
alt efter hvad dagens rygter kunne lyde på om held eller uheld. Det kun
ne være en særdeles indbringende forretning at være kaper, for priseauk
tionerne indbragte uhyre summer. Det er skønnet, at kaperiet indbragte 
ca. 100 mill, daler kurant, eller ‘/’-l milliard kr. i vor tids mønt. Det blev 
den måske vigtigste indtægtskilde i Danmark i disse år. Men det var na
turligvis farligt arbejde, især for dem på søen. De kom i kamp med han
delsskibenes mandskab, med engelske orlogsfartøjer, eller endog med 
konkurrerende danske kaperskibe. Kaperi var også farligt for aktionærer 
og redere, hvoraf mange fallerede under eller efter krigen. Det var dyrt at
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udruste og bemande et kaperskib, og hvis et opbragt skib ikke blev dømt 
»god prise«, måtte rederne betale store erstatninger.

I Jylland havde man på den tid en enkelt landsdelsdækkende avis, d.v.s. 
med et langt større opland end blot det nære lokalområde. Redaktøren 
hed A. F. Just, og avisen blev trykt i Viborg. Derfor hed den »Viborger 
Samler« med tilføjelsen »Den til Forsendelse med Rideposten kongelig 
privilegerede Viborger Samler«, som der står i avisens hoved. I disse år var 
nyheder om kaperkrigen, kamphandlinger og farvandsefterretninger fast 
stof i praktisk talt hvert eneste eksemplar af avisen. Det vidner om den sto
re interesse, befolkningen nærede for krigen. Alt havde interesse, stort 
som småt, hvad følgende to citater viser:

I »Viborger Samler« fra d. 10/8 1812 læser man den lakoniske kom
mentar: »Den 1ste August var hverken i Øresund eller Storebælt noget 
Fjendtligt at see«. Men 14 dage senere bringer avisen denne nyhed: »Vibor
ger Samler« d. 24/8 1812. »Fra Telegraf-efterretninger ffa Aarhuus sees, at 
engelske Krydsere uophørlig sværme om i Farvandene omkring Jyllands, 
Fyens og Siælands vestre Kyster. Den 18de August ankrede 13A Miil sydlig 
for Samsøe 4 Rangskibe, 7 Fregatter, 5 Brigger og 160 à 180 Kofardiskibe.«

En konvoj af store sejlskibe på 160-180 handelsskibe med 16 orlogsfar
tøjer for fulde sejl ned gennem Storebælt. Det har været et flot syn! Fra 
læsning af avisens krigsberetninger får man indtryk af, at det formeligt har 
vrimlet med sejlskibe, ven som fjende, i de danske farvande dengang.

Kaperkrigen i Randers
I glimt kan disse begivenheder også registreres i Randers byarkiver og i 
»Randers Amts politiske Avertissementstidende« (senere blot »Randers 
Amtsavis«). Det var byens første avis. Den udkom første gang d. 3. juli 
1810 udgivet af en bogtrykker uden journalistisk uddannelse og i øvrigt i 
en tid, hvor enevælden endnu udøvede streng censur over for alt på tryk. 
Det var langt fra en avis i moderne forstand. Det lokale stof må hentes fra 
de (ukommenterede) annoncer og kortfattede meddelelser, som borgere 
lod indrykke. Den egentlige historie bag dem må man læse mellem linier
ne, men den har sikkert været de lokale læsere bekendt i forvejen.

Kaperkrigen var i Randers især knyttet til en lille gruppe jøder, der si
den 1760’erne havde fået opholdstilladelse i byen. Traditionen tro slog de 
sig på handel, kom efterhånden til at eje flere huse i byen og sad angive
ligt på det meste af handelen i byen allerede ved 1700-tallets afslutning, 
især hvad angår dagligvarer som kolonial og manufaktur. Jøderne ejede 
flere skibe, der sejlede på Altona ved Hamborg og Amsterdam. Deres før
ste skib gik i folkemunde under navnet »Jødegaleasen«.
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Den jødiske menighed var grundlagt af tre ansete jøder, Gerson Heine
mann, svogeren Salomon Oppenheim og Nathan Levin. På Chr. Langes 
tid var sidstnævntes slægt repræsenteret af den driftige købmand Salomon 
Moses Levin. Han boede i »Byens Gaard« på Torvegade, det nuværende 
Hotel Randers, et hus han havde købt for 7330 rdl., og hvorfra han lede
de sit handelsfirma, Levin og Co. Levin fik bevilling som kaperreder. 
Hans firma ejede kaperen »Niels Ebbesen«, og sammen med købmænde
ne Israel Carl Wulff og Niels Trap46 ejede han også kaperen »Den raske 
Jyde«, som var lidt større end »Niels Ebbesen«.

Den 17. okt. 1810 averterede Samuel Moses Levin efter nye indskud for 
at udruste kaperskibet »Niels Ebbesen« til et nyt togt. Tilslutningen var 
tilsyneladende ikke stor nok, for d. 16/1 1811 satte han Niels Ebbesen 
med kanoner m.m. til offentlig auktion. Også denne gang har det skortet 
på risikovillig kapital, for d. 2/2 1811 læser man i en ny annonce: »Da in
tet antageligt Bud skeede paa den dag i dag [31/1 1811] prøvede auction 
over kaperskibet Niels Ebbesen, sættes den til ny auktion 28/2 1811«, 
sign. S. M. Levin & Co. Nu lykkedes det at afhænde skibet til en antage
lig pris, (eller en pris, som man måtte acceptere), og fredag 21/6 1811 
bringer avisen en kort meddelelse: »Avertissement. At kaperskibet Niels 
Ebbesen er bleven bortsolgt ved off. auction. Aktier kan indløses 19. Juni 
1811, S. M. Levin & Co.« Kaperen »Den raske Jyde« led samme skæbne, 
også den måtte på auktion 1811.

Det var en meget urolig periode. Derom vidner et ‘avertissement’ i avi
sen d. 3/11 1810, hvor borgerne opfordres til at yde et ekstra bidrag, ved 
indsamling, til Isaak Jacobsen, der havde været udsat for, hvad avisen kal
der: »et rov fra fjenderne, da de i sidste September måned tog Skipper 
Rosing, her fra Randers på hans Tilbagerejse fra Kjøbenhavn. Ved hans 
opbringelse lede adskillige af byens borgere ikke ubetydelige tab«. Isaak 
Jacobsen mistede alt, mens skipper Rosing og hans besætning sikkert end
te ‘i prisonen’ i England, hvor de måtte sidde indtil krigens slutning 1814 
(ligesom Terje Vigen i Henrik Ibsens digt af samme navn).

Chr. Carl Lange led samme skæbne som Isaak Jacobsen, bortset fra at 
Langes landsmænd ikke foranstaltede nogen indsamling for at redde ham. 
Under napoleonskrigene satte han alt til. Langes kone, Anna Sophie, for
talte mange år senere sin svigersøn, Christian Skikkild, at Lange »drev en 
betydelig Handel, ejede flere Skibe og havde en Tobaksfabrik----- , men

46 Niels Trap var far til J.P. Trap, som 1858 udgav det store geografiske værk »Trap Dan
mark«, som siden er udkommet i talrige opdaterede udgaver helt op til vor tid.
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det var jo de ulykkelige Aar, da Danmark laa i Krig med hele Verden. Ski
bene med Ladninger blev tagen af Fjenden, og Pengevæsenet var jo alde
les forstyrrede, og selv skal han nok ikke have været nogen god Disponent, 
----- og Enden blev, at han gik Fallit og kun reddede enkelte Stykker af 
Indboet«, som Skikkild fortæller i sine erindringer.

Dette er første gang, vi står over for et vidneudsagn fra en førstehånds 
kilde, Chr. Langes egen kone. Udsagnet kan da også både bekræftes og på 
væsentlige punkter uddybes gennem andre kilder. - Christian Carl Lange 
blev ruineret under kaperkrigen med England 1807-14.

Det kan således bekræftes, at Chr. Lange ejede skibe. På Rigsarkivet 
opbevarer man et på flere måder interessant dokument fra 1813, kaldet 
»Kommercekollegiets Skibslister« (Kommercekollegiet var datidens han
delsministerium). Det er en »Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark 
hjemmehørende Skibe i Aaret 1813«. Det bygger på indberetninger fra 
alle kongerigets tolddistrikter. I indberetningen fra Randers (»Specifica
tion over de i Randers Tolddistrict hjemmehørende Skibe pro 1813 
[underskrevet d. 31. dec. 1813]«) læser man:

»Skib nr. 22. Galease, »Haabet«. Ejer: Christian Lange. Opbragt 
1809«.

Galeasen var bygget i Løgstør i 1785, og den blev ført af skipper Tho- 
rup (med borgerskab i Randers) og tre matroser. Skibet havde en lasteevne 
(»drægtighed«) på 20l/2 kommercelæster [20 kmcl svarede til godt 50 
tons]. Dermed regnedes det for en ret stor galease, der som oftest var på 
12-17 kmcl., men enkelte lastede dog helt op til 75 kmcl. Galeasen var den 
almindeligste skibstype på den tid. Næsten halvdelen af de hjemmehøren
de handelsskibe i Danmark var af galeasetypen. Den var karakteristisk ved 
sit barkbyggede skrog med spejl. Rigningen bestod af to master, og såvel 
stormasten som mesanmasten førte gaffelsejl. Der var også fast bovspryd, 
ofte med klyverbom og tre forsejl. Galeaser var i stand til at foretage lange 
rejser, men hovedopgaven var dog sejlads til Norge, Sverige og Østersø
området. Disse skibe var sammen med de helt små skibstyper grundstam
men i den danske småskibsflåde, der forbandt det danske rige og dets køb
stæder.

Videre oplyser samme skibsliste fra Randers:
»Skib nr. 34. Jagt, »Nicolaus«. Ejer: Chr. Lange. Opbragt 1809.«
Denne jagt havde en drægtighed af 101/’ kmcl. Skibet var bygget i 

Flensborg og førtes af skipper Klaus Petersen, Randers, med to matroser. 
Jagten var også en meget almindelig skibstype i det 18. og 19. århundre
de. Den var karakteristisk ved sit brede agterskib med det store spejl. Her 
var ofte kahytsvinduer. Agterude over spejlet hang der almindeligvis en 
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hægjolle i en jollebom. Det var en fortrinlig skibstype med ringe dybgang 
og stor rummelighed. Størrelsen lå mellem 2 og 25 kmcl. Der var én mast, 
og storsejlet var gaffelrigget. Dertil kom en fast klyverbom med tilhøren
de sejl.

»Kommercekollegiets Skibslister« er også interessant derved, at man ud 
fra listen kan konstruere en slags »maritimt« danmarkskort, som det så ud 
på Chr. Langes tid. Hosstående tabel viser antallet af hjemmehørende ski
be i et udvalg af kystbyer ved de vestdanske farvande. Aalborg var uden 
sammenligning langt den største søfartsby i vest-Danmark, men det er 
overraskende, at Ribe kom ind som nr. 2, og at Randers var Jyllands tred
jestørste søfartsby, efterfulgt af Arhus. At Svendborg var den største sø
fartsby på Fyn overrasker næppe nogen, men det er nok uventet, at der var 
så få hjemmehørende skibe i Storebæltsbyerne Kalundborg, Korsør og 
Skælskør, ligesom det overrasker, at der kun var ét hjemmehørende skib i 
Vejle, en by med en så bekvem adgang til havet. Det skal bemærkes, at ta
bellen kun opregner antallet af hjemmehørende skibe i de enkelte told
distrikter, ikke skibenes tonnage, hvilket sikkert ville ændre noget på ræk
kefølgen.

Det »maritime« Vest-Danmarkskort

Kilde: Kommercekollegiets Skibslister pr. 31. dec. 1813

Hjemmehørende skibe: Hjemmehørende skibe:
Alborg 257 Korsør 13
Ribe 81 Odense 12
Randers 71 Kalundborg 10
Arhus 61 Skelskør 10
Svendborg 61 Kolding 8
Varde (Hjerting) 51 Fredericia 5
Horsens 28 Ebeltoft 5
Assens 21 Mariager 4

Vejle 1

Pr. 31. dec. 1813 indberettede Randers 'Iblddistrikt altså 71 Skibe som 
hjemmehørende i byen. Det var en betydelig stigning fra de kun 37 hjem
mehørende skibe i Randers Tolddistrikt i 1798, men som påpeget af Hen
rik Fode, så medtager toldopgørelsen i 1813 nu også mindre fartøjer. 38 
af de 71 skibe var således under 10 kmcl. Fra 10 til 19 kmcl. var der 10 ski
be, og fra 20 til 29 kmcl. var der 12 skibe. Det indberettedes i 1813, at 26 
skibe var »opbragt«. Fode har beregnet, at Randers under hele kaperkri
gen mistede i alt 66 skibe, 31 skibe blev opbragt, mens 21 skibe blev
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»bortsolgt«, og 14 gik tabt ved forlis. Der blev i samme periode kun »til
købt« to skibe.

Krigsårene betød store ændringer i det økonomiske og sociale liv i Ran
ders ligesom i resten af landet, hvor mange købmandshuse gik fallit. Det er 
naturligvis vanskeligt at komme til bunds i de nøjagtige omstændigheder, 
hvad angår Chr. Langes fallit, her knap 200 år efter begivenhederne. Men 
noget tyder på, at hans vanskeligheder må være begyndt allerede i 1808. 
Justitsprotokollen fra Randers vedr. civile sager oplyser, at et handelsfirma 
Hölze & Wusch i Hamborg det år stævner Chr. Lange for en gæld på det 
betragtelige beløb af 1200 rdl. (Det svarede til godt halvdelen af brandtak
sationsværdien for hans købmandsgård på torvet i 1761). Sagen kom for 
Randers byting d. 9. jan. 1809. Hvorledes han afviklede gælden, fremgår 
ikke, men han må have opnået et lån (?). At der savnes oplysninger herom i 
tingbogen, er et velkendt fænomen på den tid. Købmænds private regn
skaber afslører, at man ofte undlod at indberette selv store private lån for 
derved at undgå at skulle betale afgift til staten ved tinglysning.

Lange synes i hvert fald at være kommet på fode igen, for han nævnes 
ikke senere i justitsprotokollen (1809-1813). Det er vel ikke usædvanligt, 
at en købmand, der er afhængig af råstofleverancer fra udlandet, kommer 
i likviditetsvanskeligheder. Det iøjnespringende er, at han i disse urolige 
tider ikke kunne opnå de fornødne kreditter, men ligefrem blev trukket i 
retten. Jo, Chr. Lange kom i vanskeligheder allerede i 1808.

Har han søgt at rejse sig ved satsning på hurtigt tjente penge gennem 
kapervirksomhed? Vi ved det ikke, men to år senere anså man dog stadig 
Chr. Lange for at være en agtværdig borger, der havde byrådets tillid. Den 
27. april 1810 foranledigede byrådet offentlig syns- og taksationsforret
ning over byens apoteker Faiths store bygård. Magistraten beskikkede her 
»d’Hrr. Christian Lange og Niels Christian Hansen samt Tømmermester 
Peder Sørensen og Murermester Søren Andersen« som taksationsmænd.

Imidlertid er det en kendsgerning, at efter at hans to skibe blev opbragt 
i 1809, så gik det galt for alvor. »Randers Byes Pandte Register, 1797- 
1818« fortæller historien (eller rettere: noget af den):

(1) Den 3. juli 1809 sælger Chr. Lange »Huset No. 444 i Snaregade for 
650 Rdl. til Andreas Olesen Markmand«.

(2) Den 11. september 1809 låner købmændene Christian Lange ogjo- 
han Christian Henning 400 Rdl. af Lars Fasting. Som pant stiller de »de
bitorernes Baraque No. 539 i Slyngborg Gaden«.

Dette er dog mindre transaktioner sammenlignet med to meget store 
lån, som Chr. Lange i 1811 ser sig nødsaget til at optage i udenlandske fi- 
nanshuse.
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(3) Den 23. august 1811 underskriver han et pantebrev til handelshuset 
Joseph Jacob Hollænder & Søn i Altona på et lån af »11.000 Mark Sles- 
wig Holstensk Courant« (eller 4000 Rdl.). Som sikkerhed stiller han sin 
bolig »med 1ste Prioritet Gaard No. 605 paa Store Torv med tilliggende 
og i Gaarden værende Tobaksfabrique - samt Inde og Udboe.« Af pante
brevet fremgår det, at han forpligter sig til at tilbagebetale lånet »hvert 
Aar 1/5 skriver en Femte Part af bemeldte 11.000 Mk, S.H.C. [Mark, Sles
vig Holstensk Courant], saaledes at den første femte Part betales den Ilte 
funy Termin 1812«. Lånet forrentes med »4 Procent som betales paa sam
me Tider og Maade som Capitalen«. (Bemærk terminsdatoen, den får be
tydning senere).

(4) Allerede den 16. novembersamme år (1811) optager Chr. Lange end
nu et stort udenlandsk lån, denne gang hos »D’herr. Siepmann & Petersen 
i Amsterdam«. For lånet på »2259 Guilden Hollansk Courant« har Lange 
»formaaet D’hr Christopher Flade at indgaae og underskrive som Cautio- 
nist og Selvskyldner«. Chr. Flade stiller sin bygård som pant. Også ved det
te lån forfalder første afdrag = »den halve Capital med Renter---- 11 Juny
Termin 1812 og den anden halve Capital med Renter til 11 Decbr. 1812«.

(5) Kun et halvt år senere finder vi endnu en stor transaktion i pante-
protokollen. Den 3. marts 1812 overdrager Lange sit »Skiøde paa halve 
Part af Huset No. 409 i Slyngborggaden med Tilliggende til Joh. Chr. 
Henning, Kiøbmand-----for den KiøbeSumma 1150 Rd.«. Man bemær
ker, at skødet til vitterlighed er underskrevet af en L. Wandborg. Det må 
være hans svoger Laurids Vandborg til Jølbygård på Mors (se II del). Han 
synes altså at have været vidende om Langes situation.

(6) Hvad skulle Lange pludselig bruge så store summer til? Det er na
turligvis gætværk. Men meget overraskende fremgår det af »Register over 
Pandte og Skiøde Protocolien«, at Chr. Lange faktisk betaler sin kom
pagnon, Niels N. Bay, ud i 1812. Chr. Lange tilbagekøber af »Niels 
Nielsen Bay Senior Borger og Handelsmand i Randers----- Skiøde paa
hans halve Andel af Tobaksfabriquen No. 605 paa Torvet med Inventa
rium for 1750 Rdl.---- Og da Kiøberen velbemeldte Hrr. Christian Lange
har givet mig fuld Valuta for den anførte Kiøbesumma 1750 Rd., saa fra
siger ieg mig og mine Arvinger al videre Lod, Deel, Rett og Rettighed til 
de i ovenmeldte Skiøde benævnte Eyendomme og Inventarium; men sam
me skal saaledes som det af Kiøberen er taget i Besidelse følge og tilhøre 
ham, som omtalte Huus----- lovlig------ Eyendom den ieg og mine Ar
vinger efter Loven er pligtig at hiemle ham.«

Denne sidste transaktion havde Chr. Lange bestemt ikke råd til i sin aktu
elle situation. Man må derfor formode, at han var tvtmgen til det. Det er
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endog nærliggende at antage, at hans tidligere principal og mangeårige 
kompagnon Niels Bay har reageret, fordi han har anet uråd vedrørende 
Langes finansielle forhold. Vi står nok over for et eksempel på »inside infor
mation« for knap 200 år siden. For ikke at blive trukket med i Langes fald 
har Bay ønsket at skille sig af med sin anpart af tobaksfabrikken. Det sker 
med en henvisning til: Den »uden nogen skriftlig KiøbeContract i Over
ensstemmelse med den imellem os i Aaret 1800 trufne mundtlige« aftale, 
som det noget kryptisk hedder i skødet. [Her er igen et eksempel på, at ikke 
alle handelsaftaler blev tinglæst, selv når de omhandlede store summer].

Alle disse store transaktioner er foretaget efter 1809. Det hører med i 
billedet, at Lange til sammenligning ikke findes omtalt i panteprotokollen 
før den tid. Der synes derfor at være en klar sammenhæng med tabet af 
hans to skibe i 1809. Men dertil kommer utvivlsomt store problemer med 
at holde fabrikken i gang på grund af forhøjede produktionsomkostninger 
og svigtende råstofleverancer.

I 1811 indtraf de omtalte problemer med salget af Levin & Co.’s kaper
skibe. Aret efter gik Chr. Lange konkurs, men de to begivenheder har 
næppe noget med hinanden at gøre, som det vil fremgå af det følgende.

På Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg, finder man følgende brev (nr. 
99) i mappen med »Indgåede breve til Randers toldvæsen for årene 1811- 
1813«:

»Til Den for Randers Kiøbstad anordnede kongelige Control Com
mission.

Vi undlader ikke hermed at anmelde for den kgl. Commission, at Kiøb- 
mand og Tbbaksfabriquer Christian Lange heri Byen, har opgivet sit Boe 
til hans Creditorers Tilfredsstillelse, at vi foreløbig - qua Skifteforvalter - 
har taget Boet under lovlig Forsegling-----».

Videre skriver byfogeden, at man »til Creditorernes Fordeel« har sikret 
fabrikkens fortsatte drift, men at man har opgjort varelageret »forsaavidt 
angaar de udi hr. Kiøbmand og Tobaksfabriquer Christian Langes Op- 
budsboe forefundne Tobaksblade og Tobaker«, som det fremgår af en ved
lagt liste. Brevet er undertegnet: »Randers Raadstue den 2 July 1812 - 
Staffelt - Stabell - Bendixsen (sign.)«.

Tidspunktet (se datoen for brevet) kan næppe komme som nogen over
raskelse i betragtning af ovenstående gennemgang af dokumenter i Ran
ders panteregister. Den 11. juni 1812 var terminen for de første (store) af
drag på Langes to udenlandske lån. Han har været insolvent. Og følgelig 
har han været tvunget til at indgive sin konkursbegæring.

Herefter gik Chr. Langes bo på tvangsauktion, som borgerne i byen 
kunne læse i den nye lokale Randers Amtsavis d. 12/10 1812. Auktionen 
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annonceredes desuden i avisen »Viborger Samler«, der som nævnt havde 
et langt større opland, hele Nørrejylland. Denne sidste annonce giver et 
mere detaljeret billede af gården m.v.:

»Viborger Samler No. 83, Tordagen den 15de October 1812:
Placat.
Den, Kiøbmand og Tobaksfabriquer Christian Langes Opbudsboe til

hørende Gaard No. 605 her i Byen, bestaaende af 9 Fag 3 Etage Huus 
Grundmuur til Torvet, 20 Fag 2 Etage Muur og Bindingsværk til Torve
strædet og 19 Fag 2 Etage dito til Gaardens søndre Side, samt 3 Fag Halv
tag med de til Tobaksfabriquen henhørende Inventarier, bliver stillet til 
offentlig Auction i bemeldte Opbudsgaard 1ste Gang d. 13 de, 2den Gang 
d. 18de, og 3die Gang den 23 Novbr. næstkommende hver Dags Efter
middag Kl. 2 Slet, og den sidste Dag absolut bortsolgt.

Gaarden, der har betydelig Gaardsplads med Vandbrønd og er særdeles 
bequem for en Handelsmand eller Tobaksfabriqueur, bortsælges med eller 
uden Fabriquens Inventarier, og Conditionerne, hvoriblandt denne, at 
Kiøbesummen ikke betales førend til Ilte Decbr. 1813, vil i øvrigt blive 
favorable for Kiøberen. Saasnart Gaarden bemeldte 23de Novbr. er bort
solgt, forauctioneres Boets øvrige Ind og Udboe, bestaaende af Sølv, Tin, 
Kobber, Messing, Jern og Træefang, Kakkelovne, Borde, Stole, Speile, 
Kister, Dragkister, Sengesteder, Sengeklæder, Dækketøi m. v., samt nogle 
Handelsvare af Bergefisk, Hør, Peber, Ingefær, Amdam, Kommin og an
det mere, tilligemed 1 Arbejdsvogn og 2 gode Køer, samt en halv Part, 
som Boet eier i en Brændekaag; efter de Conditioner, som paa Auctions- 
stedet blive bekjendtgjorte.

Randers, d. 12. Octbr. 1812, Bendixsen, Auctions-Directeur.«

På auktionsdagene har gårdspladsen i Påskesønnernes gård været stuven
de fuld af købelystne borgere, hvoraf flertallet sikkert alene kom efter ef
fekter af indboet. Auktionarius var Eske Bendixsen, kongelige Mayestæts 
Justitsraad og Raadmand samt Auctions Directeur i Randers. Han redegør 
han for auktionens forløb i Randers »Pandte og Skiøde Protocolien, Fo
lie 005. Tinglæst 1814, Octbr. 31te«: Han »giøre vitterligt: at [han] Anno 
1812 den 23 Novbr.« begyndte med at udbyde (opråbe) gård og tobaksfa
brik for 16.000 rdl.-----»og efter flere Bud og Overbud tilslagen [gav han
hammerslag til] efter Conditionerne d’herr S. M. Levin og Comp, for 
23.300 rbd.« Herefter har man fortsat med løsøret, indboets »Sølv, Tin, 
Kobber,-----Sengeklæder, Dækketøi m.v.------ samt 1 Arbejdsvogn og 2
gode Køer«. - Ved aftenstide var alt revet væk. Påskesønnernes gård stod 
gabende tom, inde og ude.
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Mindetavle, Paaskesønnernes 
Gaard. (VKNfot. 1998).

Hidtil, i de gyldne år før katastrofen i København i 1807, havde Lange 
familien levet højt på strå på byens fornemste torv. Så meget dybere blev 
faldet, da lykke og held vendte dem ryggen.

Familien måtte forlade byen.

Samuel Moses Levin og Co. havde den fornødne kapital, og han har for
mentlig tilmed fået ejendommen og tobaksvirksomheden billigt på auk
tionen, mens andre kreditorer har lidt tab. Året efter averterer Levin »fhv. 
Hr. Chr. Langes Gaard og Tobaksfabrikken med Tilhør« til salg i Randers 
Amtsavis (d. 25/6 1813). Men nu er vi i året for statsbankerotten. Likvidi
teten har været ringe blandt folk, og en eventuelt interesseret køber har 
næppe haft mulighed for at rejse et lån til købet. Kort sagt, det lykkedes 
ham ikke at komme af med gården. Købmand S. M. Levin blev den sidste, 
der ejede den udelte ejendom.

Levin førte tobaksfabrikken videre, men han opgav at fortsætte med en 
tobaksproduktion baseret på import af dyre udenlandske råvarer, måske 
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belært af Langes fallit. Han lavede billige tobaksprodukter af planter avlet 
på Randers bymark. Fabrikken afsatte sine produkter bl. a. på Holstebro- 
og Ringkøbing-egnen. Fabrikken beskæftigede nogle år 30 voksne og 
børn. Siden gik det meget tilbage for Levin. På et vist tidspunkt var han 
uforsigtig nok til at kautionere for byens nye postmester for 3500 rdl. Han 
blev sat i gældsarrest på rådhuset, ogi 1833 måtte han sælge sin ejendom.

Gården blev købt af købmand Jørgen Chr. Borup, der nov. 1836 be
kendtgjorde, at han havde anlagt en tobaksfabrik i S. M. Levins forret
ning. Hvornår tobaksfabrikken blev nedlagt vides ikke, men på et foto af 
gården fra år 1900 kaldes den nu »Gjæstgivergaarden Niels Ebbesøn«. 
Den 23/2 1920 bliver den historiske bygning fredet i Klasse A. I vor tid 
kendes den som »Kloster Cafeen«.

Det er en kendt vandrehistorie om gamle huse, at de til alle tider har 
haft et åbentstående vindue et eller andet sted i huset, ellers ville huset 
ifølge overleveringen blive ramt af ildsvåde. Det samme fortælles om 
Paaskesønnernes gård, og alt tyder på, at denne tradition har været over
holdt også af Lange familien. Huset har i hvert fald undgået ildebrand i 
over 500 år. I dag ligger den gamle gård noget undseeligt trykket af mo
derne og endnu højere huse, men bygningen er da blevet hædret med en 
sandstensinskription på væggen.

Hermed tager også vi afsked med Paaskesønnernes gård. Fortsat mere 
berømt end sine beboere, ligger den der - et minde om fortidens initia
tivrige købmænd i Randers.

Tilbage til Mo rs
Lange-familien flyttede nu til Nykøbing Mors. Christian Lange var knap 
50 år, da han forlod Randers. Han havde allerede passeret sin middags
højde, men Anna Sophie var stadig ung, kun omkr. 32, og deres fire børn 
havde endnu ikke nået konfirmationsalderen.

Anna Sophies far, Jens Vandborg, var netop død året før. Men moderen 
sad i uskiftet bo på Frøslevgård, og hun hjalp sin datter og svigersøn i gang 
igen. Man købte et gæstgiveri til dem. Vi ved ikke, hvor i byen gæstgive
riet lå, og det er muligt, at Chr. Lange også har ernæret sig ved handel ved 
siden af, for ved hans død 1819 betegner kirkebogen ham fortsat som 
købmand.

I Nykøbing fødte Anna Sophie deres to yngste børn, sønnen Laurids 
(1816) og datteren Anna Severine (1818). »De to sidste var nok, efter min 
Svigermoders Udsagn, Familien meget lidt velkommen«, fortæller Chres
ten Skikkild, »men man kan deri se Guds Førelse med os, de blev dog de 
eneste, som havde Evne til at tage sig af deres Moder og en svag Søster i
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deres Alderdom«. Fadderne ved børnenes dåb var bl. a. svogeren, Nykø- 
bing-købmanden Niels Faartoft (for Laurids) og Christine Tøttrup fra by
ens gamle herregård Dueholm samt by- og herredsfoged Jacob Møller 
(for Anne Severine). Valget af faddere var ingen proforma sag dengang, 
for faddere var en meget vigtig del af det sociale sikkerhedsnet på grund 
af forældrenes ofte lave levealder. Det kom også Lange-familien til at op
leve.

I 1819, kun 3A år efter Annes dåb, døde Christian Carl Lange i en alder 
af 55 '/? år. Han er begravet i Nykøbing Mors.

Den 39-årige Anna Sophie stod nu alene med seks uforsørgede børn i 
alderen fra 3 A til 16 år. Chr. Lange »efterlod sig kun Armod«, som hendes 
svigersøn senere skrev i sine erindringer. Denne gang havde Anna Sophie 
ingen mulighed for at bede om bistand på godset i Frøslev. Det var som 
bekendt solgt. Hun giftede sig ikke igen, og har vel levet af renterne af sin 
arv fra godset.

Hun var inderligt ked af gæstgiveriet, og året efter rejste hun med sine 
fire yngste børn ned til broderen Søren Vandborg, præsten i Janderup ved 
Varde. Han var selv gift og havde fire børn, og præsten tog sin søster med 
hendes lille familie til sig i præstegården med stor hjertelighed. Efter de 
sidste 10-15 turbulente år synes Anna Sophie Lange nu endelig at være 
kommet i havn, som hun ofte sagde. Desværre døde pastor Vandborg al
lerede fire år senere (1824), og året efter skulle hans enke, Anne Kirstine 
forlade præstegården. De to svigerinder købte et lille hus i Varde, hvor de 
ernærede sig »ved håndarbejde«, linnedsyning for folk, og børnene forlod 
efterhånden reden.

Pastor Vandborgs søn, Hans Mathias, havde fået en handelsuddannelse 
i Ringkøbing og ville nu etablere sig som købmand. I Ringkøbing havde 
hans tvillingesøster Karen Lone endvidere giftet sig med en anden køb
mand, Broager Sand, som boede på hjørnet af torvet og Bredgade (i dag 
Algade). Moderen rejste nu op til sine børn for at bestyre husholdningen 
for sønnen. Efter nogle års forløb ønskede denne at gifte sig, og moderen 
lejede sig da en lejlighed, fik sin svigerinde, Anna Sophie Lange, til byen, 
og de to enker flyttede atter sammen. Her i Vester Meldgade, hus nr. 161, 
finder vi dem i 1840 (folketællingslisten). Her boede også Anna Sophie 
Langes datter Karen Hvistendal (32 år, ugift). De ernærede sig fortsat 
»ved Haandarbejde«. Huset lå i nabogaden til den gade, hvor købmand 
A.C. Husted havde sin gård, og hvor Anna Sophies søn, Laurids, på dette 
tidspunkt var blevet optaget som handelslærling. Den yngste datter Anne 
Severine blev optaget i huset hos sin kusine Karen Lone og købmand Bro
ager Sand.

144



Laurids Lange etablerede sig som selvstændig købmand i Ringkøbing i 
1844 (se IV del). Han fik i de første år søsteren Anne Severine som hjælp 
i butikken. Han førte dog ikke selvstændig husholdning, men fik kosten 
hos sin mor. I 1846 giftede han sig med den ældste datter af byens gæstgi
ver Mads Kamp. Få måneder før havde søsteren Anne Severine giftet sig 
med Chresten Nielsen Skikkild, en anden købmand i Ringkøbing og gen
bo til Laurids Lange.

Svigerinden, Anne Kirstine Vandborg, døde i 1850. Anna Sophie Lange 
flyttede derefter ind i Laurids Langes købmandsgård med sin datter Ka
ren. Her boede også hendes ældste søn, Jens, der var »Contorist« i lille
broderens købmandsforretning. Efter en usædvanlig omtumlet tilværelse 
henlevede hun nu sine sidste år i Ringkøbing omgivet af fire af sine seks 
børn, Jens, Karen, Laurids og Anne. Hun døde 80 år gammel d. 2/3 1860.
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Bykort over Ringkøbing 1858. (Traps »Danmark«, l. udgave 1858).
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Ringkøbing
»I Ringkjøbing findes et Antal af 13 gader« 

Dette er Ringkøbing i år 1858 som beskrevet af J. P. Trap i »Statistisk- 
topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark«. Den lille sætning be
skriver ikke blot Danmarks vestligste købstad, den by der danner rammen 
om de mennesker og begivenheder, der skal fortælles om i dette kapitel. 
Den rammer også noget centralt for forståelsen af hverdagen i ældre tid. 
Den giver en fornemmelse af livsrytmen.

13 gader plus lidt til, det var Ringkøbing-borgemes verden.
Når man beskæftiger sig med fortiden, skal man vænne sig til så mange 

forskelle mellem før og nu, store som små. Folk talte og skrev anderledes, 
brugte ord der siden er gledet ud af sproget; men vi ville nu nok kunne 
forstå dem i dag, og vi kan sagtens læse deres tekster. Folk gik klædt an
derledes; dog har vi jo billeder af dem, ja museerne har endog deres drag
ter. De boede anderledes; men nogle af os bor dog stadigvæk i deres huse, 
omend nu moderniserede. Møbleringen var anderledes; ja, men heller 
ikke den er fremmed for os, vi elsker jo at omgive os med deres møbler, 
nu kalder vi dem bare antikke og betaler svimlende priser for dem. For
tidens mennesker sad i de samme kirker som vi, hørte de samme prædike
ner, sang de samme salmer, til de samme melodier. Deroppe i koret blev 
de døbt, konfirmeret og viet, ganske som vi selv er blevet. Der stod deres 
kiste, på samme sted hvor også vores engang skal stå.

Men der er én forskel, som adskiller deres tid så radikalt fra vores:
Det er forskellen mellem deres og vores - aktionsradius!
Den skulle måles i skridt, det antal skridt, man gik frem og især - gad gå 

tilbage. Det sidste satte nemlig grænsen. Inden for en cirkel med denne ra
dius var de født og vokset op, der virkede og døde de. Man kan faktisk 
først rigtigt leve sig ind i fortiden, når man helt har begrebet konsekven
sen af denne tilsyneladende så banale forskel. Den kan jo hverken ses på 
billeder eller i deres efterladenskaber. Det vanskelige er, at den skal for
nemmes! Nok er der stadig mennesker, som kun sjældent bevæger sig 
langt væk fra deres bopæl. Men de kunne, hvis de ville. Tilmed uden besvær,
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for selv den fjerneste ende af en storby er jo blot en billig busbillet borte. 
Mennesker har da altid rejst meget! - Jovist, størsteparten af vor klode 

var da kortlagt i 1800-tallet. Man havde jo skibe, heste, diligencer. Man 
kunne rejse mange mile - pr. døgn. Men det ændrer alligevel ikke ved det 
faktum, -åt flertallet af befolkningen skulle måle radius for deres hverdags- 
verden i skridt. I dag kan afstanden mellem hjem og arbejde ofte være 
mange gange længere end vore forfædres aktionsradius. Nu krydser talri
ge forretningsfolk Atlanten flere gange om året. Det gjorde man kun én 
gang i 1800-tallet, og som oftest kun med enkeltbillet - med mindre man 
var sømand. Når vi i dag flyver over Grønland, burde vi sende en tanke til 
Knud Rasmussen, Mylius Erichsen m. fl. Hvordan mon disse mænd ville 
have oplevet deres strabadser, om de hvert døgn blev overfløjet af et 
jumbojet 10 km oppe med 300 passagerer i skjorteærmer ved en 3-retters 
middag med vin og cognac til kaffen? - Kan vi overhovedet forstå deres 
bedrift i dag? - Deres samtid kunne. Referencerammen var jo dens egen 
lokale verden.

Jernbanen ankom ganske vist til Ringkøbing allerede i 1875, men først 
omkring 1890 så byen en cykel, denne komiske ‘veloci-pede’, direkte 
oversat ‘hurtig-gænger’, i daglig tale kaldet ‘væltepeter’ på grund af det 
høje forhjul. Cyklen gjorde det muligt for almindelige mennesker selv at 
udvide deres aktionsradius, radius for deres hverdagsverden. For første 
gang i historien! - Hvilken frydefuld fornemmelse det må have været, 
denne frigørelse af fortidens, ja - af Adam og Evas spændetrøje. Forstår vi 
mon den revolution i dag?

Der er noget berusende ved denne korte beskrivelse af en af Vestjyllands 
små købstæder. Sætningen har ligefrem et digts visioner: »I Ringkjøbing 
findes et Antal af 13 Gader«.

For at få et indtryk af Ringkøbings topografi er det nemmest at studere 
byplanen fra 1. udgave af Trap, »Danmark« 1858. Den var stort set gæl
dende i hele 1800-tallet. Byens 13 gader undergik visse ændringer i 
1840’erne. Det blev de ikke længere af, men enkelte blev bredere, og de 
fleste fik helt nye navne.

I 1845 udkæmpede de handlende en regulær borgerdyst om, hvorvidt 
hovedfærdselsåren skulle føres gennem Østergade, som hidtil, eller gen
nem Vester Meldgade (meld = mellem), i dag Nygade. Man kunne ikke 
enes om, hvilken gade der var smallest. Mødet blev hævet, man måtte ud 
at måle, før debatten kunne fortsætte. Vester Meldgade var et par tommer 
bredere, men ingen af dem målte over 10 alen på det smalleste sted. Ved 
afstemningen stod det lige med 16 stemmer for hvert parti. Så valgte in- 
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geniørkorpset den løsning, det oprindeligt selv havde foreslået, - men 
borgerne var da blevet hørt! Vester Meldgade og Store Adelgade (i dag Al
gade) blev Ringkøbings ny hovedfærdselsåre, mens Østergade fremover 
kun blev en hyggelig lille vej. Det sukkede dens handlende forgæves over.

Gadenettet i Ringkøbings gamle bykerne danner regelmæssige rektang
ler, usædvanligt for gamle købstæder, men byen har ikke haft bakker eller 
vandløb at tage hensyn til. Nu var tiden også inde til at forkorte nogle af 
de gamle og lange gadenavne. Store Adelgade blev til Bredgade (i dag Al
gade), Vester Meldgade til Nygade, Vester Strand Meldgade til Grønne
gade, Øster Meldgade til Mellemgade, og Øster Strand Meldgade blev til 
Smedegade. Og det hedder de stadig. De fleste gader var blot jordveje, 
kun byens torv og de 2 hovedgader havde toppede brosten. Der var ingen 
kloakker og kun en enkelt gadelygte på toppen af den offentlige vand
pumpe på torvet. Byens gårde var røde murstensbygninger, som regel kun 
i en etage med høje teglstenstage.

Torvet og kirkepladsen var byens ‘grønne’ områder med gamle klippe
de lindetræer. Men man havde nu ikke langt til friluftsarealer. Gik man en 
10 minutters tid fra torvet eller kirken ville man komme langt uden for 
byen, uanset i hvilken retning man gik. Mod vest kom man til engene ned 
mod Von A, som indtil 1862 kun kunne passeres med færge mod betaling. 
Vest for færgestedet fortsatte Vestvejen over det frodige Holmsland. Gik 
man mod syd, kom man til fjorden, hvor fiskerne havde deres både for an
ker ude på det lave vand. »Fiskerne red deres kvindfolk på ryggen ind til 
stranden og ud igen«, hedder det et sted. Der var ingen bådebro endsige 
havn. Mod øst og nord førte gaderne direkte ud i bymarken. Mod øst lå 
dog først reberbanen, og mod nord kom man først til markedspladsen, der 
hvor jernbanestationen nu ligger.

Byens gårde drev landbrug, og deres kreaturer, får og svin blev samlet 
hver morgen og aften og ført gennem gaderne til og fra fællesgræsning på 
bymarken. Herude dyrkede man korn og kartofler, men kun til eget for
brug. Bymarken var inddelt i ca. 800 agre skilt ved smalle græsbevoksede 
strimler. I 1817 lå sognepræst Frosts byjord på 11 forskellige steder. En 
egentlig udskiftning af bymarken fandt først sted i 1880, og dens nuvæ
rende bebyggelse med villakvarterer fandt først sted efter 2. verdenskrig 
1940-45. Den gamle bykerne derimod har ikke ændret sig nævneværdigt. 
Uden for Ringkøbing lå møllergården og møllen øst for bymarken. Ring
købing havde to byporte, Nørreport og Østerport, begge med gitterporte 
af jern og portvagt, og desuden var der »Bommen« på vejen til Holms
land. Byens to store udfaldsveje var Nordvejen til Lemvig og Holstebro og 
Østvejen til Varde. Desuden var der Vestvejen til Holmsland.
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I dette lillebitte udsnit af den store verden henlevede byens borgere de
res liv. Her vågnede de op om morgenen og gik i seng om aftenen hver 
eneste af årets 365 dage, der ene år lig med det næste. Det giver klaustro- 
fobifornemmelser i vor moderne tid, men sådan var livet altså for de aller
fleste dengang. - Ja, købmænd og søfolk naturligvis undtaget, de fik dog 
ind imellem luft under vingerne på deres rejser. For de andre pulserede 
bylivet i sin egen monotone rytme.

Ringkøbing var oprindelig en vikingeby. Om oprindelsen til byens navn 
skriver Trap: »Staden Ringkjøbings ældste Navn var ‘Rængkøping’ og 
‘Rænnukøpingh’, og gaar vi endnu længere tilbage, saa hedder den i Knyt- 
lingasaga ‘Ragnarsstadir’ med det udtrykkelige tillæg, at Svend Ulfsens el
ler Estridsens ven Ragnar boede der.« Men omend gammel så har Ring
købing alle dage været en lille by, en af Danmarks mindste købstæder. 
Hvor lille den har været, fremgår af en gammel indberetning fra 1638 til 
oldtidsforskeren Ole Worm, forfattet af byens præst, Hans Hansen Kjær. 
Han anslår indbyggertallet til omkr. 100: »Kand vere ungeferd it hundre
de Borgere i Byen, mesten aff saare ringe Formue«. Byens langvarige stag
nation kan bedst illustreres ved dens indbyggertal (tabel). Ringkøbing stod 
i virkeligheden i stampe igennem hele 1700-tallet.

Hvor galt det stod til, fremgår af en indberetning fra byens magistrat i 
1745: »Ringkjøbing er tilforn kaldet en Søe- og Handelsstad, men kan nu 
i Henseende til sin Næring ikke fortiene Navn af en god Landsby. Thi 
naar her undtages 4 å 6 Mænd, tillige med de Geistlige og øvrige Konge
lige Betjente, hvis Forfatning dog tildeels er ganske maadelig, saa er 
Resten af Indvaanerne ikkun fattige Stakler. Saa jammerlig er Tilstanden 
nu for nærværende Tid, saa at hvis Byen ikke paa nogen Maade bliver hjul
pen, maa den ganske undergaae.«

Først fra 1800-tallets begyndelse oplevede Ringkøbing en stabil vækst 
op til vor tid, men den var meget langsommere end i andre vestjyske byer. 
Ringkøbing havde fx 1239 indbyggere i 1840, og befolkningstallet øgedes 
kun med godt 300 indbyggere i de næste 30 år. Den lave vækstrate skyld
tes især to forhold: 1) Stor sygdom og dødelighed, og 2) en betydelig fra
flytning fra byen på grund af de ringe muligheder for uddannelse og be
skæftigelse. De unge mænd søgte arbejde udenbys, kvinderne giftede sig 
væk fra byen, og det var en kendsgerning, at byens ungdom sjældent vend
te tilbage for at blive. I. C. Hald giver følgende livlige beskrivelse af situ
ationen (1833): »Ved det Marked, som holdes i Juni sædvanligen 14 Dage 
før St. Hansdag, indfinder sig en stor Mængde Tjenestefolk, dels af dem, 
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der bruges ved Havfiskeri, dels og især Fruentimmer, som her lader sig 
fæste til Markarbejde fra St. Hansdag til Mikkelsdag. - Nu drager de fle
ste Tjenestefolk til Sønderjylland, hvor de faar højere Løn og federe Kost 
end hjemme, og hvor man ofte foretrækker dem for de Indfødte. Især sø
ger de omrejsende holstenske Prangere at faa Tjenestefolk til at drage der
hen. - Hvad de vandrende Tjenestefolk angaar, da vender de sjældent til
bage med Penge, men vel med stadselige Klæder og stor Lyst til at agere 
fornemme; somme Fruentimre også med Barn, og disse ty da ofte til Fat
tigkasserne.«

Ringkøbing fik tidligt købstadsrettigheder. »Byens gamle Privilegier er 
ubekendte; de er stadfæstede af Christoffer af Bajern i 1443 og flere af de 
følgende Konger. Christian den Fjerde forundte den 24. oktober 1599 
Ringkjøbing at være et Toldsted med fri og uhindret Indskibning af alle 
Varer. Efter Forordning af 28. Januar 1682 vedblev Ringkjøbing at være 
en af de Stæder, som alene maatte drive udenlandsk Handel.« 11812 hed
der det: »Byens Indvaanere ernære sig ved Handel, Avling, Fiskeri, 
Haandværker og Fabrikker«, ogi 1833 så billedet sådan ud: »Da forresten 
Byen har en Befolkning paa omtrent 1150 Mennesker (for 30 Aar siden 
var Folketallet næppe det Halve), men en temmelig Indskrænket Avling, 
skaffes den nærmeste Omegn nogen Afsætning for Landbrugsprodukter 
til Indvaanernes eget Behov. Skønt Byen i Forhold til Avling holder 
mange Køer, kunne dog de nærmeste Landboere sælge Mælk hertil.

Paa de ugentlige Torvedage indfinde sig mange af dem med Havesager. 
Markeder holdes her i Marts, Juni, September og Oktober.« Samme år 
beskrives byens samhandel med andre vestkystbyer således: »Medens til
forn en stor Del af Vesteregnens Produkter sendtes fra Ringkjøbing og 
Omegn til Lemvig for derfra at udføres [pr. skib østpå gennem Limfjor
den], blev under sidste Krig [med England, 1807-14] det modsatte Tilfæl
det; ja, endog fra Thy afsattes stunddom meget til Ringkjøbing.«

Disse forhold ændredes efter 1825, da Vesterhavet gennembrød Agger
tangen og derved åbnede mulighed for fri sejlads vestpå fra Limfjorden til 
Vesterhavet. Det førte til et opsving for Lemvig: »-----Lemvig, Holste
bro og Thisteds Handel er betydelig lettet ved Aggerkanalens Aabning, 
samt derved at de i 1841 er oprettede til fuldstændige Toldsteder. - Me
dens saa mange ugunstige Forhold trykker Ringkjøbings Handel, er dens 
Skibsfart derhos snarere blevet vanskeligere end lettere gjennem Fjorden, 
og er dens Omegn end tiltaget i Velstand, har dette dog ikke alene været i 
Stand til at bevirke en Udvikling for Byen, der kunde lade den gaa frem 
med de fleste øvrige danske Byer.«

I Ringkøbing holdt man nu 6 årlige markeder samt en ugentlig torve- 
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Indbyggertal i Ringkøbing
År Indbyggere Huse/Gårde Kilde/bemærkninger
1638 ca. 100 H.H. Kjær (til Ole Worm)
1672 673 Ringkøbing Købstads Historie
1682 96 Trap, 1858
1710 102 (voksne) Peter Nie. Frost
1769 313 (>12 år) 121 Erik Pontoppidan
1769 511 121 Trap, 1858
1787 465 Ringkøbing Købstads Historie
1801 771 140 Begtrup, 1812; Trap, 1858
1817 165 Trap, 1858
1833 1150 I. C. Hald, 1833
1837 208 Trap, 1858
1840 1239 Ringkøbing Købstads Historie
1845 1213 Trap, 1858
1850 1274 Trap, 1858
1855 1331 252 (609 M + 722 K) Trap, 1858
1870 1546 Ringkøbing Købstads Historie
1901 2712 Ringkøbing Købstads Historie
1930 3944 Ringkøbing Købstads Historie
1974 ca. 6000 Ringkøbing Købstads Historie
1986 5401 Ringkøbing sogn (Dan. Stat.)
1998 5337 Ringkøbing sogn (Dan. Stat.)47

dag fra påske til Mikkelsdag. Bortset fra handelen ernærede borgerne sig 
ved forskellige former for håndværk. Byen havde i 1812 en lakfabrik op
rettet af byens apoteker og to tobaksfabrikker. »Et par garverier drives 
her, det ene med megen kraft,« skrev I. C. Hald i 1833.

Ringkøbing var en havneby ved fjorden, der lå beskyttet mod Vesterha
vet af Holmslands klittange. Byen fik »Privilegium paa Sejlads til Udlan
det« i 1682 som én af kun syv byer i Jylland, men denne hæder varede nu 
kun til 1689, hvor privilegiet blev udstrakt til alle købstæder. Besejling af 
byen har dog alle dage været vanskelig på grund af de mange lavvandede

47 Folketallet i Ringkøbing sogn er valgt, fordi sognet svarer til Ringkøbings gamle by
kerne, og tallet er derfor mere sammenligneligt med de øvrige tal. Faldet i be
folkningstallet afspejler den udflytning, der har fundet sted fra den gamle bykerne til 
de omgivende boligkvarterer. I 1999 boede der i den nuværende Ringkøbing kommu
ne ialt 17.620 indbyggere.

154 



grunde i fjorden og den stadige tilsanding af udløbet ved Nymindegab. En 
egentlig havn fik byen først i vort århundrede. Skibsfarten beskrives som 
særdeles god før krigen med England, hvor den eneste konkurrent af be
tydning var Ribe ved Ribe A, men »siden har den været mådelig«, skrev 
Begtrup i 1812.1 1829 havde byen 11 hjemmehørende skibe, der alle før
tes »af Skippere fra Fanø, hvilke plejer at have Part i Fartøierne; de farer 
mest paa Hamborg, Holland og Norge«. I 1857 var der 18 hjemme
hørende fartøjer, en såre beskeden stigning på 28 år. Også fremmede ski
be søgte byen gennem 1800-1900 tallet. I 1818 indkom der 106 skibe til 
Ringkøbing. De følgende år faldt tallet støt, og byen mistede enhver be
tydning som søstad, da Esbjerg blev anlagt 1868-74, og især da Ringkø
bing fik jernbane i 1875. Således indkom der kun 23 skibe i 1874. Efter 
åbningen af Hvide-Sande slusen i 1931 steg tallet dog igen, i 1935 anløb 
ca. 100 skibe byen.

Ringkøbing havde et sygehus, Ringkøbing Amtssygehus, beliggende i 
en ældre bygning, som byen købte 1828. Byen havde endvidere en lille 4- 
siders avis, »Ringkjøbing Amts-Avis og Avertissementstidende«, der fra 
1840 udkom 2 gange ugentlig. Man havde ingen borgervæbning, men der
imod et brandkorps på ikke færre end 168 mand, og måske derfor har byen 
undgået voldsomme ildebrande.

Ringkøbing oplevede en usædvanlig aktiv byggeperiode i midten af 
1800-tallet, hvor byen også foranstaltede en gennemgribende ombygning 
af kirken. Byens håndværkere efterlod sig varige mindesmærker for deres 
profession, som i dag præger, ja ligefrem dominerer den gamle bykerne. 
Murermesteren hed Michelsen Rosengaard. Han byggede bl. a. told
boden, rådhuset, apoteket og Kreditforeningsbygningen og var tillige 
medlem af byrådet i 1860’erne.

Den velstandsstigning, som nogle af byens borgere oplevede i midten af 
1800-tallet, afspejler sig i en stilændring i arkitektur. Som eksempel kan 
tjene det apotek, som Chr. Carl Heiberg lod bygge 1863 på hjørnet af 
Bredgade og Østergade. Billeder af apoteket før og efter ombygningen vi
ser hamskiftet fra fortidens gamle bindingsværksidyl til den statelig byg
ning, apoteker Heiberg fik sig, efter at murermester Rosengaard tog fat. 
Det er den bygning, som vi kender i dag.
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Laurids Lange
(1816-1868)

Vi fulgte i III del tobaksfabrikant Christian Carl Lange fra Randers. Han 
gik fallit 1812 og døde 1819 i Nykøbing Mors. I dette kapitel skal vi følge 
hans yngste søn Laurids, som biev født i Nykøbing Mors [23]. Hans fire 
ældre søskende, født i Randers, var Jens, som vi siden møder i et glimt i 
Ringkøbing, Mariane og Caroline, hvis skæbne er ukendt, og Karen Hvis
tendal. Sidstnævnte og Laurids samt hans to år yngre søster Anne Severi
ne fulgte med moderen, da hun forlod Nykøbing Mors ca. 1820. Som om
talt flyttede de først til Janderup, hvor Laurids tilbragte fem år af sin barn
dom, og ca. 1825 flyttede den lille familie til Varde.

Laurids blev faderløs allerede i 3-års alderen. Men trods den om
tumlede barndom kan vi dog slå fast, at han bogstavelig talt legede sig 
gennem de vanskelige tider efter statsbankerotten i 1813. Disse år blev fat
tige og hårde, ikke mindst på vestkysten, hvor den tidligere så vigtige han
del med Norge var en saga blot efter krigen. Varepriser og ejendomspri
ser faldt, skatterne steg, og det blev dyrt at låne penge. Fallitter blandt 
købmænd var lige så almindelige som blandt landmænd.

Men krisen var stort set overstået, da Laurids kom på banen i be
gyndelsen af 1830’erne. Han valgte at gå i sin fars fodspor i en tidlig alder, 
måske inspireret af sin onkel Niels Faartoft og fætter Niels Byrgesen Et
trup, der var hans faddere og begge fremtrædende købmænd i Nykøbing 
Mors. De har nok medvirket til, at han blev antaget som handelslærling 
hos A. C. Husted i Ringkøbing efter sin konfirmation. Vi finder Laurids 
Lange første gang i folketællingslisten 1834, hvor han bor i Husteds køb
mandsgård, 18 år gammel, så her indledte han sin fremtidige livsbane. I 
byen boede også hans fætter Hans Mathias Wandborg, f. 1810 i præste
gården i Janderup. Han drev også en købmandsforretning i byen i mange O ar.

Langes principal, Andreas Christian Husted, tilhørte 1800-tallets fø
rende handelsdynasti på vestkysten [24]. Hans købmandsgård lå på torvet 
på hjørnet af Vester Strandgade og Holmensgade. Gården havde været by- 
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ens præstegård i godt 100 år, men mellem 1801 og 1806 blev den udvidet 
med en 2-etagers hjørnebygning og en 1-etages fløj langs Holmensgade. 
Hans far, Christian Høj Husted, købte gården omkr. 1811 og indrettede 
den som købmandsgård48. Da faderen døde 1823, blev forretningen vide
reført af hans søn A. C. Husted.

A. C. Husteds forretning var i mere end én forstand en ‘blandet land
handel’. Mylius-Erichsen beskriver ham som den »fremragende og mæg
tige mand, i hvis butik alt var så vidunderligt gammeldags indrettet, både 
hvad inventaret og hele betjeningen angik«. Husted drev både detail- og 
grossistvirksomhed, han varetog en betydelig del af egnens import og ek
sport fra og til det øvrige land og udlandet, både over land og sø. Han hav
de egne skibe på søen, var skibsreder til dels på anpartsbasis. Desuden var 
han tobaksfabrikant, idet han videreførte sin fars tobaksfabrik, anlagt 
1817. (Tobaksfabrikation var Ringkøbings eneste industri af nogen betyd
ning)-

Sidst - men nok især - tjente han sin formue som finansmand. Som vi 
allerede har set i Randers, tog købstadslivet et vældigt opsving i begyn
delsen af 1800-tallet. Det gjorde sig også gældende i Ringkøbing. På 100 
år, 1769-1870, tredobledes indbyggertallet fra 511 til 1546. Byen havde 
således store investeringsopgaver, men egnen savnede enhver form for 
bankvæsen på den tid. Sparekassen i Ringkøbing blev ganske vist oprettet 
i 184449. Men sparekasser var den lille mands bank, og ifølge statutterne 
måtte deres midler ikke benyttes som ‘risikovillig kapital’, og det var net
op det, byen og erhvervslivet havde brug for. Kapitalstærke købmænd som 
A. C. Husted kunne levere varen. De kunne ‘lade pengene arbejde for sig’, 
som man sagde, yde lån til offentlige institutioner og private folk, diskon
tere veksler og formidle lån gennem deres bankforbindelser i Hamborg, 
Altona eller Amsterdam, hvor de havde oparbejdet store kreditter. Her i 
opgangstiden 15-20 år efter statsbankerotten kunne de forvente sig en stor 
gevinst på en beskeden risiko. Og gevinsten kunne geninvesteres,-----og
så fremdeles. I midten af 1800-tallet var Husted-dynastiet repræsenteret af 
2. generation, A. C. Husted og hans fætter, Christen Husted50. Begge 
fætre blev med tiden både konsul og kammerråd og var 1800-tallets ube
stridte matadorer i byen. Det fremgår klart af skattelisterne, der hvert år

4ti Tegning fra 1847 kan ses i: Ringkjøbing Købstads Historie, p. 189.
49 Det første pengeinstitut i Vestjylland var Sparekassen i Holstebro oprettet i 1827. 

Christen Husted var søn af Henrik Husted. Han havde købt sin farbrors købmands
forretning i Nørregade.
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offentliggjordes i Ringkjøbing Amts-Avis og Avertissementstidende. 
Fætrene ikke blot toppede listen, men det hører med i billedet, at der var 
et betydeligt spring ned til de øvrige borgere.

I sine unge år må Laurids Lange have fået en grundig indføring i disse 
vidt forskellige sider af datidens erhvervsliv sideløbende med en lige så væ
sentlig oplæring i bogholderi. Han skulle få brug for det hele. Efter ud
stået læretid fortsatte han endnu nogle år som ‘handelsbetjent’. 1840 
finder vi ham blandt købmandsgårdens 15 beboere: A. C. Husted, 33 år, 
hans kone og 3 børn, handelsbetjent Laurids Lange (24 år), en lærling og 
ikke mindre end 8 tjenestefolk af begge køn. Det må have været byens 
største husholdning dengang. Husted blev hans læremester - og måske si
den hans konkurrent. Lige over for købmandsgården lå Mads Kamps 
Gjæstgivergård, det nuværende Hotel Ringkøbing. Det fik følger, idet 
Lange siden blev gift med to af Mads Kamps døtre - efter tur. Som om
talt i III del boede Langes mor og søster kun nogle få hundrede meter der
fra. Moderen levede af sine midler, og i øvrigt ernærede de sig »ved 
Haandarbejde«.

Laurids Langes skæbne var fremover knyttet til Ringkøbing.

Gæst giv er-familien
I begyndelsen af 1840’erne var Laurids forlængst flyvefærdig. I disse år 
blev han forlovet med Maren Madsdatter Kamp. Hun var ældste datter af 
gæstgiver Mads Kamp og voksede op på »Gjæstgivergården« fra sit 9. år 
som genbo til A. C. Husteds købmandsgård på det sydvestre hjørne af tor
vet. Husteds unge handelslærling havde således under hele sin uddannelse 
kunnet iagttage sin tilkommende og hendes søstre Margrethe og Clau- 
diane på nærmeste hold - og vice versa.

Gæstgiverfamilien kom til at spille en central rolle i Laurids Langes hi
storie.

Hele vestsiden af torvet var oprindelig optaget af en gammel gård, der 
næst kirken er byens ældste bygning51. Den var bolig for tre amtsforvalte
re gennem hele 1700-tallet. Desuden var den kornmagasin (konge-tien
de). 1 1806 blev gården delt og solgt til private, idet købmand Ole Rindum 
købte den sydlige del, den senere Gjæstgivergaard, mens den nordlige del 
af gården blev købt af købmand Jens Christian Juulsgaard, som i 1817 op
førte en ny bygning, den smukke empirebygning, der ligger der i dag, og

1 Her boede i 1682 Rasmus Andersen, en stor godssamler. Efter hans død i 1696 blev 
torvegården solgt til amtsforvalter Laurids Pedersen Helvad.
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Mads Kamp (1792-1845) og Karen Kamp,f. Lauridsdatter (1792-1860).

som i mange år var bolig for byens borgmester. I 1833 købte Mads Kamp 
syd-gården for 2060 rbd. Han lavede gården om til byens største gæst
giveri, det nuværende Hotel Ringkøbing.

Mads Jensen Kamp var ældste søn af en selvejerbonde på Vester Kamp
gården i Stadil sogn. Mads Kamp var gift med Karen Lauritzdatter. Gæst
giverparret fik fem børn, Jens, Maren, Peter, Margrethe og Claudiane. De 
tre døtre møder vi alle senere i dette kapitel52.

I Mads Kamps tid blev gæstgivergården også byens førende for
lystelsesinstitution. I 1835 stiftede man her Ringkjøbing Balforening, der 
holdt sine baller i gårdens sal. I 1840-erne afholdtes der bal hver måned i 
sæsonen. ‘Maanedsballerne’ begyndte kl. 5 med børnebal, og kl. 9 fortsat
te man med de voksnes bal, der varede til den lyse morgen. Den mest stil
fulde begivenhed var det årlige nytårsbal med strenge krav til etiketten,

52 Jens Kamp blev gårdmand ved Søndervig på Holmslands Klit, hvor han blev knyttet til 
toldvæsenet som strandridder og toldofficiant. Peter Kamp blev skipper, men omkom 
angiveligt på havet, idet han en mørk nat styrtede ned gennem lugen til lastrummet på 
sit skib.
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der fx påbød hvide handsker. Den store sal havde også en scene, hvor om
rejsende aktører gav deres teaterforestillinger. På gæstgivergården afholdt 
man de store auktioner efter de hyppige strandinger på vestkysten. De 
skabte deres egne traditioner, finere bohave, glas o. 1., der kom under 
hammeren, havde altid ‘været bestemt for det russiske hof’, og uanset op
rindelse blev rom altid solgt eller serveret som ‘strandingsrom’, hvilket bi
bragte drikken en pikant romantiske stemning af dramatik og uhyggeligt 
stormvejr. Ved sin beliggenhed på byens torv var gæstgivergården selvsagt 
også stedet, hvor små og store handler hver torvedag blev stadfæstet ved 
lidkøb med en dram eller to.

I 1844 kom Laurids Langes chance for et gennembrud. Det år døde byens 
farverige original, den navnkundige Ringkøbing-købmand Jens Harpøth, 
86 år gammel. Harpøth havde i 1830 lagt hus til byens femte tobaksfabrik 
i sin gård. På en auktion d. 1. juli 1844 købte Mads Kamp nu Harpøths 
købmandsgård med have for 810 rbd. courant. Han overlod sin svigersøn 
gården, der lå på hjørnet af Bredgade og Mellemgade, dengang kaldet Sto
re Adelgade og Øster Meldgade, og her startede Laurids Lange sin køb
mandshandel. Nu var han selvstændig. Han startede på bar bund uden ka
pital, men gården var jo en kærkommen base for hans aktiviteter, og fra 
denne gård virkede han til sin død i 1868.1 begyndelsen fik han sin yngre 
søster Anne Severine som medhjælper i butikken, og desuden havde han 
en handelslærling. Han boede foreløbig til leje hos købmand Peter Tang 
(57 år), der dengang boede i gården med sin familie, men kosten fik han 
hos sin mor. Året efter, d. 30. sep. 1845 transporterede Mads Kamp gård
købet til ham. Til denne transaktion var muligvis knyttet en betingelse 
om, at Lange skulle yde svigerforældrene aftægt. Selv døde Kamp godt en 
måned senere, 5. nov. 1845.

Efter Mads Kamps død bortforpagtede enken gæstgivergården i et par 
år, hvorefter hun solgte den for 6.000 rbd. til sin forpagter P.J.W. Schan- 
dorff. Gården skiftede yderligere hænder nogle gange i Laurids Langes 
tid. Værtshusholder Niels Chr. Mathiesen drev den således med stor suc
ces fra 1849-56. Fra hans tid stammer følgende lille beretning om en min
defest d. 21. juli 1853 for slaget ved Isted 1850, det sidste og afgørende 
slag i 3-års krigen: Byens »Indvaanere forsamledes i Lunden’3, hvor der i 
den Anledning var Musik, som i Forening med Sang og Taler bidrog til at 
vedligeholde den glade Stemning, der var udbredt over Forsamlingen. Da

’’ Lunden lå bag ved Gæstgivergården, den er nu parkeringsplads.
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Mørket faldt paa, forlod man Lunden for i Gjæstgivergaarden at fortsæt
te Festen med et muntert Bal, der først afbrødes ved Dagens Frembrud. 
Fra de fleste Huse og offentlige Bygninger vaiede Dannebroge.« Den fest 
har Laurids Lange sikkert også deltaget i, og musikken blev vel leveret af 
byens stadsmusikant og organist Graversen.

De næste to ejere var mindre heldige, idet gæstgiveriet gav underskud. 
Den sidste, Niels Chr. Christensen, måtte frasælge Lunden bag Gæst
givergården, men da byen ikke kunne undvære et offentligt haveanlæg, tog 
købmand I. P. Harpøth (se senere) og Langes nabo, apoteker Heiberg, 
initiativ til beplantning af et stort areal øst for bymarken. Det blev til lyst
anlægget »Alkjær Lukke«, der altså i dag er ca. 130 år. Gæstgivergården 
gik på auktion i 1866 og blev købt af den driftige Fr. Ferdinand Sperling, 
der tillige var vinhandler. Han var senere med til at starte Ringkøbing 
Bank i 1872, men døde allerede i 1876, kun 45 år gammel.

I 1846 blev Laurids Langes søster, Anne Severine, gift med Ringkøbing 
købmanden Christian Nielsen Skikkild, der også boede i Bredgade over 
for Lange, og få måneder senere blev Lange selv gift med Maren Kamp. 
Aret efter brylluppet, d. 13/10 1847, fødte hun deres eneste barn, datteren 
Karen.

Allerede året efter at Lange overtog sin købmandsgård, ansøgte han om 
tilladelse til at ombygge den54. Han ville trække facaden ca. 1 m. tilbage 
fra gaden, så hovedbygningen flugtede med apotekerens gård, hans nabo, 
og gaden fik en bedre retning. Han ønskede endvidere at tilbygge en eks
tra etage på bolighuset. Ansøgningen blev godkendt.

Hvordan kom gården nu til at se ud? Den er opmålt i 1850, men den 
bedste beskrivelse af indretningen får man nok fra en brandtaksation fra 
1867. Forhuset mod syd ud mod Bredgade var på 17 fag, 11 h. stens grund
mur i to etager og teglhængt. Der var kælder under de syv fag. Stueetagen 
var delt i en butik og beboelse med 9 »gipsede« værelser, 2 gange og køk
ken. 1. salen havde yderligere 9 gipsede værelser. Sidehuset mod vest (til 
Mellemgade) var på 19 fag i én etage, bindingsværk »med murede tavl« og 
teglhængt, de tre nordligste fag var nybygning. Her var der bryggers med 
muret skorsten og en kobberkedel, en lejlighed og pigekammer samt pak
hus. En port på to fag forbandt gårdspladsen med gaden. Mod nord var 
der tilbygget endnu et sidehus. Nordfløjen var på 18 fag i én etage, 
bindingsværk og teglhængt. Her var der stald, karlekammer, lo og pakhus,

>4 Gårdens historie er undersøgt af arkivar Per Hauge Mortensen, Ringkøbing, der ven
ligst har sendt mig afskrift af brandtaksation 1867 og relaterede dokumenter.
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og her blev tobaksfabrikken indrettet. (Den østlige afgrænsning af gårds
pladsen var et plankeværk ind mod apotekergården). Brandtaksationen 
(1867) vurderede Langes købmandsgård til i alt 11.120 rdl. Gården kan 
man se den dag i dag, i det mindste udefra, bygningen inde på selve gård
pladsen er bygget af Langes efterfølger, Jens Mølgaard (se senere), den 
omtales først i en nyvurdering fra 1876.

Tobaksfabrikken
Det var ikke mange af de små jyske købstæder, især i Vestjylland, der for
måede at markere sig i selskab med de store og dominerende byer som 
Aalborg, Randers, Århus og Kolding. En undtagelse var Ringkøbing. Den 
blev landskendt fra begyndelsen af 1800-tallet - i hvert fald i Jylland, og 
byen opretholdt denne position i over 100 år. Denne berømmelse skyld
tes udelukkende tobak. Ringkøbing-tobakken købtes af fiskere og bønder 
ffa nord til syd. »Tobakket fra alle Fabriqverne er almindelig bekient for 
sin udmærkede Godhed og søges over hele Landet. En stor Deel afhæn
des til Landalmuen langs med Strandkanten, der bruger det som Skraa.«

Som omtalt i III del medførte ophævelsen af det københavnske tobaks
monopol i 1778, at der i de følgende årtier skød tobaksfabrikker op i køb
mandsgårde overalt i landet. Mange af dem blev nedlagt igen efter få års 
forløb, men i 1873 kunne man endnu registrere 116 fabrikker i landet, et 
tal der kunne måle sig med antallet afjern- og metalfabrikker på 122 sam
me år. Udviklingen afspejlede en ændring af folks forbrugsvaner. Det var 
blevet almindeligt at ryge, i byen, på landet og på søen. Kundekredsen 
omfattede alle samfundslag, nu også den lille mand. Indenlandsk produ
cerede tobaksvarer fortrængte den langt dyrere udenlandske tobak, »hvor
af et betydeligt Quantum forhen indførtes, men nu næsten ikke mere kiø- 
bes«.

Den første tobaksfabrik i Ringkøbing blev startet 1787, og den næste så 
lyset i 1805. Det var aktieselskaber. Fabrikkerne »drives på den Maade, at 
enhver Interessent ugentlig faar sit Tobak udleveret i Forhold til sine Ac- 
tier. Imidlertid formenes, det var bedre, at der blev sat en bestemt Priis, 
hvorefter enhver kunde tage det Tobak, der kunne afsættes; thi Erfaren
hed har lært, at de som have de fleste Actier, ofte kun have Lejlighed til at 
afsætte det mindste Quantum, og maa saaledes lade det henligge længere 
Tid, eller nedsætte Prisen under Værdien til Tab for de Øvrige«. Det før
te til, at endnu to kapitalstærke købmænd, Juulsgaard og Chr. Høy Hu
sted, i 1817 anlagde deres egne fabrikker. Husteds fabrik blev siden over
taget af sønnen Andreas Chr. Husted, hos hvem Laurids Lange fik sin ud
dannelse. Han var således fortrolig med denne aktivitet. »Den sorte, fede,
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tunge, stærke tobak« brugtes som løs skråtobak og røgtobak og blev by
ens vigtigste handelsvare.

Det siger sig selv, at det ikke blot var de handlende, men også byens 
borgere, der nød godt af denne udvikling, idet fabrikationen skabte be
skæftigelse til mange mennesker i Ringkøbing. Tobaksfabrikkerne nåede 
op på en samlet produktion på ca. 90.000 pund/år. Medvirkende til, at det
te første skridt mod industrialisering kunne finde sted i købmandsgårde i 
små byer som Ringkøbing, var bl. a., at der var tale om små investeringer, 
idet der kun skulle bruges få maskiner, som kunne fremstilles af lokale 
håndværkere og hovedsageligt af træ.

Den femte tobaksfabrik i den lille by var Jacob Rindums. Historien om 
dens tilblivelse finder vi såmænd i nogle vers af en festsang, der blev skre
vet til fabrikkens 75-års jubilæum i 190555.

Jacob Rindom var begavet 
med en ganske ualmind’lig god Forstand, 
mange sære Ting han laved’,
Ting, som ikke her jeg opremse kan. 
Han med Tobak exper’menterte 
tidlig og sildig, ja men ak 
stadig forgæves han spekulerte 
paa, hvordan man lavede Kardustobak.

Sausen, som der skulde brygges, 
drilled’Jacob allermest i flere Aar, 
endelig en Dag det lykkes,
Jacob i sin Glæde snart paa Ho’det staar. 
Hurtig til Byens Raad han render 
- iført sin bedste Hvergarns Frak’ - 
her man ham Borgerbrev tilkender, 
hvorpaa han har Lov at lav’ Kardustobak.

Paa Kræ Husteds Anbefaling 
fik et Rum han i et gammelt Hus, 
hos P. Smith paa Afbetaling 
købt’ han et Par Ris* af noget groft Kardus. 
Tragten og Stemplet selv han laved’, 
laant fik han Vægt og 2 Stang Lak, 
seksten’ Oktober - 7 paa Slaget - 
begyndte han at fabriker’ Kardustobak. 
*ys6

Syvtifem Aar er nu svunden 
siden Jacob Rindom fik sit Borgerbrev, 
han begyndte smaat fra Grunden, 
efter ham kom andre, som det vid’re drev. 
Hvor der kun før blev karduseret 
Ringkjøbing Skraa og ej en Flak’ 
andet - der bli’r nu fabrikeret,
Skraa, Cigarer og en Bunke Røgtobak.----

Sådan omtrent begyndte tobaksfabrikken den 16. oktober 1830. Jacob 
Rindum lejede sig ind i bagbygningen af Harpøths købmandsgård i Bred
gade, men han døde knap 49 år gammel, kun to år efter at Laurids Lange

55 Forfatteren kalder sig ‘Amandus’. Det var et et pseudonym, som Laur. Langes yngste 
søn Valdemar brugte. Sangen går på melodien »Babylon i gamle Dage«.

56 Et mål for papirmængde, 1 ris = 20 bøger à 24-25 ark (kardus)papir.
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købte gården. Han døde antagelig af et hjerteslag og blev fundet i sit pak
hus ved stranden d. 15. oktober 1846. Sangen røber, hvad hemmeligheden 
var ved skråtobakkens store succes. Det var recepten på den sovs, den var 
fremstillet i, og som gav skråen/ tobakken sin smag og aroma. Den hem
melighed vågede man over med den største nidkærhed, og det var den dy
reste del af handelen, da R. Færch i Holstebro købte Husteds og Langes 
fabrikker i hhv. 1906 og 1930. Selve råtobakken blev indkøbt hos store im
portfirmaer i Slesvig-Holsten eller fragtet direkte med skib til Ringkø
bing, ofte på købmandens egne skibe. Ud over Nord- og Sydamerika kom 
tobakken især fra Ukraine, fragtet til byen via Riga. De største udgifter i 
forbindelse med fabrikationen var indkøb af råtobak, idet kun 10-15 % af 
omkostningerne gik til dækning af arbejdslønninger, lys, skatter og ind
pakningspapir (karduspapir).

Et særkende ved tobaksindustrien var det overraskende store antal børn, 
som fabrikkerne beskæftigede. Det fremgår af disse tal fra 1873:

Børn og unge ansat på fabrikker i Danmark 1873
Industri Antal 

fabrikker
Under 10 år Fra 10-14 år Fra 14-18 år

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger
Tobakindustri 116 282 26 906 173 387 88
Tekstilindustri 83 20 9 221 134 189 147
Jern og metal 122 6 1 23 - 525 2
.Andre 173 76 14 501 167 468 153
Ialt 194 384 50 1651 474 1569 390
Kilde: Arbejdstilsynet 1873, data indsamlet efter vedtagelsen af Danmarks første 
fabrikslov 23/5 1873, men før den trådte i kraft nov. 1873

Op mod halvdelen af tobaksfabrikkens ansatte var børn. Hver tobaksspin
dersvend blev assisteret af to drenge, og desuden brugte man børn til at 
skille tobaksbladene, der ankom tæt sammenpressede i store tobaksballer. 
Piger anvendtes især til at »strippe« tobaksbladene fri for stilken. (En så
dan pige er hovedpersonen Carmen i Bizets opera af samme navn, og må
ske kommer udtrykket ‘striptease’ også fra denne proces i de amerikanske 
tobaksfabrikker). Børnenes arbejde var ofte meget ubehageligt og om vin
teren bitterlig koldt, men det krævede ingen tekniske færdigheder eller 
fysisk styrke.

Laurids Lange fik betydelig succes både med sin købmandshandel og 
tobaksfabrik. De første fabrikker i Ringkøbing blev efterhånden nedlagt, 
ogi 1857 var der kun Husteds, Langes og hans svoger Skikkilds fabrikker
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tilbage. Som det fremgår af festsangen, fabrikerede Lange udelukkende 
‘den over hele Jylland bekendte Kardusskraa’. Først midt i firserne be
gyndte hans efterfølger, Jens Mølgaard, at lave røgtobak, rulleskraa og ci
garer.

Rådhuset
Den største opgave, Laurids Lange påtog sig, var nok bygningen af Ring
købings nye rådhus i 1849. Han var da 33 år og havde 5 år på bagen som 
købmand.

Det rådhus, som Lange mødte ved sin ankomst til byen i 1830-erne, var 
en 1-etages bygning med højt tegltag. Det var bygget i den magre tid i

F

IRaaöbuset
Ringkøbing Rådhus. Til højre i billedet ses Ringkøbings gamle skole med skolelærer Anders Niel
sens bolig i venstre halvdel af bygningen. (Postkort fra ca. 1900).
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1778 (sml. tabel over indbyggertal) som det tredje rådhus på samme sted 
siden ca. år 1600. Men byen fattedes penge i 1778, og rådhuset blev en 
både grim og billig bygning, - og så var det alt for lille. Rådhuset inde
holdt byens rådstue, en tingstue, to fængselsrum og et kammer til en ar
restforvarer. På loftet var der arkivrum, og her var også byens ‘dårekiste’, 
denne grumme indretning, hvor man indespærrede sindssyge medborge
re uden yderligere behandling og som regel på livstid.

Øst for rådhuset løb der dengang et lille stræde, som forbandt torvet 
med kirkepladsen. På den anden side af strædet var rådhuset nabo til to 
uanseelige småhuse med stråtag. I det første boede værtshusholder Chris
ten Trasborg (i Hans Gørtlers hus), og i det andet ved siden af boede 
skolelæreren, kordegn Anders Nielsen med familie. Hans bolig var 
sammenbygget med byens gamle skole på hjørnet mellem torvet og Vester 
Meldgade (nu Nygade). Det er den grund, hvor Landbobanken nu ligger. 
Bagved rådhuset og skolens have lå den gamle kirkegård og kirken.

Omkring 1840 vedtog enevoldsregeringen i København en ny lov om, 
at der rundt om i landet skulle oprettes både byråd og amtsråd. Ringkø
bing var amtsby, men det lille rådhus kunne ikke stille lokaler til rådighed 
for både amts- og byrådsmøder. I 1843 besluttede man derfor at bygge et 
nyt. Forberedelserne var grundige og langvarige, men til sidst acceptere
de man et forslag fra murermester Rosengaard om at lukke strædet til kir
ken og anlægge en ny gade fra torvet på den vestre side af rådhuset, lige
som i dag. Det blev besluttet at købe Trasborgs hus mellem rådhuset og 
skolelærerens bolig og at inddrage skolens have og et stykke af den gamle 
kirkegård til rådhusets arrestgård. Det nye rådhus kom således til at ligge 
klods på lærerboligen. Der opstod vanskeligheder med ekspropriationen, 
som først blev løst i 1847, og nu kunne man udarbejde tegninger. Rådhu
set skulle koste 9050 rbd. og opføres i 1849. Kancelliet »approberede« 
projektet d. 30. juli 1847, hvorefter arbejdet kunne udbydes i licitation.

Man afholdt tre licitationer 30/8, 4/10 og 2/11. Blandt de bydende var 
murermester Rosengaard, snedker Bork samt købmændene Lange, Hu
sted, Søren Harpøth m. fl. Ved de første to licitationer var murermester 
Rosengaard lavestbydende, men hans tilbud var alligevel for dyrt og blev 
ikke antaget. Først det tredje licitationsbud blev approberet, men det lå 
også på 8985 rbd. altså under det budgetterede beløb. Det kom fra køb
mand Lange, murermester Rosengård og snedkermester Bork, der nu 
havde slået sig sammen. Den 17/3 1849 kunne man nedlægge grundste
nen, og efter planen skulle bygningen være fuldført til oktober samme år. 
Men arbejdet blev forsinket af et fjendebesøg i løbet af sommeren.

Episoden fandt sted 1. juli 1849, midt i 1. slesvigske krig 1848-50. Kri- 
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gen havde hidtil kun berørt Ringkøbing yderst indirekte. Den blev ud
kæmpet langt fra byen og bidrog hovedsageligt til at vække borgernes na
tionale bevidsthed. Fjenden havde ingen flåde, så købmændenes skibe 
kunne sejle uanfægtet, og krigen medførte intet afbræk i handelen. Faktisk 
var det rigtig gode år for de handlende; man stod sammen om den fælles 
nationale sag og tilsidesatte for en tid alle lokale tvistigheder. Kort efter 
oprøret i hertugdømmerne i 1848 dannede man i Ringkøbing en frivillig 
borgervæbning af unge mennesker under amtmanden grev Schulins le
delse. Dette udslag af den nyvakte nationale begejstring fulgte faktisk en 
direkte opfordring fra Kong Frederik VII selv. Man indkøbte geværer i 
Arhus, holdt øvelser, og en gammel rusten kanon, der lå på stranden efter 
et skibsforlis, blev stillet op ved Østerport i den kække hensigt, at »dersom 
Tysken kom, skulde de skydes ned som Fluer«.

Men på grund af de påfølgende begivenheder i forbindelse med 1848- 
revolutionen i Frankrig og andre revolutionære uroligheder i Central
europa blev enevældens regering betænkelig ved at have disse irregulære 
bevæbnede lokalgrupper stående rundt om i landet. De var i virkeligheden 
en slags guerillastyrker helt uden for militærets kontrol. Frederik VII be
ordrede dem ophævet d. 17. marts 1849, da de »ikke ville kunne afvise et 
fjendtligt Angreb [og] blot kunne give Fjenden Lejlighed til at hærge Lan
det og udøve en Strenghed, som ved rolig Handling muligvis kunne und- 
gaas«. Den landskendte politiker Orla Lehmann blev sendt rundt i riget 
og kom også til Ringkøbing, hvor han fra rådhustrappen holdt en timelang 
brandtale til en stor menneskemængde på torvet. Også han frarådede på 
det bestemteste, at man agerede soldater, så kanonen blev dagen efter gra
vet ned, og bøsserne blev omhyggeligt gemt ovre på klitten.

Der var nu intet dansk militær på Vestkysten, og borgerne var noget be
klemte ved således at være totalt forsvarsløse. De sørgede for, at alt, hvad 
de ejede af værdi, blev gravet ned i jorden og gemt på det omhyggeligste, 
da »vi gjorde os den Forestilling, at [fjenden] vilde plyndre Byen, og de 
skrækkeligste Historier fra fordums Krige blev fortalt« (Skikkild).

Demobiliseringen lykkedes altså, men folk vidste jo, hvor våbnene var 
gemt, og nu var ‘guerillastyrkerne’ end ikke under de lokale embeds- 
mænds kontrol længere. Frederik VII var utvivlsomt opmærksom på 
den regulære fare, der lå i at få et demokrati påtvunget efter en borger
krig. Man havde jo i forvejen bundet landets militær i forbindelse med 
den slesvigske krig. Det var så åbenbart til hans fordel at afgive enevæl
den frivilligt. Grundloven kom da også d. 5. juni 1849, kun nogle få 
måneder efter demobiliseringsordren, og med Frederik VII som den 
‘ædle’ giver.
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Ringkøbing fik direkte kontakt med 3-års krigen to gange. Den først 
episode fandt sted i maj 1849, da en deling tyske dragoner besatte amt
mandsgården Rindumgård uden for byen. De forlangte brandskat af 
byen57, hvilket grev Schulin afviste, hvorefter den tyske løjtnant beordre
de ham arresteret. Byens borgere havde imidlertid samlet sig uden for 
amtmandsboligen, hvor de »indtog en truende holdning«, og proprietær 
Bruhn fra den nyoprettede sparekassebestyrelse lod tænde bavneblus i 
omegnen, det ældgamle signal til samling af beboerne under våben. Det 
kendte alle, og dragonerne foretrak herefter at retirere med uforrettet sag.

Den næste episode fandt som nævnt sted d. 1. juli 1849. Iflg. Ringkjø
bing Amtstidende samme dag »blev Byen i Formiddags pludselig besat af 
en Kommando Slesvig-Holstenske Dragoner, ca. 150 Mand, under An
førsel af en Major Bismarck, der fordrede en del Levnedsmidler m.m. 
straks leveret, samt varm Mad til hele Styrken. Maden maatte naturligvis 
tilvejebringes, og efter nogen Ventilation blev man enig med Majoren om, 
at han indskrænkede sin Reqvisition til følgende: 300 Pund Kaffe, 500 
Pund Gryn, 25 Tdr. Byg, 25 Tdr. Havre, 1500 Pund Brød, 150 Pund rø
get Flæsk, 3 Ankre Rom og 2 Siagtestude. Til de rekvirerede Varers Bort- 
bringelse maatte Byen levere det fornødne antal Vogne. Hen paa Efter
middagen forlod Kommandoen med de belæssede Vogne Byen og trak sig 
tilbage til Skjern og Tarm.«

Med en blanding af frygt og harme havde byens borgere måttet se på, 
at gæstgiver Mathiesen blev kommanderet til at slæbe borde og stole ud 
på torvet og opvarte de ubudne gæster med fersk fisk, kartofler og risen
grød. Selv var de indespærret i deres egen by, da alle udgange var bevog
tede, så ingen fik lov at forlade den eller komme ind i den. Før soldaterne 
igen forlod byen, forårsagede de tilmed nogen ravage, bl. a. blev en af de 
nye mure på rådhusbebyggelsen beskadiget af dragonerne og deres heste.

De udskrevne varer beregnedes til en værdi af 649 rbd. De blev bortført 
sammen med grev Schulin som gidsel, men han vendte dog uskadt hjem 
efter få dage. Byens købmænd leverede kørslen. Laurids Lange »havde ny
lig faaet et Par dejlige unge og gode Heste, som hans Karl pløjede med paa 
Marken, og da Tyskerne drog af Sted, kom de forbi ham, og de komman
derede ham da til straks at spænde dem fra Ploven og for Vognen, og da 
han ikke syntes om dette, gav de ham nogle paa Rygstykkerne og lovede 
ham flere, dersom han ikke skyndte sig, og han maatte lystre og fulgte med 
dem, men de kom uskadte tilbage ligesom de andre« (Skikkild). Køb-

y' En brandskat var et beløb, man betalte for at undgå, at fjenden brændte byen af.
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mændene fik deres vogne tilbage i god behold 10 dage senere, og »Heste
ne saa ogsaa ret godt ud, da Kuskene stjal Havre og Brød til dem af de 
Vogne, de kørte«.

Borgerne åndede lettet op, og man genoptog sin daglige dont. Byen 
faldt atter til ro, og samme efterår var Gjæstgivergaarden atter rammen 
om en fællesspisning, men denne gang under langt festligere former end 
under afspisningen af de 150 fjende-dragoner. Anledningen var Frederik 
VH’s 41-års fødselsdag d. 6. okt. 1849. Ringkjøbing Amtstidende beretter:

»Hans Majestæt Kongens Fødselsdag blev i Løverdags højtideligholdt 
her i Byen ved et paa Gæstgivergaarden arrangeret festligt Middagsmaal- 
tid, der bivaanedes af et talrigt Selskab bestaaende af alle Byens Embeds- 
mænd og en stor Del af Borgerne af alle Klasser. Ved Bordet udbrag
tes Hans Majestæt Kongens Skaal med stor Jubel, ligeledes en Skaal for 
Danmark, for vore tapre Krigere, samt et Mindebæger for den ædle Ge
neral Rye og de øvrige tapre, der har ofret Liv og Blod for Fædrelandets 
retfærdige Sag.« Det var ‘ånden fra 48’, der herskede. Folkehelten, den 
norske general Olaf Rye, var faldet under slaget ved Fredericia d. 6. juli 
1849.

Den 33-årige købmand og rådhusentreprenør Laurids Lange har 
utvivlsomt også ‘bivaanet’ festen med sin unge kone her i hendes gamle 
barndomshjem.

Endelig d. 28. november 1849 kunne entreprenør og håndværkere afle
vere rådhuset til byen. Terminen for arbejdets fuldendelse var jo over
skredet, men det kunne til dels tilskrives den uforudsete forsinkelse. Da 
man endvidere »under Arbejdets Udførelse har haft rigelig Lejlighed til at 
erfare, at Arbejdet i enhver Henseende er udført med Akkuratesse og 
Smag, og der desuden af Entreprenørerne er anvendt flere Bekostninger 
paa enkelte Dele end Overslaget indeholder«, fandt kommunalbestyrelsen 
og tilsynet ingen grund til at gøre nogen ophævelse, men udbetalte rest
beløbene af licitationen. En uge efter afleveringen fandt indvielsen sted. 
Ringkjøbing Amtstidende skriver d. 4. dec. 1849:

»Efter en kort i Anledningen passende Tale«, indviede amtmanden »i 
Hans Maj. Kongens Navn Bygningen til Raadstue for Ringkjøbing og 
Ting- og Arresthus for Byen og tilhørende Landjurisdiktion i Ulfborg og 
Hind Herreder. Derefter betraadte Byfogeden Talerstolen og holdt en til 
Højtideligheden passende Tale, hvorefter sidste Vers af den omdelte Sal
me blev afsunget«. Rådhusbygningen blev taget i øjesyn og fandtes »baa- 
de solid og smuk, saa at den maa tilfredsstille enhver billig Fordring til 
Entreprenørerne«.
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Grundloven
Selv samme dag afholdt man for øvrigt det første folketingsvalg til rigsdagen 
iflg. Danmarks nye Grundlov af 5. juni 1849. Det foregik på torvet lige uden 
for det nye rådhus, og her blev pastor Schiøler, Staby, valgt ved kåring (d.v.s. 
håndsoprækning) »uden at skriftlig Afstemning blev forlangt«.

Grundloven af 1849 var den vigtigste politiske begivenhed i Langes 
levetid. Han fik stemmeret til rigsdagen, men Maren ikke, da hun var 
kvinde. Langes politiske holdning kendes ikke, men han har nok stået til 
højre for midten, selvom denne jo lå væsentligt længere mod højre end i 
dag, og han har sat sig grundigt ind i de centrale ændringer i samfundet, 
som demokratiet og dets nye institutioner og love medførte. Det var han 
nødt til som forretningsmand. Denne skelsættende forfatningsændring er 
utvivlsomt blevet fejret på behørig vis i Danmarks vestligste købstad med 
sang og taler og »vaiende Dannebroge« - og måske endnu et bal på 
Gjæstgivergaarden.

Men der er alligevel ingen tvivl om, at den fest slet ikke kunne måle sig 
med borgernes jublen og løsslupne udskejelser, da den nye rigsdag i 1851 
vedtog en af sine allerførste love. Den ophævede de gamle og inderligt 
forhadte bytoldafgifter, accissen og konsumtionen, at sidestille med vor 
tids moms. Denne nye lov havde en langt mere direkte interesse for både 
købmand og kunde. De ydre følger af den nye lov blev, at man for stedse 
åbnede de gamle byporte i Danmarks 56 købstæder og tillod uhindret 
færdsel mellem land og by samt fri ind- og udførsel af varer uden ‘pose
kiggeri’ og afgifter.

Ringkøbings to byporte mod nord- og østvejen var regulære gitterporte 
af svære jernstænger. Portene blev lukket om natten, og de var dag og nat 
bevogtede af portvagter og toldembedsmænd, der boede i ‘accisseboder’ 
ved siden af. Ringkøbing havde ingen bymur, men den var omgivet af et 
‘tolddige’, der skulle hindre indsmugling af varer uden om byportene, i 
det mindste med hest og vogn. Man havde flere gange forsøgt at få den 
forhadte konsumtion ophævet. Den hæmmede samhandelen mellem by 
og land, på torvedage skabte den lange køer af vogne uden for portene, og 
den påførte borgerne store udgifter i forbindelse med retssager og bøder. 
Smugleri var nemlig en hverdagsbegivenhed! Inddrivningen af konsum
tion og accisse var ofte bortforpagtet til købmænd, som vi så det med Lau
rids Vandborg i Lemvig (se I del), men omkostningerne til lønninger til 
vagter og toldere, til sagsanlæg og vedligeholdelse af porte og tolddige var 
efterhånden blevet så store, at overskuddet til staten og forpagteren blev 
beskedent. Alligevel turde enevældens regeringer ikke give afkald på den
ne nok så lille, men sikre indtægtskilde.
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Imidlertid vedtog den nye rigsdag at ophæve disse love d. 7. feb. 1851, 
- og da blev der danset i Ringkøbings 13 gader! Som J. I. Bøgner fortæl
ler:

»Den nat, portene åbnedes for fri gennemkørsel, var Ringkøbings bor
gere på benene og festede. Den ene af portene blev hevet af hængslerne 
og kastet i vejgrøften ved siden af58. Ved siden af den anden port var der 
stenpiller med store stenkugler foroven. Den ene af disse blev styrtet ned 
og rullet rundt i gaderne af befolkningen.«

Men gamle vaner, selv upopulære, er sejlivede. I nogle år efter ophæ
velsen af accissen var det en fastelavnstradition, at byens drenge spændte 
en snor over vejen, hvor bommene tidligere havde stået. Her måtte de sæl
ge mjød til bønder, som kom til bys. Det udartede dog til et umådeholdent 
drikkeri, og det blev forbudt, efter at en dreng engang blev så drukken, at 
han døde af det.

Et købmands-triumvirat
Langes genbo Chresten Skikkild har allerede været omtalt nogle gange. 
Han var gift med Langes yngre søster Anne Severine. Lange blev også 
svoger til endnu en af Ringkøbings unge handelsmænd, idet manufaktur
handler Christian Christensen giftede sig med hans svigerinde Margrethe 
Kamp i 1851. Lange var forlover ved begge kollegers bryllup. Det skulle 
udvikle sig til et fasttømret familiesammenhold i den lille by. De tre unge 
købmænd var jævnaldrende og havde gennemgået den samme uddannelse 
og udvikling. Gennem hele Langes levetid udgjorde de et regulært pro
fessionelt triumvirat.

Chresten Nielsen Skikkild skrev i 1892 sine erindringer. De blev trykt som 
føljeton over fem år i »Jul i Ringkøbing«, 1988-92, og derfor skal der her 
kun gives en kort introduktion [25]. Skikkild blev født i Veirum sogn øst 
for Ringkøbing. Han kom til byen som 18-årig i 1836 og fik sin han
delsuddannelse hos købmand Jacob Vestergaard i Bredgade. Vestergaard 
gik konkurs, og Skikkild købte i 1844 hans forretning, en gammel køb
mandsgård på hjørnet af Bredgade og Smedegade. I 1846 giftede han sig 
med Anne Severine Lange, der huskes som »en stilfærdig og dygtig hus
moder, meget venlig af væsen og god mod børn« (V. Nielsen). De fik tre 
børn, Martine Karoline, Sara Sophie og Christian Carl, der efterfulgte 
faderen.

I 1856 ombyggede Skikkild sin købmandsgård og drev den frem til en

'K Porten findes endnu i bymuseets have.
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Laurids Lange (1816-1868) og Maren Lange, f. Kamp (1824-1852).

ret stor forretning på hans tid. Han betegnedes som ‘Kjøbmand og To
baksfabrikant’, og hans karriere forløb helt parallelt med Laurids Langes. 
Han var en meget initiativrig og fremsynet mand, den første i byen der 
indførte soda til husmødrenes husholdning. Han var ligeledes den første, 
der indførte petroleum og lærte byen at anvende »stenkulslamper« som 
afløsning af tællelys til belysning. I sine senere år fik han agentur på kunst
gødning, en helt ny artikel dengang. Han var en personlighed, »en af de 
rigtige gamle vestjyske lune forretningsmænd, der med tiden samlede sig 
en stor formue« (V. Nielsen).

Christen Christensen (fornavnet staves ofte Christian), Laurids Langes 
anden svoger, var degnesøn fra Døstrup sogn syd for Ribe. Efter sædvane 
var hans far, Kristen Lorentz Kristensen, tillige skolelærer og dermed an
svarlig for Christens boglige lærdom. Og sønnen fik i hvert fald lært at 
regne, før han blev sendte ud i livet. Christen var den yngste af tre søs
kende. Efter sin konfirmation i midten af 1830-erne kom han til Ringkø
bing. Her blev han optaget som lærling hos købmand Broager Sand på 
Torvet (østre side, hus nr. 15). Broager Sand var, som vi ved, gift med Lau
rids Langes kusine fra Janderup, Karen Lone Vandborg. Iflg. folketæl
lingslisten fra 1840 boede han her som handelsbetjent, men i 1845 havde 
han overtaget forretningen som selvstændig købmand.
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Christian Christensen (1817-1892) og Margrethe Christensen, f. Kamp (1829-1899).

Mange købstæder i Danmark havde god grund til at formode, at de var 
forbillede for »Korsbæk« i Lise Nørgaards TV-serie »Matador«, og 
Christen Christensen kunne i flere henseender udmærket have tjent som 
model for seriens hovedperson, Mads Skjern. Ligesom ham slog han sig 
på manufakturhandel, og fra slutningen af 1840’erne blev det hans niche i 
Ringkøbings handelsliv. Han åbnede byens første manufakturforretning i 
sin ejendom på torvet på samme tid, som St. St. Blichers »E Bin’stouw« 
og »Hosekræmmeren« så dagens lys. Fortid og fremtid! Tidligere spandt, 
vævede, syede og strikkede folk jo selv, men nye vaner og moder i byerne 
stillede nu større krav.

Chr. Christensen var høj af bygning. Som ung var han livlig og selska
belig, sang og spillede på guitar. I slutningen af 1840-erne forlovede han 
sig med gæstgiver Kamps mellemste datter, Mette Margrethe, der på det 
tidspunkt boede med sin mor i Langes købmandsgård. De blev gift i 1851, 
og to år senere fødte Margrethe parrets eneste barn, datteren Maren Ma
rie. Da hun voksede op, tog han dagligt på rideture med sin unge datter, 
som V. Nielsen skriver. »Han holdt altid to smukke køreheste og gjorde 
med dem mange havture«. Det var byens mest populære fornøjelse.

Omkring 1850 byggede han en købmandsgård på den østre side af 
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Ringkøbing Torv, en efter byens forhold meget stor ejendom. (Den er i 
dag hovedsæde for Ringkøbing Bank). Det var dengang en af de smukke
ste ejendomme i byen, i herskabelig stil med høje palæagtige vinduer og 
buede ruder. Grønlandsfareren Ludvig Mylius-Erichsen, der voksede op i 
Ringkøbing fra begyndelsen af 1870-erne, husker torvet således: »Der var 
ingen gas dengang, ikke heller kloak, og torvepumpen stod i trivelig ma
jestæt ensom på det stedsegrønne torv, hvor Agentens distingverede hus lå 
med sine buede ruder som den personificerede fornemhed - tænk, her 
havde selve kongefamilien boet, dengang den i tredserne besøgte Ringkø
bing!« ‘Agenten’, som Chr. Christensen siden kaldtes, refererer til den ti
tel af kgl. agent, som Christian IX tildelte ham, da dronning Louise boe
de i købmandsgården på torvet under kongeparrets Jyllandsrejse i 1865.

Chr. Christensen fik med tiden mange tillidshverv. Han kom i 1869 ind 
i bestyrelsen for Ringkøbing og Omegns Sparekasse som efterfølger efter 
skolelærer og kordegn Anders Nielsen, der døde sep. 1868. Her sad han 
til sin død 1892, de sidste otte år som bestyrelsesformand. Desuden sad 
han i bestyrelsen for ‘Kronprins Frederiks Fond’. Chr. Christensen var i 
årevis medlem af Ringkøbing byråd, og i 1872 var han medstifter af Ring
kjøbing Bank, i hvis direktion han sad til sin død som en af bankens tre di
rektører. (De to andre var købmand og kæmner P. Dalgaard og hotelejer 
F. Sperling, og efter dennes død i 1876 fulgte købmand J. P. Harpøth, der 
samtidig var bogholder og kasserer i Sparekassen). Disse herrer sad såle
des i over 30 år med fingeren på pulsen i byens to eneste pengeinstitutter.

Chr. Christensen var livet igennem en driftig forretningsmand, og både 
hans manufakturhandel og andre aktiviteter gik strygende. Med tiden blev 
degnesønnen byens tredjerigeste mand, iflg, skattelisten af 1886 kun over
gået af en etatsråd og en justitsråd og stiftsfysikus, og disse to mænd hav
de nok ikke arbejdet sig op fra helt bar bund. Med alderen blev han en ret 
svær mand, hvad man dengang betragtede som et statussymbol. Han hav
de et »værdigt og respektindgydende væsen«, men var »i virkeligheden 
mild og venlig-----og dertil bekendt for sin hæderlighed,------ hele hans
færd var præget af hjælpsomhed og velvilje over for alle« (V. Nielsen).

Poul Ellerbæk, født i Ringkøbing 1870, giver følgende karakteristik: 
»Byens honoratiores dengang jeg var dreng var absolut konsul A. C. Hu
sted, agent Christensen og bankdirektør P. Dalgaard. Når disse tre velnæ
rede og glatbarberede herrer med stive fadermordere og sort halsklud 
hver tirsdag vandrede fra Sparekassen, hvor der var holdt bestyrelsesmø
de, ned ad Østergade, bævede hele gaden af andagt over sådanne matado
rer. -----Over agentens store gård med den fine butik på torvet lå der også
et vist skær af velhavenhed, som vi ikke var vant til at se, og et besøg med
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fader i butikken, når der skulle gøres indkøb, var næsten som en højtids
dag. Dertil kom, at agentens varer var berømt for deres soliditet - i mod
sætning til Glistrups - og sikkert er det, at tøj fra agenten var næsten uop
slidelig. - Til os drenge købte fader for øvrigt altid tøj fra det militære klæ
deoplag, som noget af det solideste der kunde fås.«

I 1891 fik Chr. Christensen »rosen« (en infektionssygdom). Han døde 
d. 29/1 1892 og efterlod sig en på den tid betydelig formue, ca. 150.000 
kr. Efter hustruens død i 1899 blev hans gård solgt, og i begyndelsen af 
1900-tallet blev hele den underste etage omdannet til butikker og husets 
oprindelige arkitektur delvis ødelagt. Gården blev købt af købmand, sene
re konsul, Ole Glistrup. I 1920 lejede Ringkøbing Bank ejendommen, og 
banken købte den i 1956. »Under hensyntagen til sikkerhed og kundernes 
velbefindende har i årenes løb flere ombygninger fundet sted, sidst ved en 
gennemgribende modernisering i 1962, forestået af arkitekt MAA Eivind 
Draiby, der på udmærket måde har løst opgaven med at bevare den smuk
ke bygning og samtidig skabe et moderne banklokale«, hedder det i 
jubilæumsbogen i hundredeåret for banken, 1972.

Handelsrejser
Laurids Lange og hans kolleger var aktive købmænd, der ofte måtte ud på 
forretningsrejser. På Langes tid klarede købmændene selv deres gods
transport over land. De havde alle kusk, heste og vogn. De fleste klarede 
også deres egen transport, da den offentlige personbefordring indtil mid
ten af 1800-tallet var primitiv og dårligt organiseret. Den sorterede under 
postvæsenet, hvis vognmænd (borgerligt ombud) kun havde pligt til at 
bringe passagererne til næste poststation i Varde, Herning, Holstebro og 
Lemvig. Turen var langsom og besværlig, da vejene var dårlige, på visse 
strækninger kun dybe hjulspor i sand. Den var næppe helt ufarlig heller, 
da ruten østover og nordpå mod Holstebro og Lemvig gik over endeløse 
øde hedestrækninger, der var taternes og fredløse røveres domæne (jvf. 
Blicher).

Som det havde været tradition i århundreder, gik de vestjyske køb
mænds handelsrejser sydpå gennem Slesvig og Holsten med Hamborg 
som rejsemål. Den by var Jyllands egentlige hovedstad for al handel. 
Længere sydpå kom de sjældent over land, og fjernere mål nåede man med 
skib. De væsentligste byer på ruten var Varde, Ribe (med havn mod vest), 
Tønder, Flensborg og Kiel eller Rendsborg. Det var dyrt på længere rej
ser med de mange overnatninger på kroer undervejs.

Som anført medførte 3-års krigen ikke noget egentligt afbræk i de vest
jyske købmænds handel, men den havde dog én væsentlig følge: Krigs- 
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situationen afskar al handel på Hamborg og animerede købmændene til at 
etablere andre kontakter. Men et handelscenter af Hamborgs størrelse og 
med denne bys internationale forbindelser, især på pengemarkedet, fand
tes ikke i Jylland. Man måtte helt til København. Det indebar imidlertid 
visse vanskeligheder. (1) Der var ingen etableret rejseforbindelse mellem 
Vestjylland og øst-Danmark, hverken ad landevejen eller i form af regel
mæssig rutesejlads, og (2) i København kendte man ikke de valutaer (ty
ske), som købmændene handlede med i Vestjylland. Københavnernes 
penge, sølvspecier og halvspecier, kendte vestjyderne til gengæld kun fra 
den kgl. opkrævning af skat og told, og denne danske valuta var dyr, den 
lå ofte 4 à 5% over værdien. (3) Hertil kom endelig, at man var aldeles 
uden personlige kontakter med københavnske handelshuse. Man var 
ukendt derovre, og det havde stor betydning for kreditværdigheden. Der
for traf de unge købmænd i Ringkøbing i 1848 den store beslutning selv 
at rejse derover og etablere de fornødne kontakter.

Det blev en dramatisk rejse. Chresten Skikkild fortæller:
»Vi var dengang 4 unge Købmænd her i Byen, som i særdeleshed holdt 

sammen, nemlig manufakturhandler C. Christensen, P. Dalgaard, min 
svoger L. Lange og mig. Vi bestemte os til at tage Ekstrapost og følges ad 
til København, hvor ingen af os før havde været og altsaa ganske ukendt 
med Byen og Handelen der.-----Jernbaner kendtes næsten ikke af Navn,
og det kunde jo ogsaa være det samme, naar blot vi havde haft Landeveje; 
men herfra over Herning, Silkeborg, Aarhus var kun gamle ensporede 
Hedeveje, og over de store Heder ind til Silkeborg løb Sporene underti
den [en] Halvsnes ved siden af hverandre, og af og til stak saa et af dem ud 
til Siden, enten til en stor Mose eller en enlig Gaard, hvor det forsvandt.

Vi tog herfra om Formiddagen i god Tid, og da Ekstrabefordringen 
skulde køre 1 Mil i Timen, havde vi beregnet at naa Silkeborg til Aften; 
men det gik ikke saa; det tog langt over de bestemte 6 Timer til Herning59, 
som da kun bestod af een Gaard, som benævnedes Kroen, og hvor vi skul
de have frisk Befordring til Silkeborg, men Kromanden, der skulde levere 
den, og kun havde 2 Heste, var selv kørt ud, og der skulde saa Bud i Byen 
efter Heste, som tog lang Tid, og det var først henimod Aften, inden vi 
kom af Sted, men det værste var dog, at det kun var en stor Dreng, som 
skulde være Kusk.

Vi protesterede jo nok noget imod hans Sikkerhed, men der blev svaret,

39 Ringkøbing-Herning = 46 km; Herning-Silkeborg =37 km; Silkeborg-Arhus = 43 km. 
I dag tager turen fra Ringkøbing til Arhus ca. 2 timer med bil.
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at han havde udført mange Ture den Vej, og at der ikke var andre at faa, 
og saa kørte vi. Men ud paa Natten blev det Regn og Bælgmørke, og vi 
spurgte stadig, om han var vis paa, at det var den rigtige vej, vi var paa, 
hvortil han jo svarede ja, men da vi havde kørt en længere Tid, saa vi et 
Lys, som ikke syntes ret langt fra, hvor vi kørte, og vi blev da enige om, at 
een af os skulde løbe til Stedet, hvor Lyset brændte for at høre, om vi var 
paa rigtig Vej, og om mulig faa en Lygte med Lys i; men det er ikke saa let 
at beregne Afstanden i Mørke til et Lys, og det varede vist over '/? Time 
inden - jeg tror nok, det var Dalgaard, som var sendt ud - kom tilbage 
med Lygten og den Underretning, at vi var kommen en Del for sydlig, 
men naar vi passede paa, kom der snart nogle Spor, som sigtede mere 
nordlig, og saa skulde vi følge dem.

Vi skældte jo dygtig ud paa vor Kusk, og den stakkels Fyr græd og bad, 
at vi endelig ikke maatte klage paa hans Timeseddel, for saa fik han ikke 
Betalingen, naar han kom tilbage, og han risikerede at blive kasseret til at 
maatte køre oftere; men da vi atter havde kørt nogen Tid, kom vi til en 
Skov. Nu troede vi at vide at være nær ved Silkeborg, da vi havde hørt, at 
der var store Skove deromkring, hvad Drengen indrømmede; men da vi 
var kommen noget ind i Skoven, hørte Vejen helt op, og hvad der gjorde 
det rent fortvivlet, var, at Dalgaard som sad ved Kusken og holdt Lygten 
uden for Agestolen for at have saa megen Nytte af den som mulig, lige 
med ét svang Benene ud af Vognen og raabte: »Nu vælter vi E... gale 
mig!« og saa laa han, saa lang han var, i et Hul, og Lygten eller Lyset var 
ude, men vi væltede dog ikke; men nu kunde vi aldeles ingen Ting se, og 
det blev da bestemt, at Kusken skulde gaa ved Siden af Hestene og holde 
dem ved Mulen for at stoppe dem, dersom vi kom imod en alt for stor 
Grøft eller Træ; men det gik jo med Sneglefart, dog var i det mindste ikke 
jeg bange og tænkte: »Det maa da engang blive Dag og saa finder vi vel 
nok ud igen«, og uden at tænke derved, tog jeg Kuskens Horn og gav et 
Brøl deri, men det skulde jeg ikke have gjort; min Svoger Lange blev saa 
vred og skældte ud, saa det var forskrækkeligt, og sagde, at vi vel vidste, at 
Fjenden var draget bort fra Jylland, men der kunde derfor godt opholde 
sig Marodører og Kæltringer i saadan en Skov, og vi risikerede jo alt, hvad 
vi ejede og mere til i saa Fald, og meget andet saadan, hvad jeg jo maatte 
indrømme.

Vi blev saa ved at køre og holdt under Tiden stille for at undersøge Ter- 
rainet, indtil vi henimod Morgenen kom til et stort Vand. Nu sagde Kus
ken, han vidste, hvor vi var, dette Vand maatte være Silkeborg Sø, og naar 
vi vedblev at følge den, skulde vi nok snart komme til Silkeborg, men vi 
kom der dog ikke, før det var temmelig lyst, og Folkene allerede var paa 
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Benene, og en Mand, som saa os, blev staaende stille for at spørge os, hvor 
vi kom fra, hvortil vi kunde kun svare: »Fra Skoven!« Han hjalp os saa 
over paa Vejen, og vi kom til Gæstgivergaarden, hvor vi tog os en ordent
lig Frokost, som vi trængte haardt til.

Dampskibsfarten mellem Aarhus og København var den Gang ikke saa 
regelmæssig som nu, og da vi i Silkeborg hørte, at vi ikke kunde komme 
fra Aarhus før næste Dags Morgen, gav vi os god Tid og besaa Papirfa
brikken, som jo den Gang var en af vore største Fabrikker her i Landet. 
Til Aarhus er kun omtrent 6 Mil god opkast Vej, saa vi kom der i god Tid 
om Eftermiddagen og besaa Byen og Havnen, og alting interesserede os 
jo meget, da ingen af os med Undtagelse af Christensen havde set andre 
Byer end vore Nabobyer. Vi blev saa i Aarhus den Nat, og om Morgenen 
tidlig sejlede vi saa til København, som var vor første Dampskibstur. Det 
var dejlig stille Vejr, men alligevel begyndte det at kvalme noget baade for 
os og andre, men ingen af os kom dog til at ofre til Neptun.«

[I København tog købmændene ind på Hotel Phøniks, hvor de boede i 
otte Dage. De fik kontakt med en bekendt fra Ringkøbing], »vor gode 
ven, Provisor Ole Søebye, som havde været her paa Apotheket i flere Aar, 
og nu var paa Apotheket i Helsingør«. [Han var sammen med dem i samt
lige otte dage] »af bare Medlidenhed med os, da han vidste, at ingen af os 
før havde været i Hovedstaden, og at vi saaledes maatte staa som en Flok 
forvildede Faar, hvorimod han, som havde opholdt sig der et Par Aar, 
kendte Byen baade ved Dag og ved Nat som sine egne Lommer.---- I dis
se 8te Dage havde han ikke Klæderne af Kroppen eller Støvlerne af Bene
ne, og de af os, som satte Pris paa at lære at kende Københavns Mærk
værdigheder saavel ved Dag som ved Tranlygterne, var han en udmærket 
Vejleder.

Med Forretningerne gik det ret godt; vi havde jo Penge og kunde betale 
kontant, saa Folk vilde gerne indlade sig med os, men vi døjede mest med 
de ulykkelige lybske Skillinger, som ingen kendte, og alle forundrede sig 
over og kaldte »Fiskeskæl«, og da de var af mange forskellige Præg fra de 
mange smaa tyske Lande og af forskellige Størrelser, vilde de ikke tro, at de 
gjaldt ligemeget, og ikke vilde de have de meget smaa, men henviste os til 
een eller anden Jøde for at faa dem vekslede. Jeg husker saa godt, at jeg blev 
henvist til en gammel Jøde, som, da vi var bleven enige om Betalingen, han 
skulde have for at veksle en Del, begyndte at ville tælle Tutterne, som altid 
indeholdt 10 Rgsdlr. kurant, men aldeles ikke kendte Maaden at tælle dem 
paa og kun tog en Lybskskilling ad Gangen, blev det mig, som ikke havde 
Tid, og da jeg viste ham, hvorledes han skulde bære sig ad, blev aldeles for
undret over at se den Færdighed, jeg havde deri og troede, at jeg havde
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staaet i Lære i den Retning. Tilsidst blev vi enige om, at jeg skulde tælle 
dem, og han se derpaa, og vi skiltes som meget gode Venner.

Endelig afrejste vi og kom godt hjem og fandt alt i god Stand-----; men
til Foraaret begyndte Krigen igen [1849]. Handelen gik ellers uforstyrret 
rigtig godt; nu havde vi jo Forbindelse i København, og Varen kunde gaa 
med Sejlskib til Struer eller Lemvig, hvor vi saa hentede det med Vogn.«

De to krige med hertugdømmerne tvang altså handelstrafikken østpå 
via Holstebro og nordpå til Limfjorden. Mod syd blev Hjerting med sin 
naturhavn i Ho bugt porten mod den vestlige verden, (først i 1874 kom 
Esbjerg til). 1860’erne blev jernbanernes store årti i Jylland. Man anlagde 
den østjyske længdebane og begyndte at etablere stikforbindelser vestpå, i 
første omgang til Holstebro, der oplevede et vældigt opsving som han
delscentrum for Vestjylland, og derfra til Struer, som blev udskibnings
havn gennem Limfjorden til det øvrige Danmark. I Ringkøbing reorgani- 
serede postvæsenet i disse år persontransporten. Hvervet blev overdraget 
karetmager Mads Ellerbæk, en højt respekteret håndværker og medlem af 
byrådet. I mange år var der faste ruter med to daglige diligenceture Ring- 
købing-Holstebro samt én daglig forbindelse Ringkøbing-Silkeborg og 
Ringkøbing-Tarm. Da bedriften var på sit højeste havde han 13 vogne kø
rende. Disse gule vogne, der gik og kom både dag og nat, blev et fast ele
ment i bybilledet. Den sidste rute blev først nedlagt midt i halvfemserne. 
Men det var først da jernbanen nåede frem til Ringkøbing i 1875, at byen 
fik en bekvem og regelmæssig kontakt med Østjylland og øerne.

De unge købmænd var fulde af initiativ og virkelyst. Svogrene Lange og 
Skikkild drev hver sin tobaksfabrik, og sammen med to andre borgere lej
ede de i 1849 et dampbrænderi til fremstilling af brændevin. De havde 
succes med begge dele, som det fremgår af førsteudgaven af Trap-Dan- 
mark (1858). Byen havde det år »2 dampbrænderier (59.357 potter bræn
devin i 1857), og 3 tobaksfabrikker (87.570 pd. tobak)«. Efter fredsslut
ningen 1850 florerede handelen overalt, »og Københavnerne som vi før 
Krigen slet ikke kendte her paa Vestkysten, oppede sig snart, og Hande
len paa England begyndte nu at tage til, især med levende Kreaturer, hvor
imod Hamborg gik tilbage« (Skikkild). Men det var dog et problem for 
dem at få varerne fragtet ud af byen, »da fremmede Skippere var bange for 
Indsejlingen gennem Nymindegab«. Skikkild og Lange købte derfor i for
ening en galease på ca. 16 læster for ikke at være afhængige af de to fætre 
Husted, der var de eneste i byen, som havde skibe; »men efter 2 à 3 Aars 
Forløb, i hvilken Indsejlingen blev jo længere jo ringere, blev vi ked af den 
og solgte den, da nu den største Del af vore Varer kunde gaa til Struer, og 
dér var altid Skibsrum nok«.
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Slagteriet
1857 ramtes verdenshandelen af en pengekrise: »Den Gang kendte vi ikke 
til Banker som nu, da enhver lille By har mindst een og mange to Banker; 
men der var en Mængde større Handelshuse, som gav sig af med at dis
kontere Vexler og lade sig betrække eller, som det kaldtes, gav Blanco- 
Kredit, og det var vel Grunden til den ulykkelige Mistillid, som herskede 
blandt de handlende, da det jo lidet kunde hjælpe, om en Mand kunde be
vise, at han var Ejer af flere Hundrede Tusinde, da ingen kunde sige, om 
de ikke om faa Dage vilde være tabte ved Fallitter blandt de Kunder, han 
arbejdede med«.

Lange og Skikkild »havde ikke nogen Gæld, som var Omtale værd, og 
i det hele taget slap Ringkøbing ualmindelig godt over Krisen, da der kun 
var en Købmand, som maatte standse, medens der i bedre Handelsbyer 
kun var Halvdelen tilbage« (Skikkild).

Laurids Lange havde som mange af tidens købmænd flere strenge på sit 
instrument. Iflg. to kilder skal han fx have oprettet sit eget svineslagteri 
med henblik på baconeksport til England.

Hans barnebarn Viggo Nielsen skriver således i 1924: »Laurids Lange 
-----drev en ret stor Export af Flæsk og Smør til England, hvilken Export 
selvfølgelig ikke kan sammenlignes med Nutidens Slagterier. Han havde 
sit eget Slagteri, der forestodes af en indkaldt Englænder, Bune, som bedst 
forstod at slagte og behandle Flæsket efter engelsk Smag, men naar man 
betænker Datidens Mangel paa Kølerum i Slagterier og Skibe samt andre 
moderne Indretninger, forstaar man, hvilket Besvær og hvilken Risiko en 
saadan Forretning havde. Bøndersmørret samledes fra Gaardene og send
tes videre, men har sikkert af samme Mangel paa Kølerum og Hygiejne 
været af mindre god Beskaffenhed, men da man vel i England var mindre 
vant med friske Varer end nu, saa gik Forretningen alligevel-----«.

En ganske tilsvarende beskrivelse finder man 30 år senere i en artikel af 
Johannes Smith om Laurids Langes yngste søn, isenkræmmer Valdemar 
Lange. Han bruger næsten samme ord: »Lange-----drev exportvirksom-
hed. Det var ham, der indkaldte slagter Bune fra England, for at svinene 
kunne blive slagtet og parteret på den måde, Englænderne syntes bedst 
om«. Hvor overbevisende de to udsagn end lyder, må man tage i betragt
ning, at de begge videregav anden-hånds oplysninger. Samstemmende ud
sagn er i sig selv ikke noget bevis for oplysningens rigtighed. De kan jo 
blot have samme kilde.

Så, hvor meget er der om historien? - Først slagteren:
I foråret 1847 ankom en engelsk slagter ved navn Thomas Bune til 

Hjerting vest for Varde med sin 14-årige søn William Henry. Han var ind- 
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kaldt af sjællænderen Andreas Joachim Møller, der netop havde bosat sig dér 
med planer om at anlægge et slagteri til behandling af flæsk og kød efter 
engelsk mønster.

Thomas Bune kom fra Cork (Irland), hvor han havde været mester på 
et stort svineslagteri, der årligt slagtede 70.000 svin, som blev oparbejdet 
til bacon. Man brugte en ny metode ved svineslagtningen, idet man 
brændte hårene af svinene i stedet for at skrabe dem af efter skoldning af 
svinet. Denne svidning var et karakteristisk led i baconfremstillingen, en 
industri der havde eksisteret i Irland siden begyndelsen af 1760-erne. I 
1840-erne ramtes Irland imidlertid af den store hungerperiode, tilgangen 
af svin til slagteriet stoppede totalt, og Bune mistede sit job. De svigtende 
baconleverancer fra Irland medførte, at England ophævede bacontolden i 
1846. Denne havde haft til formål at beskytte hjemmeindustrien mod kon
kurrence fra det europæiske fastland.

Netop på den tid havde fremkomsten af dampskibe afkortet trans
porttiden betydeligt, og jo kortere transporttid, des mindre saltning var 
nødvendig. En følge af disse faktorer blev, at det store engelske bacon
marked nu lå åbent for producenter på kontinentet, herunder Jylland. I 
London blev der oprettet et selskab med det formål at fremme importen 
af kvæg, smør og andre landbrugsprodukter fra kontinentet. En af direk
tørerne for dette dampskibsselskab var C. Møller, en bror til førnævnte A. 
J. Møller, og to af selskabets skibe begyndte i aug.-sep. 1847 en regel
mæssig rutefart mellem Tønning i Slesvig og London.

Som den første i Danmark besluttede A. J. Møller at gøre en indsats for 
at komme ind på det engelske baconmarked gennem direkte udførsel af 
danske landbrugsprodukter fra havne på den jyske vestkyst. Han havde 
stiftet bekendtskab med Th. Bune under et ophold i Irland, og gennem sin 
bror i London fik han etableret en dampskibsforbindelse til Hjerting.

Okt. 1847 fik A. J. Møller kgl. bevilling til ‘her i landet at opkøbe og til 
udlandet udføre kød, flæsk og andre fedevarer, som var nedsaltet i hans 
etablissement i Hjerting’. Samme måned ankom dampskibet »Rattier« til 
kysten. Den følgende dag blev det lastet med levende kvæg, svin og får, 
smør, fedt, æg og flæsk. Lastningen foregik med pramme fra et primitivt 
bolværk hastigt opført på Hjerting strand. Fire dage senere kunne skibet 
lette anker med den første ladning dansk bacon ombord, et beskedent 
kvantum på kun 6 pakker grønsaltet flæsk. Skibet gik uheldigvis straks på 
grund, hvor det blev stående til næste flodtid. Da det blev flot, afgik det til 
Skallingen, hvorfra det fortsatte til London. Denne første sending bacon 
opnåede højeste gangbare pris i London.

Dette eksportfremstød lovede jo godt, men Thomas Bune fandt, at de 
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danske svin var dårligt egnede som råvare til bacon. Han indledte et sy
stematisk oplysningsarbejde i Vestjylland om svineopdræt og indførte le
vende engelske svin til Hjerting for at forbedre racen. Imidlertid, slagteri
et kom allerede i vanskeligheder året efter til dels på grund af 3-års krigen, 
men hovedårsagen synes dog at have været, at slagteriets kapacitet var alt 
for ringe til at opretholde en rentabel dampskibsfart. Ruten måtte ned
lægges, og slagteriet måtte søge det traditionelle marked sydpå. Det blev 
forlagt til Varde i 1849, hvor Bune fik borgerskab som slagter. A. J. Møl
ler fortsatte som almindelig købmand i Hjerting i endnu 4 år, hvorefter 
han gav op. Han endte som stationsforstander i Rendsborg.

I Varde kom Thomas Bune i 1852 i forbindelse med nogle driftige køb
mænd, og man påbegyndte nu en produktion af tøndeflæsk til den engel
ske krigs- og handelsflåde. Denne gang havde man bedre held. I årene 
1852-64 eksporteredes over 20.000 svin, et meget stort antal efter datidens 
forhold. Baconfremstilling havde ganske vist vakt betydelig interesse i 
Danmark, men efter 1850 gik afsætningen af danske landbrugsprodukter 
atter mod syd, og først efter nederlaget i 1864 frigjorde producenterne sig 
fra markedet i Hamborg.

I slutningen af 1860’erne overtog Th. Bune driften af en stor slag
teriforretning, Th. Christiansen & Co. Her omstillede man produktionen 
fra tøndeflæsk til bacon, idet man indrettede en svideovn. Det blev til 
»Varde Svineslagteri«, der var i drift helt op til vor tid. Bune nød stor an
seelse i Varde, hvor han døde 1882 i en alder af 77 år. Hans mange sønner 
kom siden til at spille en vigtig rolle for dansk eksportslagteri.

Hvordan tilpassede Lange sig nu denne udvikling? Vi ved fra den tidli
gere omtalte brandtaksation 1867, at han ikke havde slagteri i sin egen 
købmandsgård, hvor han i forvejen drev en tobaksfabrik. Men førnævnte 
Poul Ellerbæk fortæller, at hans families genbo i Østergade, købmand (og 
siden fabrikant) I. P. Nielsen, »havde en mængde projekter for og var al
tid optaget af det nye. Han var vistnok den første, der begyndte at eks
portere slagtede svin til England, idet han havde fået fat i en engelsk slag
ter Bune, der forestod slagtningen og tilskæringen efter engelsk skik«. 
Her er altså en tredje version af samme historie - med samme ordvalg. 
Startede I.P. Nielsen et eksportslagteri i sin egen gård i byen? - og var 
Laurids Lange måske hans finansielle bagmand og kompagnon?

Det er muligt, at Lange var økonomisk involveret i det nye »Varde Svi
neslagteri« (aktionær eller ligefrem medstifter), og at han tog initiativ til 
at få Bune til Ringkøbing. Det er i det mindste en kendsgerning, at Th. 
Bunes ældste søn William Henry Bune kom til Ringkøbing i 1865, 3 år før 
Lange døde. W. H. Bune giftede sig med en Sophie Kirstine Iversen, der
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var fra byen. W. H. Bune blev optaget i håndværkerforeningen i 1866. 
Hvor han arbejdede vides ikke, men han boede i 1881 på Toldboden i 
Ringkøbing og var slagter i byen resten af sit liv. Det var hans søn, Georg 
Sainsburg Bune, der redegjorde for starten på dansk baconeksport til Eng
land i en artikel i Jyllandsposten i 1928.

Udførsel af landbrugsprodukter fra Ringkøbing kan være foregået med 
skib gennem Ringkøbing fjord via Nymindegab, mens transport med he
stevogn til Hjerting (eller Struer?) er en mindre sandsynlig rute på grund 
af de let fordærvelige varer, og jernbanen til Varde havde endnu ikke set 
dagens lys.

Dette er, hvad der for tiden er belæg for vedrørende Langes bacon
eksport, der angiveligt blev en stor indtægtskilde for ham. Formentlig vi
ser historien blot, at han har haft et vågent øje for nye nicher i handelsli
vet. Men at han skulle være initiativtager til den betydningsfulde danske 
baconeksport er klart nok en overdrivelse i en slægtsoverlevering.

Byrådet
Laurids Lange var byrådsmedlem i flere år indtil sin død. Ringkøbings by
foged var en kgl. udnævnt embedsmand, der fik titel af‘borgmester’ i 1869 
(folkevalgt efter 1919). Byrådsmedlemmerne var derimod hele tiden fol
kevalgte. I 1864 bestod byrådet af dr. med. Erik B. Holst, købmændene 
Chr. Christensen, Laur. Lange og R Dalgaard (der var kæmner), murer
mester Michelsen Rosengaard, karetmager Mads Ellerbæk og bødker 
Knud Lyhne. Der var således lige repræsentation af købmænd og hånd
værkere, men byrådet havde i høj grad social slagside, idet de alle hørte til 
byens største skatteydere. Det var en følge af valgsystemet, der byggede på 
en kgl. Anordning af 24/10 1837, som gav købstæderne vidtgående selv
styre til afløsning af tidligere tiders embedsmandsstyre. Anordningen var 
en forsinket følge af 183O-revolutionen i Frankrig. Den gav valgret til en 
borgerrepræsentation på først 6, senere 7 medlemmer, men valgretten 
omfattede kun ejere af større bygårde samt borgere, der var ansat til en 
næringsskat over en vis størrelse. Valgperioden var 6 år.

Ved det første valg i 1838 var der kun 116 valgberettigede borgere, d.v.s. 
ca. 9% af alle indbyggerne. Bystyret kom til at bestå af 2 købmænd, 1 
guldsmed, 1 farver, 1 gæstgiver (Mads Kamp) og en værtshusholder. Ved 
det næste byrådsvalg i 1840 fratrådte gæstgiver Kamp efter tur. Nu øn
skede byens købmænd en ligelig repræsentation af deres stand, så Mads 
Kamp blev afløst af købmand Jacob Vestergaard, men valgdeltagelsen var 
mildest talt mådelig, idet kun 48 af 113 vælgere stemte (42%). I 1851 var 
der på ny byrådsvalg, og denne gang var valgdeltagelsen endnu sløjere.
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Kun 21 af 109 stemmeberettigede (19%) stemte. - Nej, selv den bedre- 
bemidlede klasse af befolkningen var endnu langt fra uddannet til demo
krati. Dette var et centralt problem i folkestyrets barndom. - Først i 1860 
udvidedes valgretten til byrådet til alle, der var valgbare til folketinget.

I Laurids Langes ungdom hed byfogeden John Finsen. Han »var inter
esseret i byens fremgang og arbejdede på et forbedret udløb af Ringkøbing 
fjord «, byens kroniske problem, som flere havde ønsket at løse, før som ef
ter. Han blev stærkt hyldet af borgerne ved sin afrejse i 1844. Derefter ud
nævntes Nie. E. Balle Gøttzche, men han havde en mindre kassemangel 
og rømte fra byen efter to år. Han blev anholdt i Altona, og hans gård i 
Bredgade med indbo blev solgt på auktion i 1846. I resten af Laurids 
Langes tid var byfogeden Carl Georg Leuning, der var meget afholdt som 
embedsmand. »Hans Politimyndighed brugte han med Mildhed, maaske 
undertiden efter nogles Mening med vel megen Mildhed«, skrev redaktør 
Jørgensen i nekrologen over ham i 1872. Men Ringkøbing var nok alt i alt 
en ret fredelig by.

1864-krigen
Som byrådsmedlem indtog man naturligvis en indflydelsesrig position i 
lokalsamfundet. Man var med til at tegne byens udvikling. Men i krigstid 
var det sandelig ikke helt ufarligt, hvad følgende episode illustrerer:

I modsætning til 1. slesvigske krig 1848-50 kom Ringkøbing ligesom 
det øvrige Jylland i høj grad til at mærke 2. slesvigske krig, 1864-krigen. 
Den 18. april 1864 faldt skanserne ved Dybbøl efter knap 2 ’A måneds be
lejring. Det var Jyllands sidste forsvarsværk, mens Vendsyssel og det østli
ge Danmark endnu engang lå beskyttet af den gamle velprøvede ‘skanse’, 
Limfjorden og bælterne. Danmark var igen fjenden overlegen til søs. 
Dybbøls fald frigjorde de talstærke tysk-østrigske belejringstropper, som i 
de følgende uger besatte Jylland i raskt tempo op til Limfjorden.

I Ringkøbing havde man hidtil levet fredeligt i betryggende afstand af 
krigen. Ringkøbing Avis beskrev den 29. April 1864 situationen således: 
Byen var »for Øjeblikket i idyllisk Ro. Fjenden har vi Gud ske Lov ikke 
set endnu«. Men den idyl varede kun to dage endnu. Den 1. maj ankom 
der uventet en styrke på 5-600 østrigere til byen. De skrækslagne borgere 
blev vidne til den truende indmarsch og i øvrigt til et højst dramatisk 
døgn. Chr. Skikkild giver en malende øjenvidneberetning:

»Det er dog en underlig følelse, der kommer over een, den første gang 
man ser en rigtig stor afdeling af fjenden tage sit hjem og byen i besiddelse 
---- . Ikke af frygt som i forrige krig, men snarere af harme og virkeligt had, 
skønt det var jo synd, da vistnok ikke een eneste af disse stakkels mennesker
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var skyld i, at de var her. Hvor mange, der var her, ved jeg ikke; men da de 
første var her ved Østerport, var de sidste ved Isager Bakke, og der red dog 
fire mand ved siden af hverandre. De red ind i byen i skridtgang med pisto
ler eller korte geværer i højre hånd og stirrende øjne til alle sider, og da tor
vet var helt fuldt, skiltes de bageste til begge sider uden om byen og besatte 
alle udgange.---- De forlangte at blive anvist kvarter. Der var forud udta
get borgere til dette hverv, og de blev så fordelt omkring i husene. Jeg fik 14 
mand med heste, og jeg var dem så behjælpelig, som jeg kunne være, med at 
få hestene pladserede, skønt jeg var forskrækkelig ærgerlig over, at de uden 
at spørge derom straks havde opdaget en del godt hø, som lå på høloftet, og 
rask væk begyndte at fordre deres heste dermed.

Sent på aftenen blev der blæst signaler rundt om i alle gader til hurtig 
udrykning.---- Der var nu en råben og kommanderen i gaderne.----- Det
var forresten rædsomt at høre på de hornsignaler rundt om i byen, også på 
den forfærdelige galopperen frem og tilbage i gaderne, så gnisterne fløj fra 
hesteskoene, og ingen vidste hvad der var i vejen. Men efter nogle timers 
forløb opklaredes det, at det var vagten nede ved broen over til Holms
land, som kunne høre en hel del vogne på vejen over til møllen komme 
ned mod broen og troede, at det var dansk militær, og havde sendt mel
ding derom til den kommanderende. Da de stakkels mennesker fra 
Holmsland ikke vidste, at der var vagt, og ikke forstod deres tyske kom
mando om at holde stille, så skød de på dem, men traf heldigvis ikke folk, 
men dræbte en hest og stak ild på broen og brændte en del af dækket, men 
da det blev opklaret, at det var vogne, som tyskerne eftermiddagen før 
havde tilsagt til at møde her i byen, blev ilden snart slukket, og den hele 
hurlumhej døde hen efter få timers forløb-----.«

Situationen var spændt nervøs hos begge parter. Østrigerne frygtede 
bagholdsangreb fra Holmsland, og episoden ved Von A beroede på en 
misforståelse, idet bønderne blot var på vej mod byen med transportvog
ne efter ordre. Træbroen over den brede Von A var den første faste for
bindelse til Holmsland og var netop blevet færdig i 1862 som afløsning for 
den hidtidige færgefart.

Fjenden forlangte fødemidler og havde desuden ordre fra den tyske 
general Wrangel til at kræve en brandskat af byen på et beløb svarende til 
ca. 26.667 rigsdaler, men kommunalbestyrelsen erklærede kort, at byen 
hverken kunne eller ville betale pengene. Så blev amtmanden og hele by
rådet arresteret som gidsler for pengene. De fjendtlige styrker rømmede 
kort efter byen af frygt for angreb af danske dragoner. De førte hele kom
munalbestyrelsen med sig som krigsfanger suppleret med amtmanden og 
et par af de mest velhavende borgere.
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Gidslerne fik en yderst slet behandling, de blev stuvet sammen i simple 
ægtvogne under bevogtning, og de måtte selv betale for mad og drikke. 
Dog fik amtmanden, grev Trampe, tilladelse til at køre i sin egen wiener
vogn og hos ham kørte borgmester Leuning og Chr. Christensen. Rejsen 
gik over Varde, Kolding, Flensborg, og i hver by forøgedes rejseselskabet 
med lidelsesfæller. I Flensborg anviste den preussiske kommandant dem et 
par usle rum på et loft over et lazaret med noget halm at sove på. De var 
hele tiden under bevogtning, måtte end ikke gå ud på naturens vegne, men 
fik en spand sat ind. Fra Flensborg blev fangerne bragt til Rendsborg; men 
umiddelbart efter ankomsten hertil blev det betydet dem, at de godt kun
ne rejse hjem igen nårsomhelst. - Der blev ikke givet forklaring på denne 
pludselige løsladelse. Den skal være kommet i stand ved den franske ge
sandts indgriben.

Tilbagerejsen, der også tog 3-4 dage, var for egen regning og ligeså 
ubehagelig. I flere byer blev de udsat for hånlige tilråb og chikane fra den 
tysksindede befolkning. Det var særlig grelt i Tønder. Først da de nåede 
Varde, vendte billedet. Der blev de modtaget med flagning, fik god be
handling og fri befordring det sidste stykke vej til Ringkøbing. Ved hjem
komsten »om aftenen d. 8. maj 1864 holdt byen en fest for dem på Gjæst- 
givergaarden, hvor en talrig forsamling havde indfundet sig for at fejre de 
hjemkomne«.

Den næste invasion i Ringkøbing fandt sted knap to uger senere, hvor 
et østrisk regiment indkvarterede sig i byen. De blev der i ca. en måned, 
men i denne periode var der erklæret våbenhvile mellem krigens parter, 
hvilket nok medvirkede til østrigernes beherskede optræden.

Våbenhvilen blev brudt, og nu kom der strenge tider for byen. Den 
tysk-østrigske besættelsesmagt i Jylland påbød, at fiskerbåde i Ringkøbing 
fjord skulle hales i land, og udførsel af landbrugsprodukter, korn og kvæg, 
blev forbudt, da disse ‘krigsforsyninger’ skulle forbeholdes besættelses
styrkerne. Ringkøbing blev brandskattet, og man krævede, at indbygger
ne afleverede alle våben, herunder også jagtgeværer og dolke. Der kom 
stadig nye militære enheder til byen, og omend de kun blev der i få dage 
ad gangen på gennemrejse, var indlogeringen af de fjendtlige soldater på 
byens gårde en hård belastning. Endnu en længerevarende indkvartering 
var varslet, men den blev annulleret i sidste øjeblik, fordi parterne slutte
de fred d. 30. okt. 1864. Krigstilstanden vedvarede dog til slutningen af 
november 1864 med gentagne troppeforlægninger til byen og tunge krigs
skatter til fjenden.

Fredstraktaten blev underskrevet af Christian IX d. 12. nov. 1864. End
nu en bitter fred i 1800-tallets historie, først tabet af flåden 1807, så af
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Norge 1814 - og nu afståelse af hertugdømmerne op til Kongeåen. De de
primerende fredsbetingelse blev mødt med voldsom harme i Ringkøbing. 
Mange foretrak, at man genoptog kampen mod overmagten i forventning 
om hjælp fra andre stormagter. Man talte og skrev meget om forræderi fra 
både regeringens og militærets side. Det følgende år gennemrejste den 
nye konge Chr. IX sit rige. Han kom også til Ringkøbing, og byen skulle 
illumineres, men Langes nabo, apoteket, lå sort. Den gamle apoteker C.C. 
Heiberg ville ikke illuminere for den »tyske« konge. Derimod tog Chr. 
Christensen som tidligere nævnt imod de kongelige i sin store gård på tor
vet ved den lejlighed. I modsætning til byens gamle købmandsgårde, der 
var ret overbefolkede og derfor relativt trange, var Christensens gård en 
stor og rummelig bolig. (Her boede i 1860 foruden ham selv, hans kone 
og datter, kun to unge handelsbetjente, to lærlinge og to tjenestepiger, alle 
ugifte). Under kongebesøget boede dronning Louise derfor i torvegården, 
og som ‘tak for husly’ tildelte Chr. IX ham titlen af kgl. Agent, som alle
rede fortalt, og siden kaldte folk i byen ham blot »Agenten«.

Privatmanden
Til belysning af Laurids Langes privatliv yder kirkebogen og folketæl
lingslisterne værdifulde bidrag. I slutningen af 1840-erne var Langes køb
mandsgård i Bredgade blevet et regulært familiekollektiv. I 1850 omfatte
de Langes egen husholdning foruden ham selv, hans kone og datter, tre 
tjenestefolk, en lærling og Langes storebror Jens (43 år), der var »Conto- 
rist« i forretningen. Herudover havde Langes svigermor Karen Kamp f. 
Lauritzdatter og hendes to yngste døtre taget ophold her, efter at hun 
havde solgt gæstgivergården. Her i 1850 finder vi hende med datteren 
Margrethe og deres tjenestepige, mens den yngste datter Claudiane sav
nes. Endelig var Laurids Langes egen mor, Anna Sophie Vandborgsdatter, 
også flyttet ind i sønnens købmandsgård på sine ældre dage sammen med 
sin datter Karen Hvistendal. Hun havde ingen tjenestepige, for »hendes 
børn underholder hende«, som folketællingslisten oplyser. De to gamle 
damer døde begge i 1860. Karen Hvistendal flyttede derefter over gaden 
til sin søster og svoger Anne og Chresten Skikkild, hvor hun fik et par væ
relser på loftet i deres købmandsgård. Hun led af en kronisk sygdom og 
gik altid med slør, da hendes ansigt var vansiret af eksem. Her døde hun i 
1884.

Laurids Langes første ægteskab blev kortvarigt. En dag tidligt i april 
1852 var Lange på vej hjem fra en handelsrejse sydpå. Maren Kamp var 
gået ud ad Varde-vejen for at møde sin mand. Hun satte sig på en sten ved 
vejkanten for at vente og blev derved så afkølet, at hun pådrog sig en lun- 
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gebetændelse. Hun døde få dage efter, kun 27 år gammel, efterladende sig 
sin datter Karen på kun 4 år. Der er så vidt vides intet overleveret om Ma
rens person, men hendes portræt er bevaret, et ret mørkt oliemaleri, der 
viser den unge kvinde iført en sort kjole med en halsudskæring, der blot
ter hendes skuldre. Hendes hår er tyndt og redt helt glat med en midter
skilning. En lok er koket ført foran, under og tilbage bagved øret, som er 
helt blotlagt af frisuren. Maleren kendes ikke60.

Laurids Lange var 36 år, da han blev enkemand. Dengang sad menne
sker, der havde mistet deres ægtefælle, sjældent ene i længere tid. Man re
spekterede som regel kun selve sørgeåret, før man giftede sig igen. En for
sørger og en husmor var lige uundværlige i datidens samfundsstruktur i 
byen som på landet. Uden offentlige støtteordninger og velfærd var fami
lien en selvbærende social enhed. Lange giftede sig igen i 1853, nu med 
Marens lillesøster, Claudiane Cecilie Kamp. Chr. Skikkild og Chr. Chris
tensen var forlovere ved brylluppet. Claudiane var kun 22 og altså 15 år 
yngre end sin mand og tidligere svoger. Det har næppe være nogen let op
gave for hende at skulle indtage storesøsterens plads i Langes købmands
gård - og at skulle opdrage deres datter. I løbet af de følgende 14 år fik 
hun imidlertid selv otte børn, hvoraf de tre døde som små, så Claudiane 
fik hurtigt hænderne fulde. Svogrene Skikkild og Christensen var faddere 
til alle børnene.

_________________Lange familiens børn_________________
Karen Lange, 1847-1902.

Christian Carl Lange, f. 1854.
Mads Kamp Lange, f. 1857 
Anton Sophus Lange, f. 1859 
Anna Margrethe Lange, f. ca. 1860 
Lauritz Nicolai Lassen Lange, 1863-1863. 
Valdemar Lange, 1867-1943.
[yderligere to børn skal være døde som små]

Ifølge Viggo Nielsen, der har kendt Claudiane på nært hold i over 30 år 
(hun var hans gudmor), var hun »af livligt gemyt og for så vidt, hvad op
træden angår, et modstykke til søsteren, Margrethe, hvis værdige optræ-

60 Portrættet ejes i dag af Maren Kamps tipoldebarn, Birthe Lindberg.
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den ikke lå for Claudiane, der på en god måde kunne være livlig og mun
ter«. Men Langes ældste datter, Karen (Viggo Nielsens mor), fik nu en ret 
streng opdragelse. Hun var meget bunden i forbindelse med pasningen af 
de mange halvsøskende, selvom hendes stedmor altid havde to-tre voksne 
tjenestepiger. Lange trøstede hende og stak hende ofte småforæringer, 
men med udtrykkeligt pålæg om ikke at fortælle det til stedmoderen. 
Claudiane stod selv i spidsen for en ret stor husholdning i købmandsgår
den. Til hjælp i forretningen havde Lange en handelsbetjent, en handels
lærling og en gårdskarl, alle ugifte mænd der boede på gården, og den bør
nerige familie omfattede desuden husfaderens mor og søster, mens Clau- 
dianes mor synes at have ført sin egen husholdning. I hvert fald havde hun 
jo sin egen tjenestepige.

Chresten Skikkild havde hele livet følt det som et savn, at han ikke selv 
havde fået en ordentlig undervisning i sin ungdom. Navnlig erkendte han, 
at sprogkundskaber næsten var en nødvendighed for en forretningsmand. 
Da det var hans store ønske, at hans søn Christian skulle afløse ham, var 
han derfor fast besluttet på, at sønnen skulle bibringes »så mange kund
skaber som muligt, da, om hans skæbne skulle blive ugunstig, kunne han 
dog bedre komme gennem livet, end om han var uvidende«. Lange havde 
tre jævnaldrene sønner, og Skikkild foreslog derfor, at de sammen ansatte 
en yngre seminarist og indrettede et værelse til skolestue, og om muligt fik 
fat i 1-2 drenge mere til at deltage i undervisningen. De to købmænd var 
enige om, at en lærer, som kun havde 6 drenge, måtte kunne bibringe dem 
en del flere kundskaber end i Borgerskolen, som var overfyldt med børn. 
Omkring 1866 fik han bragt sagen i stand. De ansatte den unge Edvard 
Chr. Nielsen, søn af førstelæreren ved Borgerskolen, Anders Nielsen. Han 
havde netop taget sin eksamen fra Jelling seminarium »med ret gode Ka
rakterer«. Desværre gik det ikke som håbet. De 10-12 års drenge havde 
for lidt respekt for privatlæreren, og Skikkild måtte erkende, at de næppe 
lærte mere, end de kunne have lært i Borgerskolen - og da slet ikke sprog.

Laurids Langes blev efterhånden forholdsvis velhavende. Chr. Skikkild 
betegner svogeren som »en meget dygtig Forretningsmand, og uagtet han 
jo ikke havde det mindste at begynde med, klarede han sig meget godt«, 
- men - »købmand Lange var vel ikke fri for at have arvet noget af sin Fa
ders Karakter som Selskabsmand«, og fysisk var han ikke nogen stærk 
mand, af statur var han forholdsvis lille og blev med tiden ret korpulent. I 
april 1868 pådrog han sig en lungebetændelse. Efter et kortvarigt sygeleje 
døde han d. 12/4. Han blev kun 52 år.

Claudiane Lange sad tilbage med familiens seks børn. Steddatteren Ka
ren giftede sig året efter med Niels Jørgen Nielsen, søn af byens skolelæ- 
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rer og kordegn Anders Nielsen. Han var selv lærer ved Ringkøbing skole 
og organist i kirken. Claudianes egne 5 ‘uopdragne’ børn, som børn den
gang kaldtes indtil de var konfirmeret, fik deres onkel, agent Christensen, 
som formynder. Han tog sig af deres uddannelse, og han hjalp dem hvor 
han kunne. Christian og Mads Lange fik en handelsuddannelse, men de 
fik en trist livsskæbne. De døde begge af lungebetændelse i en ret ung al
der. Anton Lange emigrerede til Argentina, hvor han giftede sig. Han 
døde dernede, hvorefter konen flyttede tilbage til Danmark. Datteren 
Anna Lange giftede sig med tobaksfabrikant R. Larsen i Odense. De var 
barnløse. Den yngste, Valdemar Lange, blev sat i lære som isenkræmmer, 
og i sin ungdom var han desuden skuespiller nogle år. Han blev for en tid

Laurids og Maren Langes 
gravsten på Lange-familiens 
gravsted, Ringkøbing kirke
gård. (VKN fot. 1999).
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Mads Kamps gravsten på Lange-familiens gravsted, Ringkøbing kirkegård. (VKN fot. 1999).

knyttet til tobaksfabrikken som repræsentant, men vendte i 1903 tilbage til 
sit fag og oparbejdede en stor isenkramforretning, som endnu eksisterer i 
byen. Hans skuespillertalent fornægtede sig aldrig, og han synes at have 
arvet faderens træk som selskabsmand. Han blev den selvskrevne primus 
motor for mange af de sociale aktiviteter i byen.

Efter Laurids Langes død forpagtede Claudiane tobaksfabrikken til en 
yngre købmand, Jens Boyhuus Mølgaard. Han var fra Holstebro og var 
kommet til Ringkøbing omkr. 1855. Her blev han optaget som handels
lærling hos A. C. Husted, hvor også Laurids Lange engang havde stået i 
lære. Efter sin læretid virkede Mølgaard i flere år som Husteds handels
betjent og var således særdeles fortrolig med byen og dens handelsmulig
heder på det tidspunkt, hvor han overtog Langes købmandsgård i Bred
gade. Nov. 1870 giftede han sig med enken, og igen var svogrene Skikkild 
og Christensen forlovere. Med Claudiane fik han to sønner, Carl og Jens 
Peter.
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Teknikkens århundrede

Laurids Langes død skete på et tidspunkt, hvor flere begivenheder i sam
fundet kom til at indvarsle afslutningen på en æra.

1870-erne kom på flere områder til at betyde en ny tid for byen som for 
landet som helhed. Der var store og nye ting i gære. I 1860-erne havde 
man fuldendt den østjyske længdebane, og nu var man i fuld gang med at 
udbygge det jyske jernbanenet vestpå. Den 31. marts 1875 rullede det før
ste tog ind i Ringkøbing. Det kom fra Holstebro over Vemb, og den 8. 
aug. samme år kunne toget rulle videre, ud af byen sydpå til Varde. Her
med var den vestjyske længdebane etableret, og Ringkøbings rolle som 
handelscentrum for et stort opland syntes udspillet. Byen blev groft sagt 
reduceret til en station på vejen.

Endvidere havde man i årene 1868-74 anlagt den nye by Esbjerg med 
dens dybe havn, velbeskyttet bag Fanø. Den signalerede, at det i fremti
den ville komme til at handle om eksport i stor stil baseret på storproduk
tion. Tiden var ved at ebbe ud for små virksomheder som for Jyllands 
mange små købstadshavne. Den nye by signalerede også, at den århun
dredegamle handelsakse nord-syd nu definitivt skulle afløses af en øst-vest 
akse. Danmark endte ved Kongeåen, og København var hovedstaden! 
Hamborg var udland - og ikke just noget populært udland på den tid. Ikke 
mindst jernbanen affødte en opblomstring af de hidtil små vestjyske byer 
omkring Ringkøbing, Herning, Skjern og Holstebro. Medens fx Holste
bro i de følgende 100 år mere end 1 O-doblede sit indbyggertal, måtte 
Ringkøbing nøjes med en beskeden 4-dobling fra 1546 indvånere i 1870 
til ca. 6.000 i 1974. Og Esbjerg? - tal ikke om tal!

Ringkøbing havde hidtil opretholdt en ret anstændig handel ad søvejen 
med regelmæssig trafik på Norge, England, Bremen og Holland. Men 
fjorden var lavvandet, og den nødvendige omladning af skibslaster på læg
ter (pramme) langt ude i fjorden havde altid været en stærkt forsinkende 
og fordyrende faktor. Desuden kæmpede man den evige - og ulige - kamp 
mod naturen, her mod det stærke Vesterhav, om at holde Nymindegabet
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åben, »æ Gaff« mellem fjorden og Vesterhavet. Udløbet sandede ustand
selig til p. gr. a. den stadige sydgående drift af Holmslands klit. Efter Es
bjergs fremkomst opgav man kampen, nåleøjet »æ Gaff« fik stort set kun 
betydning for det lokale fiskeri. Ringkøbing syntes færdig som søfartsby.

En anden skelsættende begivenhed fandt sted d. 1. apr. 1873. Den dag 
åbnede Ringkjøbing Bank, den første bank i byen. Det var et aktieselskab, 
og indbydelsen til aktietegning november 1872 havde fået en overvælden
de positiv modtagelse. Bankens første direktører blev købmændene P. 
Dalgaard og Chr. Christensen samt hotelejer Fr. Sperling. Hvad der bl. a. 
gjorde begivenheden så bemærkelsesværdig, er den kendsgerning, at den 
symboliserede afviklingen af købmændenes gamle position som samfun
dets finansmænd. Man kan sige, at købmændene satte pengehandelen på ak
tier. Det må have været med en vis tøven, for den havde været deres mest 
indbringende indtægtskilde. Derved gjorde de enhver, der havde råd til at 
købe en eller flere aktier, delagtige i det provenu, som bankens aktiviteter 
kunne indtjene. Det blev fremover her, man henvendte sig, når man hav
de brug for kapital eller ønskede at investere sit overskud fordelagtigt. 
Forbi var den tid, hvor man var henvist til at ansøge kapitalstærke køb
mænd om et lån i deres baglokale, eller til at gemme sin formue uvirksomt 
under madrassen, hvis man ikke vovede at overdrage den til en købmand 
for at få sine sparepenge til at arbejde for sig. Som før nævnt måtte spare
kasser ikke stille kapital til rådighed for risikable projekter, men dermed 
afskar de sig også for den store forrentning.

Samtidig indtraf endnu en epokegørende samfundsændring. Danmark 
tiltrådte i 1873 en nordisk møntkonvention, hvorved man forlod den gam
le sølvmøntfod og gik over til en guldmøntfod. Det gamle rigsdaler-daler
skilling system blev forladt, og man indførte 10-tals systemet med kroner 
og øre. Ændringen trådte i kraft to år senere, 1. jan. 1875, og den må have 
skabt store omstillingsproblemer for alle, rig som fattig.

Esbjergs havn, en jernbane, en bank og en ny møntfod, alt sammen på 
godt tre år. Man kan tvivle på, om Lange ville have kunnet tilpasse sig så 
store ændringer i hans alder. Nemt har det ikke været selv for en køb
mand, der var vant til at arbejde med tal og konjunkturer.

Men tilpasse sig - det kunne hans efterfølger.
Jens Mølgaard var et barn af sin tid, en dygtig mand, der kendte sin be

søgelsestid. Han synes at have indset, at mens det hidtil havde været sund 
fornuft at sprede sine aktiviteter og dermed sine risici, så hed den nye tids 
løsen: specialisering og satsning på det langt større marked via jernbane
nettet. Mølgaard nedlagde hurtigt Langes købmandsforretning, afviklede 
hans interesser i eksportslagteriet og koncentrerede sig udelukkende om 
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■at udvikle tobaksfabrikken. Man fortsatte med at producere den velindar
bejdede ‘Kardusskrå’ i hvide, blå og grå pakninger alt efter styrke og smag. 
I 1880-erne begyndte han også at lave røgtobak og cigarer, der ligeledes 
blev landskendte produkter. Han udvidede fabrikken til at blive den for
mentlig største virksomhed nogensinde i Ringkøbing, idet den i slutnin
gen af 1800-tallet beskæftigede 80-90 mand. Ikke mærkeligt, at han nød 
almindelig agtelse i byen og i flere år sad i byrådet. I slutningen af 1890- 
erne blev han imidlertid syg og afgik ved døden i 1898, kun 60 år gammel.

Claudiane var atter enke. Hun sad i uskiftet bo, og hendes og Mølgaards 
to sønner drev tobaksfabrikken videre med Claudiane som den nominelle 
ejer. »Tobaksfabrikant Karl Mølgaard har præliminæreksamen og han
delseksamen og er prokurist og bogholder i den store forretning.-----
Dens ypperlige drift skyldes i lige grad brødrene Karl og J. P. Mølgaard 
samt deres halvbroder, Valdemar Lange. Sidstnævnte, der rejser for for
retningen, er et mangesidigt og opfindsomt talent«, som Ludvig Mylius- 
Erichsen skrev i 1901.

- Claudiane døde 1903, 72 år gammel.

Som forholdene udviklede sig før og efter 1. verdenskrig 1914-18, måtte 
virksomheden gradvis afvikles. Først blev cigarfabrikationen solgt, deref
ter produktionen af røgtobak, og efter at fabrikken i 1930 havde holdt 
100-års jubilæum, blev endelig kardustobaksfabrikationen afviklet. Recep
ten på sidstnævnte produkt blev overladt til køberen, R. Færch i Holste
bro, som i mange år fortsatte med at producere denne skråtobak61.

* * *

o
Århundredeskiftet
Det er vanskeligt at sætte skarpe grænser for historiske epoker. Historien 
udvikler sig jo kontinuerligt. På det nationale plan er det vel muligt at an
give nøjagtige årstal for overgange mellem visse epoker. Man kan uimod
sigeligt tale om tiden før og efter reformationen 1536, før og efter indfø
relsen af enevælden 1660, tabet af flåden 1807, indførelsen af grundloven 
1849, befrielsen 1945. Få vil argumentere imod disse epokegrænser, vel at 
mærke i nationens historie!

Det er betydeligt vanskeligere at afgrænse hverdagslivets historie i epoker.

61 1961 dannedes »Skandinavisk Tobakskompagni A/S« ved en sammenslutning af R. 
Færch, C.W. Obel og Chr. Augustinus.
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Grænserne må nødvendigvis blive langt mere flydende, og det synes umu
ligt at angive skarpe årstal. Københavns brand i 1794 var virkelig en skel
sættende begivenhed, også på langt sigt - i hovedstaden, ja, - men næppe 
i Køge, Roskilde og Helsingør. Ligeledes var ankomsten af det første jern
banetog til Ringkøbing i 1875 en markant begivenhed, men da man hav
de råbt det sidste hurra, gik enhver til sit, og livet fortsatte i sin vante 
gænge.-----I hvert fald nogle år endnu! Selve årstallet afsluttede ikke en
epoke. Som vi har set, skete der flere betydningsfulde ting i 1870-erne.

Man kan ikke desto mindre hævde, at udgangen af 1800-tallet betegner afslut
ningen af en flere hundrede dr lang epoke for købmandsstanden.

Købmændene i dette kapitel var repræsentanter for standen i dens sidste 
fase. Laurids Lange faldt væk allerede i 1868 som den første af sin gene
ration, men omkring århundredeskiftet var de fleste døde og borte.

Købmand født død
Andreas Christian Husted 1806 1883
Christen Husted 1807 1881
Laurids Lange 1816 1868
Christen Christensen 1817 1892
Christen Nielsen Skikkild 1818 1903
P. Dalgaard 1822 1911
J. P. Nielsen 1835 1906
Jens Boyhuus Mølgaard 1838 1898

Disse otte mænd havde tegnet handelslivet i Ringkøbing i 1800-tallet. 
Mange unge var selvfølgelig kommet til i byen, men ligesom deres kolle
ger landet over stod de unge købmænd over for den samme store og nye 
udfordring, en omstilling til - teknikkens århundrede.

Intet var som før!
Dette er et nyt udsagn. - Det har vi ikke kunnet anvende ved tidligere 

generationsskifter. Ud over de omtalte nye krav om specialisering, stor
drift og tilpasning til et samfærdselsmønster baseret på togtrafik og biler, 
mødte de unge et krav om højere uddannelse for at kunne tilegne sig den 
nye teknologi på utallige områder. Og hertil kom et krav om gode sprog
kundskaber og viden om andre landes kulturhistorie, adfærd og tanke
gang. Alt sammen nødvendiggjort af behovet for øget international sam
handel i en ny og større verden.
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I Vestjylland indførtes telefonen og petroleumslampen i 1880-erne, 
begge dele til skræk for mange. Automobilet kom i 1890-erne. Og det var 
kun den spæde begyndelse til den ekponentielle udvikling, vi selv har op
levet i det 20. århundrede - teknikkens århundrede.

Mere generelt ytrede epokeskiftet sig i en sprogglidning. Theodor 
Wessel og Emil Vett, der grundlagde det københavnske stormagasin Ma
gasin du Nord i 1870, betegnede sig dengang som ‘købmænd’, og ingen 
var i tvivl om, hvad den titel indebar. Den betegnede herrer i sort og med 
høje cylinderhatte, dem der dagligt diskuterede de seneste kurser med kol
leger på Børsen. I 1900-tallet ville de samme herrer nok have valgt en an
den titel. Nu betegner ordet ‘købmand’ jo som bekendt den lokale forret
ningsdrivende, som man tidligere kaldte ‘høker’ eller ‘kræmmer’.

Teknikkens århundrede har skabt nye professioner, der fordrer mere 
differentierede titler, som man slet ikke kendte før. Man er grossist, im
portør eller eksportør, direktør (sågar under-direktør), forretningsinge
niør, vekselerer o.s.v. Men i det væsentlige er deres metier i dag den selv
samme som den, tidligere tiders købmænd udførte fra deres butik ud til 
hovedgaden, fra kontoret i baglokalet eller fra deres baggård. Hvad enten 
direktøren er selvstændig fabrikant eller funktionær i et firma (også nye 
ord), så er han den gamle stands arvtager, det 20. århundredes - teknikkens 
"købmand’’ - i den gamle betydning af ordet. Sprogglidningen markerede 
epokeskiftet: Bonden blev til landmand, tjenestepigen til husassistent, hø
keren til købmand, købmanden til direktør, etc. Gamle ærværdige titler 
blev upopulære, gled helt ud af dagligsproget eller fik anden betydning. 
Teknikkens århundrede skabte et nyt samfund, der for købmandsstanden 
kun har meget lidt tilfælles med det gamle samfund, der nu for længst er 
gledet over i danmarkshistorien.

Århundreskiftet fra det 19. til det 20. århundrede blev afshitningen på køb- 
mændenes tid.
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Retur til Lemvig
‘Den gamle Justitsråd.'
På samme tid som de østrigske dragoner i 1864 bortførte Laurids Lange, 
Chr. Christensen og det øvrige byråd samt Ringkøbings amtmand sydpå 
som gidsler, var nogle preussiske tropper på vej i modsat retning, nordpå 
op gennem Jylland. Med sig førte de en politisk fange. Det var landfoge
den fra Husum i Slesvig, en kgl. dansk embedsmand der havde nægtet at 
sværge troskabsed til kongen af Preussen. Han var straks blevet fængslet, 
og i de følgende måneder førtes han fra sted til sted med hæren under 
trusler på livet. Efter troppen fulgte fangens kone og datter. Man løslod 
ham først efter fredsslutningen i nov. 1864, idet han som andre dansksin
dede embedsmænd i Slesvig-Holsten blev afskediget fra sine embeder og 
udvist. Herefter rejste han til København.

Landfogeden var Johannes Bernhard Dethlefsen. Det var anden gang, 
han skulle opleve at blive udvist fra sin hjemstavn, Slesvig. Han var født i 
Leck lige syd for den nuværende grænse ved Tønder, som søn af en told
embedsmand. Umiddelbart efter sin konfirmation blev han sendt til latin
skolen i Flensborg, hvorfra han tog studentereksamen i 1832. Han stude
rede jura ved universiteterne i Heidelberg og Kiel, tog juridisk eksamen 
1838 og blev underretsadvokat i Leck 1839. Det følgende år nedsatte han 
sig som advokat i Løgumkloster, og 1841 giftede han sig med Elise Ca
tharina Cramer fra Flensborg. De fik tre børn, Bettina, Victor og Chri
stian August. I 1848 blev han birkedommer og amtsforvalter i Løgum
kloster, men under 3-års krigen blev han afsat af Slesvig-Holstenerne og 
ført som fange til Flensborg og senere udvist af Slesvig.

Efter fredsslutningen i 1850 blev Dethlefsen herredsfoged i Tønder og 
Højer, og 1851 udnævntes han til landfoged på øerne Nordstrand og Pel- 
worm i vadehavet ud for Slesvigs vestkyst med bopæl på Pelworm. Johs. 
Dethlefsen blev Ridder af Dannebrog i 1862, og året efter blev han ud
nævnt til landfoged i Husum amt. Men han nåede kun at sidde i sin nye 
stilling i et halvt år, før han under 1864-krigen på ny blev fængslet, afske
diget og udvist på grund af sin loyalitet og nationale holdning.

Den fatale fredstraktat efter 1864-krigen gik naturligvis værst ud over
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den dansksindede befolkningsgruppe, der blev tilbage i Slesvig-Holsten 
og måtte underkaste sig tysk overherredømme administrativt og kul
turelt. Men også for embedsmandsstanden i det tilbageværende Danmark 
fik fredstraktaten alvorlige følger. Kongeriget nord for Kongeåen var 
intakt og allerede betjent af en fuldtallig embedsmandsstand. Køben
havns Universitet var fremdeles i stand til at levere nye embedsmænd til 
vakante embeder. Men nu blev hovedstaden pludselig oversvømmet af et 
stort antal ledige præster og jurister fra hertugdømmerne. Flygtningene 
var tilmed i besiddelse af stor praktisk erfaring og anciennitet. Der har i 
de følgende år været knivskarp konkurrence blandt akademikerne om selv 
det ringeste embede i kongeriget. De »indfødte« akademikeres nationale 
og menneskelige følelser er blevet sat på en hård prøve ved modtagelsen 
af disse kolleger og landsmænd fra hertugdømmerne. Det bidrog til, at 
mange valgte at forblive i deres embeder i hertugdømmerne og sværge 
troskabsed til de nye magthavere, eventuelt på trods af deres nationale 
sindelag.

Johs. Dethlefsen kunne også have haft gode grunde til at blive. Hans og 
hustruens forfædre havde boet i Slesvig i flere generationer, han havde sin 
uddannelse fra tyske universiteter, og hans dagligsprog var tysk. Men han 
havde altid følt sig som dansk.

I de næste 6 år gik Johs. Dethlefsen på ventepenge i København. Fami
lien boede i Sankt Hans Gade 12,1. Deres to sønner påbegyndte det me
dicinske studium på Københavns Universitet. De fik begge »Kommunite
tet«, hvilket indebar et årligt studielegat og fribolig på Regensen. Trods de 
mørke udsigter blev det måske i virkeligheden en ret lykkelig periode. 
Dethlefsen familien var atter blevet samlet - inden for gå-afstand.

Endelig i 1870 fik Johs. Dethlefsen udnævnelse som amtsforvalter i 
Ringkøbing amt, og han flyttede til byen med sin kone og datter. Stilling
en var dog midlertidig. Amtsstuen skulle nedlægges den 1. okt. 1875, og 
da blev den 63 år gamle amtsforvalter afskediget ‘i Naade og med Pen
sion’. Godt en måned senere døde hans kone, og 1877 blev datteren Bet
tina gift med en købmand i Ringkøbing, Jens Peter Harpøth.

Som pensionist lejede Dethlefsen en lejlighed i Chr. Christensens køb
mandsgård på Ringkøbing torv. Lejemålet var ikke tilfældigt. Hans søn 
Victor havde giftet sig med Christensens datter Marie, så de to sviger
fedre kendte hinanden. De kunne nu sidde og udveksle ‘rejseminder fra 
1864’. Her boede han i 16 år, den længste ubrudte periode med fast bopæl 
i hans liv.

Johs. Dethlefsen blev en kendt Ringkøbing-borger, »en stille mand af 
den gode gamle embedsmandstype, der passede embedet, men ellers var 

200



Johannes Bein h. Dethlefsen (1813-1893) og Elise Dethlefsen, f. Cramer (1815-1815).

indesluttet. Den gamle justitsråd gik altid med guldtresset embedskasket 
samt en paraply, når han var ude, og han skal have været en stor elsker af 
at gå i teater i Ringkøbing som adspredelse. Den gamle Dethlefsen gik 
under navnet ‘den gamle Justitsråd’ eller ‘gamle Deth’.« Han var en flit
tig mand, der i sit otium »ivrigt syslede med sine Sprogstudier«, og V. 
Nielsen husker ham som en »meget belæst, nærmest lærd mand«. Poul 
Ellerbæk, der var nevø til Dethlefsens svigersøn, J.P. Harpøth, husker ham 
også: »Han var enkemand og omgikkes ingen i byen, men efter at hans 
datter var bleven gift med onkel Peter, kom jeg ham på lidt nærmere hold 
og gik derop og lånte engelske romaner, men han talte aldrig ret meget 
med mig. Han spiste hver dag på gæstgivergården, men sagde vist heller 
ikke meget der. Han livede kun op, når hans to sønner der var læger i Hol
stebro og Lemvig kom på besøg og var fulde af historier.«

Ca. 1891 flyttede han til Holstebro til sin yngste søn Christian August. 
To år senere døde han efter en apoplexi, godt 80 år gammel.

Den sidste købmand
Jens Peter Harpøth (1833-1920), Johs. Dethlefsens svigersøn, er den sid
ste købmand i denne bog. Han var jævnaldrende med Jens Mølgaard og
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repræsenterede ligesom ham en overgangstype fra fortidens købmænd. 
Han blev funktionær - bankmand - som fuldtidsbeskæftigelse. I. P. Har- 
pøth var født i Ringkøbing som søn af købmand P. N. Harpøth. Han blev 
handelsuddannet og var i 10 år bestyrer af en forretning på Fanø. Hans 
bedstefar var købmand Søren Harpøth, en bror til den Jens Harpøth, hvis 
købmandsgård Laurids Lange købte i 1844. Harpøth’erne tilhørte »de 
gammeltroende« fra Herrnhuther-missionen i Christiansfeld. Omkring 
1870 overtog I. P. Harpøth bedstefaderens gamle gård i Østergade. Men 
han drev kun købmandsforretningen indtil 1876, hvor han blev valgt til 
sparekassedirektør. Hans tid blev nu helt optaget af arbejdet i Sparekassen 
og i den nystiftede Ringkjøbing Bank, hvor han også var kasserer og siden 
meddirektør i en årrække. Han sad endvidere i Ringkøbing byråd i 18 år, 
hvor han angiveligt gjorde mest gavn ved at holde udgifterne så lave som 
muligt, et udslag af hans store forsigtighed.

Harpøth viste stor interesse for beplantningen af den jyske vestkyst og 
medvirkede ved anlæg af flere plantager på egnen. Han var tilknyttet 
Sparekassen i 48 år, først som bestyrelsesmedlem, senere som kasserer, 
direktør og fra 1916-1919 som bestyrelsesformand. Sparekassen og Ring
kjøbing Bank havde i en periode fælles adresse i hans købmandsgård, ban
ken til venstre og sparekassen til højre for indgangsdøren. Det daglige ar
bejde blev udført af Harpøth alene. Dog var der desuden altid et af direk
tionens medlemmer til stede, når Sparekassens kontor var åbent for ind- 
og udbetaling den 1. og 3. lørdag i hver måned fra kl. 1-3.1 slutningen af 
århundredet blev kontortiden udvidet til hver onsdag og lørdag fra kl. 1- 
3, og Harpøth fik nu sin datter Cecilie som bogholder. Direktør og bog
holder var stadig de eneste funktionærer ved Sparekassens 100-års jubilæ
um i 1944. Harpøth havde et udmærket helbred og døde først i 1920, 87 
år gammel.

Bettina og I. P. Harpøth fik 6 børn. Deres skæbne repræsenterer også 
en typisk udvikling for efterkommerne af den gamle købmandsstand: Jo
hannes Harpøth blev farmaceut, Cecilie Harpøth bogholder hos faderen, 
Otto Harpøth blev politimester og dommer, Poula Harpøth blev gift med 
en dommer, Elisabeth Harpøth blev sygeplejerske og Thorvald Harpøth 
emigrerede til Amerika.

Lagerne
Johs. B. Dethlefsens to sønner nedsatte sig som praktiserende læger i 
nabobyerne, Victor i Lemvig og Chr. August i Holstebro. Lægedæknin
gen i Vestjylland var dengang decideret tynd. Danmarks samlede be
folkning var under 2 millioner efter tabet af hertugdømmerne. I 1871 var 
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der i Danmark i alt 676 læger, hvoraf 384 praktiserede, af dem dog kun 
264 i provinsen. Sygekasser eksisterede endnu ikke.

Victor Dethlevsen rejste over til sine forældre i Ringkøbing efter sin 
embedseksamen. Her lærte han sin tilkommende hustru at kende, agent 
Christensens datter, Marie. De giftede sig i 1874 og boede de næste godt 
37 år i Lemvig. Deres lægebolig var en stor villa på Østergade 12, et 
grundmuret hus i to etager, fritliggende på ca. 2 tdr. land og med have og 
eng direkte ned til Lemvig å. »Med den smukke have foran ud mod 
Østergade var det et af de smukkeste partier i byen«, hedder det i Lemvig 
Købstads Historie. Victor Dethlefsen fik en stor praksis. Han var medlem 
af Lemvig byråd og sad i sundhedskommissionen. Endvidere var han for
mand for Ringkøbing amts lægekredsforening indtil 1912. Han døde året 
efter.

Lægeboligen blev nu solgt. Køberen var kreaturhandler Niels Mattrup. 
Denne legendariske person er et typisk eksempel på den velkendte, men 
hidtil uomtalte, vestjyske handelsmand, den omrejsende uldhandler, der 
var lige så dygtig til at slå en god handel af som til at vinde i et slag kort, 
og som kunne nedsvælge en endeløs stribe kaffepuncher uden at blinke. 
Mattrup var blevet en rig mand efter en enkelt nat ved spillebordet, hvor 
man spillede »lydløs mausel«, som det hed, fordi man kun spillede med 
(store) pengesedler som indsats. Den kloge narrer den mindre kloge. Den 
nat var hosekræmmeren den klogeste. Det lykkedes ham at komme hæ
derligt ud af spillet kl. fem om morgenen med en gevinst på knap 30.000 
kr., en uhyre stor sum dengang. Tabet ruinerede i hvert fald ingeniørerne 
ved Danmarks hidtil største afvandingsprojekt ved Sdr. Nissum fjord. Pro
jektet måtte opgives, så fjorden ligger der stadig, i dag ligeså våd som før. 
Herefter slog Mattrup sig på kreaturhandel med kort-gevinsten som start
kapital. Her var hans handelstalent lige så glimrende. Han blev en af Lem
vigs største skatteydere. Byen kvitterede ved at opkalde en gade efter ham 
efter hans død i 1929. Dethlefsens villa blev købt af kommunen. I dag er 
huset revet ned, og den »smukke have« er blevet til byens - rutebilstation.

Sic transit gloria mundi!

Græsrødder
Af dr. Dethlefsens seks børn skal her kun omtales hans ældste datter, Anna 
Marie Margrethe. Efter sin præliminæreksamen kom hun 1896 i huset hos 
sin mormor Margrethe Christensen i agentens gård på torvet i Ringkø
bing. Her mødte hun Viggo Nielsen. Han var søn af Laurids Langes dat
ter af første ægteskab, Karen, der blev gift med Niels Jørgen Nielsen i 
1869. Viggo Nielsen voksede op i Ringkøbing i årene 1870-87 under små
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kår. Faderen var skolelærer og blev kordegn efter sin far. De boede på 1. 
salen i den nye skole bag kirken. Den blev byens første realskole i midten 
af 1880-erne. Fra sin barndom fortæller Viggo Nielsen om, hvad man 
kunne kalde ‘græsrødderne' for den vestjyske handelsstand:

»-----i det hele taget handledes der meget blandt Drengene om alt mu
ligt. I min Skoletid antagelig fra 10-12 Aar var det mest Griffelstumper el
ler Knapper, man spillede om. En Stang Griffel gjaldt sædvanlig 5 Stk. 
Griffel og knækkede over i lige saa mange Stykker. Griflen var altsaa Vær- 
dimaaleren, Pengene, som i sig selv ingen Værdi havde, men for hvilke 
man blandt Kammeraterne kunde købe mange Ting. Og handle gjorde vi al 
Tid. Det laa os i Blodet.-----det var en Fryd for os at have en Lærredspose
godt fyldt med Griffelstumper og Knapper. I en lidt ældre Alder gik jo dis
se Betalingsmidler ud af Kurs, og Penge traadte i Stedet, og nu gjaldt det 
om, hvem der kunde handle bedst og skaffe sig flest Ører.

I en lidt ældre Alder antagelig omkring 12-14 Aar slog jeg mig paa Bog
binderiet og fik af Fader forskelligt Værktøj dertil. Lidt Undervisning fik 
jeg hos en lille Bogbinder, Barginus Godtfredsen, og jeg fik saa meget 
lært, at jeg paatog mig Indbinding for andre og tog moderat Betaling der
for, men det var selvfølgelig kun maadeligt Arbejde. Derimod tjente jeg en 
Del Smaapenge ved at købe Papir og Voxdug og lave smaa Notesbøger, 
saa jeg efterhaanden ganske godt forstod at holde mig selv med Lomme
penge. Dog fik jeg af Fader 1 Krone hver Maaned efter min Konfirma
tion, og det var mange Penge og Driftskapital for mig den Gang.

Vel nok i 14-15 Aars Alderen havde jeg særlig Interesse for Insekter. 
----- Jeg havde en Tid lang en død Rotte liggende, og den gav mig ikke 
alene Aadselsgravere og Aadselsbiller til min egen Samling, men ogsaa 
mange 10 Ører, idet mine ligesaa interesserede Kammerater købte Biller 
af mig, og da jeg holdt Rottens Plads hemmelig, var denne mig til god 
Indtægt. Denne Selvopdragelse i at handle og selv skaffe mig Penge gav 
mig Sans for Penges Værdi og Sparsommelighed-----«.

Viggo Nielsen forlod byen efter sin præliminæreksamen i 1887. Han 
blev lærling på en maskinfabrik i Svendborg, tog derefter eksamen som 
teknikum-ingeniør (dengang kaldet konstruktør) i København 1892 og 
drog til Leipzig, hvor han arbejdede som ingeniør i to år. 1894 fik han an
sættelse på maskinfabrikken i Svendborg. Under et montageophold i 
Skjern kom han ofte til Ringkøbing, hvor han forelskede sig i Anna 
Dethlefsen. Han arrangerede en havtur, men selv på frierfødder fornæg
tede hans handelsinstinkt sig ikke. For at blødgøre den tilbedte havde han 
medbragt sin samling af ravklumper. Diskret lod han en ravklump falde på 
strandbredden med passende mellemrum, - som han derefter ‘lod hende 
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finde’. Tricket virkede efter hensigten. Hun blev mere og mere opstemt 
over sit helt usandsynlige held. Tidspunktet blev det rette. Han friede, og 
-----de blev forlovet. Viggo Nielsen afslørede først sit lille trick ved deres 
sølvbryllup i 1923. - Anna opbevarede resten af livet ravklumperne i en 
æske på sit toiletbord.

Samme år (1896) blev maskinfabrikken i Svendborg omdannet til aktie
selskab, og Viggo Nielsen blev ansat som direktør 26 år gammel. Han blev 
»industri-købmand«, en stilling han skulle komme til at beklæde i 44 år. I 
1898 blev han og Anna Dethlefsen gift i Lemvig kirke. I sine erindringer 
beskriver han sin sindsstemning, mens han sad oppe i koret og ventede på 
bruden. Han var bl. a. noget beklemt ved tanken på sit store ansvar i frem
tiden.

Havde han vidst, hvad vi ved i dag, kunne han måske have styrket sin 
selvtillid ved at se ned på kirkegulvet. Her lå gravstenen over Jens Gre
gersen, hans egen tip-x-6-oldefar, der - som vi ved - var købmand og råd
mand i Lemvig, og som døde 300 år tidligere i december 1599 (se I del og 
anetavlen i appendiks).

Lzggo Nielsen var 10. generation af købmænd - selv en ætling af Lemvig.

Rådmand Jens Gregersens gravsten i Lemvig Kirke, se side 15.
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Noter
I teksten er noter angivet ved [nr.].

IDEL
[1] Rådmændene kaldtes i middelalderen senatorer, som det fremgår af Lemvigs gamle 

segl med indskriften: »Sigillum senatorum de Leemwig«. I løbet af 1200-tallet for
trængtes denne betegnelse af den nye, rådmand. Stillingen som rådmand var livsva
rig. Det var almindeligt, at rådet supplerede sig selv. Kun købmænd kunne vælges, og 
der krævedes en vis velstand. Hvervet var ulønnet og krævede en del tid. De havde til 
gengæld særlig retslig beskyttelse. Æreskrænkende beskyldninger straffedes med 
bøde på 40 mark, det tredobbelte af straffen, hvis det samme overgik almindelige bor
gere. Ved oprørske uroligheder kunne anstifteren dømmes til døden og øvrige delta
gere straffes med bøder. Efter Kong Hans’ stadsret skulle en købstad have 2 borg
mestre og indtil 10 rådmænd. Så mange var der dog ikke brug for i de mindre byer, i 
Lemvig havde man fx kun to rådmænd og én borgmester.

[2] Pastor Mogens Christensen »på Holm« (= Holmsland) nævnes i Ribe tingbog 1572 
og 1584. Holmsland var kirkeligt set et »syssel« under Ribe stift, tillagt sysselprov
sten eller domprovsten. Holmsland blev først et selvstændigt kirkesogn (under kon
gen) fra midten af 1600-tallet. Domprovsten oppebar præste- og kongetiendet af Ny
sogn, men han bortfæstede al tiende i begge sogne. Mogens Christensen var således 
kapellan under provsten, ikke egti. sognepræst. Mogens Christensens efterfølger, 
Lambert Laugesen, blev ordineret af biskop Hegelund 1608, men blev mødt med en 
voldsom modvilje af menigheden, af enken Edel Clementsdatter og af fruen på god
set Søgård, Regitse Vestenie, en temperamentsfuld dame. Hun lod kirkedøren i Ny
sogn tilspigre, så Hr. Lambert flere søndage i træk måtte afholde gudstjenesten 
»under aaben Himmel staaende lidet fra Vaabenhuset, [men han] aflagde sin Prædi
ken til Tilhørernes Fornøjelse, og just samme Sted, han da stod, udvalgte han til sit 
Gravsted, hvor der laa over ham en lang Kampesten«. Sognemændene og præsteen- 
ken var antagelig blevet uenig med Hr. Lambert Laugesen om udredningen af enke
pensionen. Fru Edel klagede over præsten til kongen (Chr. IV), men denne anså for
hindringen af gudstjenesten for en betydelig større forseelse. Kongen befalede lens
manden og biskoppen at rejse til Holm og undersøge sagen. Det endte med, at kon
gen »på godtfolks forbøn« eftergav godsejerfruen forseelsen, mod at hendes mand, 
Otto Kaas, betalte en bøde på 100 dl. til Ringkøbing skole.

[3] Navnet Lüxdorph er en fortyskning af slægtens hjemsted, Løgstrup. Det blev siden et 
kendt navn i danmarkshistorien: En efterkommer, Bolle Willum Lüxdorph (1716- 
1788), var kancelli embedsmand under Frederik V og Christian VII. Han kaldes »vor 
sidste latindigter«, var en stor lærdomselsker, fra 1770 var han præses i det nystiftede
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Videnskabernes Selskab og i øvrigt tidens litterære smagsdommer. Han var medlem 
af den »inkvisitionskommission«, der i 1772 dømte Struense til døden. Portræt på 
Frederiksborg Slot.

[4] Peder Lauridsen Vandborg var gift med Karen Sørensdatter af Ringkøbing, med 
hvem han fik fire døtre. En af dem hed Petronella Vandborg.

[5] Bertel Jeginds ønske gik i opfyldelse for de næste 235 år bortset fra nogle få små- 
brande. Byens indbyggere lullede sig ind i den trygge overbevisning, at »det kan ikke 
brænde i Lemvig!« Den illusionen brast lørdag d. 18. okt. 1919, hvor Lemvig atter 
oplevede en større brand, som dog kun raserede to huse og en tømmerplads.

[6] Hovedgården Kabbel er så levende skildret af Erik Pontoppidan (»Danske z\tlas«
1769), at man kunne få det indtryk, at han selv havde besøgt gården, men det er ikke 
tilfældet. Han skrev sit store værk i København på grundlag af indberetninger fra lan
dets præster. Hans kilde er uden tvivl pastor Hans Frantsen Rosenberg i Lemvig, der 
ofte havde sin gang på godset: »Skodborg Flerred. Lem, Annex til Lemvig, Kabbel 
Hovedgaard. Sognet kaldes ogsaa Nørre Lem. Ellers ere i Kirken begravne: Peder 
Vandborg til Kabbel, som døde 1737 og Hustru Marie Margrethe Vadum, død 1741. 
Kabbel i Nørlem sogn, Skodborg herred er en gammel fri Sædegaard liggende straks 
ved Lemvig. Gaarden er 1633 med Gods og Hartkorn kompletteret af Jacob Grub
be, som omtrent 1639 lod Gaarden opbygge og havde ladet Tømmeret til Laden til
hugge i Norge.----  1729 blev Kabbel Gaard og Gods for Gæld udlagt til Justitsraad
Enevold Berregaard, som ved Landsdommer Thøger Reenberg lod samme admini
strere til 1733, da han solgte den til tvende Brødre Laurids og Peder Vandborg. 1736 
afkøbte den yngste Broder den ældste sin Part og døde 1738. Hans Enke Maren Mar
grethe Vadum døde 1741, da Gaarden paa Auktion blev solgt til Niels Jacobsen, 
Kjøbmand af Lemvig. Han overdrog Gaard og Gods 1759 til sin eneste Søn, Jens 
Vandborg, som samme Aar blev adlet med Tilnavn de Stiernhiælm og som endnu ejer 
og bebor Gaarden.«

[7] Flun var datter af provst Peder Pedersen Bering og Elisabeth Sophie Samuelsdatter 
Biener. Den store præstesiægt Bering stammede fra Viborg. Dens berømteste efter
kommer er nok Vitus Bering, den opdagelsesrejsende der 1728-30 fandt søvejen fra 
Atlanterhavet til Stillehavet nord om Alaska, Bering-strædet.

[8] Frants Nielsen Rosenberg var søn af købmand Niels Jensen Rosenberg og Karen 
Thøgersdatter i Aalborg. Christian IV udnævnte ham 1642 til biskop i Viborg. Som 
biskop oplevede han Torstenson-krigen 1644 med svenskernes besættelse af Nørre
jylland. Rosenberg deltog i kongevalget i København efter Christian IV’s død 1648. 
Her blev han indstævnet af Corfitz Ulfeldt, fordi han havde fornærmet Kirstine 
Munk, idet han i en ligprædiken havde udeladt hendes titel som grevinde af Slesvig. 
1650 deltog han med landets øvrige bisper i Prins Christians (V) hyldning. I 1654 var 
Frants Rosenberg vært for Kong Frederik III, da sønnen prins Christian (senere 
Kong Chr. V) skulle hyldes i Viborg: »Anno 1654 blef Christianus Qvintus, Høylov- 
lig Ihukommelse, Konning Friderici Tertii Søn, da Prinz, Hyldet udi Viborg og lo
gerede udi Bispe-Gaarden.« Invasionen af svenskere under Karl Gustav-krigene 1657 
blev efterfulgt 1658 af den katastrofale undsættelse af Jylland af lejetropper fra Polen, 
Brandenburg og Østrig. De bragte en pestlignende epidemi til landet. Frants Rosen
berg døde 1658, angiveligt af sorg over de ulykker, der havde ramt landet.

[9] Peder Jensen Krag(e)lund var født i Bergen i Norge, der dengang var en del af det 
danske kongerige. Hans far, Jens Kraglund, var købmand. Moderen hed Dorete Lau-
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ridsdatter. Peder Kragelund blev dimitteret fra Bergens latinskole og tog til Køben
havn, hvor han 1623-1627 studerede teologi, matematik, medicin, jura og siden især 
orientalske sprog ved universitetet i Rostock. 1635 disputerede Kragelund for magi
stergraden i København, og 1650 udnævnte Frederik III ham til biskop i Ribe. 1653 
tog han den teologiske doktorgrad. I Ribe kom han til at opleve de tunge krigsår 
1657-60. Byen blev besat først af svenskerne, Karl Gustavs hær, og siden af de danske 
lejetropper, brandenborgerne og polakkerne, og hver gang måtte byen udrede svære 
brandskatter og salveguarde afgifter. Landet var så forarmet, som det måske nogen
sinde har været. Ribe var overfyldt af flygtninge, der søgte ind fra landet, og 1659 ud
brød der en pestlignende epidemi i byen. Blandt de mange døde var Kragelunds søn, 
pastor Knud Kragelund fra Vejle, der havde søgt tilflugt hos faderen i bispegården. 
1660 deltog Kragelund i rigsdagen i København, hvor enevælden og arveregeringen 
blev indført. Som følge af sin tilknytning til den gamle adel har han næppe arbejdet 
særligt ivrigt for at stække dens magt. Kragelund forfægtede kompromisløst den lu
therske ortodoksi, - alle der ikke ville underskrive Luthers augsburgske konfession, 
ville han have jaget ud af landet. Lian argumenterede ivrigt for, at provsters og bis
pers magtstilling blev yderligere befæstet. Kragelund døde som jubellærer61 1681 og 
blev begravet i Ribe domkirke. Hans ligsten er i dag opsat på kirkens væg.

Biskop Rosenbergs søn, Lians Frantsen Rosenberg, var fra 1660-65 rektor for Ribe 
latinskole, og her mødte han biskop Kragelunds datter Dorothea. De blev gift 1661. 
1665 blev Hans Frantsen Rosenberg sognepræst i Vester Vedsted sogn, Haderslev 
amt, hvor han virkede i 22 år til sin død 1687. Deres ældste søn, Frants Flansen Ro
senberg, blev sognepræst i Lemvig.

[10] Af Frants Rosenbergs to døtre kendes Ingeborg Frantsdatter Rosenberg, der blev gift 
med sognepræsten i Veirum Niels Poulsen Astrup. Deres datter giftede sig 1691 med 
faderens eftermand, Peder Lauritzen Vandborg, præst fra 1689 til 1697, men efter 
brylluppet blev Lir. Peder anklaget, fordi hans hustru var kommet nogle uger for tid
ligt i barselseng. Vandborg fik dog tilgivelse af kongen, men blev suspenderet i tre 
måneder, skulle bekende sin forseelse ved højmessen og give 50 sletdaler til Chri
stianshavns nye kirke.

[11] Provst Rosenberg omtaler i kirkebogen Anne Sophie Schousboe som sin »stifsdaat- 
ter« (1740). Da hun får en datter døbt i 1746, optræder provstinden som gudmor, sus- 
ceptrix. Han skriver: »Susceptrix, Min Hustrue, Barnets Moder-Moder, Maren Pe- 
dersdaatter.« Da hans svoger, købmand Mathias Pedersen, døde 1745, omtales han i 
kirkebogen som »min Kones Lir. Broder«.

[12] Lemvigs kirkebog er ulæselig for årene 1740-41. - Blandt børnenes faddere nævner 
kirkebogen byfoged Faber, Christen Skousbo, Seignr. Anders Flarboe og Seignr. 
Christen Harbo, Capt. Cabbell, Jomfru Petronella Damstrøm og Jomfru Vejrum, 
Seignr. Oluf Vejrums Daatter, og mormoderen Maren Pedersdatter.

[13] Øland havde i over hundrede år tilhørt familien Seefeld til Visborggaard. Men See- 
feld’erne var på vej ud i et økonomisk sammenbrud. I 1688 blev Øland overtaget af 
kreditorerne, der i 1689 solgte det til landsdommer Chr. Herman Helverskov til Irup. 
Lian videresolgte Øland i 1732 til provst Frederik Thestrup, og efter dennes død køb
te Mads Schmidt godset.

61 En »Jubellærer« var en præst, der havde virket i 50 år.
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II DEL
[H]

[ârds ejt
1300-tallet Jens Ovesen.
Fra ca. 1400 Slægten Tage Bild. Derefter adelsslægterne Kat, Skeel, 

Rosenkrantz, Lindenov, Bille, Huitfeldt, Lunge, Juel.
1671 Tage Høg til Voersgaard.
1686 Enevold Nielsen Bjerregaard.
1701 Hans Hansen.
1723 Enevold Nielsen Bjerregaard.
1728 Kammerråd Peder Mads Jensen til Ulstrup.
1738 Byfoged Jørgen Chr. Poulstrup, Nykøbing Mors.
1742 Peder og Søren Nielsen Byrgesen.
1748 Søren Nielsen Byrgesen.
1754 Niels Mortensen Byrgesen.
1764 Karen Hvistendal Byrgesen.
1773 Jens Lauridsen Vandborg.
1812 Jens Hvistendal Vandborg.
1817 Niels Steenild til Voersgaard og købm. Fr. Juul, Hobro.
1819 Købmand Fr. Juul.

Da Enevold Nielsen Bjerregaard købte Frøslevgård i 1686, måtte han indløse pante
breve og betale skatterestancer til et beløb, der langt oversteg købesummen. Men i 
1701 kunne han sælge gården som komplet sædegård til Hans Hansen. Den nye ejer 
kom også i pengeforlegenhed og måtte i 1717 pantsætte gården til Bjerregaard. Den
ne fik i 1723 hovedgården og dens tilliggende bøndergods stillet på tvangsauktion, 
hvor han selv købte gården for dog straks efter at transportere købet til by- og her
redsfoged Rasmus Jørgensen i Nykøbing. Denne havde ikke større held med ejen
domshandler. Allerede i 1727 gik han fallit, idet han også havde lidt tab som skibsre
der »ved trende skibsromme og deres ladningers forlis«. På tvangsauktionen 1728 
blev Frøslevgård solgt til en af kreditorerne, kammerråd Peder Mads Jensen til Ul
strup i Thy. Han døde i 1737, og året efter ægtede hans kone byfogeden i Thisted, 
Jørgen Christian Poulstrup, som solgte Frøslevgård til brødrene Søren og Peder Byr- 
gesen i Nykøbing 1742.

[15] Dokumentet findes på byarkivet i Thisted (I. P. Jacobsens fødehjem). Indberetningen 
daterer sig fra Struense-periodens højdepunkt, året efter at han tog magten, og ca. et 
år før han blev halshugget på Øster Fælled ved København. Struense arbejdede for at 
modernisere administrationen af enevoldsstaten. Han var principielt tilhænger af bon
defrigørelsen, selv om hans sympati nok snarere var imod godsejerne end for bønder
ne. En landvæsenskommission udstedte i 1769 en forordning, der bl. a. udtrykte re
geringens hensigt at bevare og fremme standen af selvejerbønder. Hoveriets omfang 
skulle fastsættes, og et hoverireglement skulle udarbejdes for hvert gods, godkendes 
af myndighederne og udleveres til fæstebonden. Den 20. feb. 1771 udstedte Struen
se et supplement til forordningen, der nærmere fastlagde hoveriets omfang og påbød, 
at bondens byrder og pligter skulle være »ikke alene bestemte, men endog tålelige«.

[16] Alle 11 børn blev døbt i Vandborg-familiens kirke i Frøslev, og gennem valget af de
res faddere får vi et indblik i forældrenes slægtninge og omgangskreds: Karen Jens-
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datter Hvistendal, i kirkebogen kaldet Mad:me Byrgesen, var børnenes mormor og 
Anne Sophie Schousboe, kaldet Mad:me Schmidt (enke efter Mads Schmidt til 
Øland), var deres farmor. Mathias Vandborg til Kaas og Hans Vandborg til Kabbel 
var farbrødre. Anna Maria Vandborg, i kirkebogen kaldet Cammer-Raad Aarses Frue 
var deres faster. Peder Lauridsen Lillelund var deres onkel, gift med Anna Maria 
Vandborg. Omgangskredsen omfattede bl. a.: Chr. Nielsen Nørbeck, der ejede nabo
godset Damsgård; Peder Christiansen With sognepræst i Dragstrup-Skallerup sogn 
og provst i Nørre Herred på Mors; Frans Wogelius Steenstrup til herregården Nan- 
drup i Flade sogn, Nørre Herred; Jomfr. Lund, Nykøbing, formentlig datter af 
godsejer Thomas Lund til Lund, Mors. Endvidere nævnes en Christian Svendsen fra 
Nykøbing, Jomfr. Æreburt fra Frøslevgård og en Serslef til herregården Glomstrup, 
Søndre herred, Mors.

[17] I Frøslevgårds arkiver (Landsarkivet i Viborg) er der et reglement for fæstebøndernes 
hoveri fra 1770 og en hoveri-kommissions betænkning fra 1773 samt hoveri-efterret
ninger fra 1791. Desuden blev der iflg. godsets hoveri-protokol 1800-1812 indgået 
aftaler om hoveriets omfang mellem Jens Vandborg og godsets bønder i 1792 og 
1796. En del af disse kendes også fra det skøde, der blev udstedt til Vandborgs søn, 
Jens Hvistendal i 1812.

[18] »Jølbygaard er Bindingsværk med Straatag. Tørveskjær haves til Fornødenhed. Ved 
Jølbygaard bygges i Aaret 1809 en stor Veirmølle med fire Qværne. - Gaardens Hart
korn, ufri Hovedgaardstaxt, er 16 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. - Jordarealet: Ager og Eng 173, 
Hede og Overdrev 52 geomet. Tdr. Land. - Qvægbesætningen: 6 Fleste, 8 Køer, 40 
Staldstude, 10 Faarehøveder og 2 Sviin. - Den aarlige Opdræt: 2 Kalve. - Bønder
godsets Hartkorn er 8 Tdr. 6 Skpr., 1 xh Alb. - Tiender: 1 Konge-T og 2 Kirke-T., 
matriculerede for 37 Tdr. Tiende-ydende Hartkorn 233 Tdr. - Jølbygaard med Sol
bjerg og Øster-Jølbye Sognes Kirketiender, samt Øster-Jølbye Sogns Konge-Korn- 
tiende, blev Aaret 1804 solgt for 13.000 Rdlr.« [d.v.s. købt af Jens Vandborg].

Ill DEL
[19] Jungetgård var en stor herregård med en hovedgårdstakst på 40 tdr. htk. og 309 tdr. 

htk. bøndergods, svarende til ca. 50-60 bondegårde. Godsets ejer, ritmester Schack 
Vittinghof, greve af Hoick, var gift med Christine Birgitte Bille. Schack Vittinghof 
synes ikke at have næret større interesse for Junge tgård. Den var forpagtet ud og for
faldt temmelig stærkt i hans periode.

[20] Hendes bedstefar var af gammel tysk adel. Han var indvandret 1670 med tyske leje
tropper fra Westfalen, blev ritmester i et dansk rytterregiment og deltog i den Skån
ske Krig (1675-79). Efter krigen ægtede han Helvig Brockenhuus, datter af Sivert 
Brockenhuus og Helvig Sandberg til Ullerup på Mors. I 1693 købte han godset 
Glomstrup, hvor han døde 1708. Helvig Brockenhuus sad derefter enke som den sid
ste af den gamle dansk adel blandt godsejerne på Mors. De øvrige herregårde på øen 
var gået over på borgerlige hænder eller var kommen i den nye adels eje. Det var dår
lige tider på grund af den langvarige Store Nordiske Krig, og til gården var der kun 
64 tdr. forarmet bøndergods, da hun døde 1728, 81 år gammel. - Glomstrup blev her
efter overtaget af hendes søn Christian Seefeld v. Post.

[21] Børnenes liv formede sig så forskelligt, at det kan være vanskeligt at forstå, at de kom 
fra samme familie. Men det er karakteristisk for tiden. Når børnene fløj at reden, måt
te de klare sig selv.
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(1) Laurids Lassen Jørgensen Lange blev opkaldt (for- og mellemnavn) efter sin 
oldefar, provsten på Mors, Laurids T. Lassen. Efter faderens død i 1774 finder vi ham 
på herregården Friisholt i Sahl sogn, ogi 1777 bliver han fuldmægtig på godset Her- 
ningsholm. 1780 fæster han Skibelundgaard i Sahl sogn, og i 1783 bor han på Kjærs- 
holm, en adelig sædegård der tilhørte hans slægt på mødrenes side. 1789 køber han 
hovedgården Nørre-Karstoft i Skarrild, der havde store gode engstrækninger veleg
net til studeopdræt. Herregården Nørre Karstoft synes at have haft tilknytning til 
Lange-slægten, som påvist af J. Jørgensen Borup (Hardsyssel Arbog, 1939). Laurids 
Lassen Jørgensen Lange skal have været foregangsmand m.h.t. bondens frigørelse og 
fik i 1798 kgl. tilladelse til at udstykke sit gods i 17 parceller. Som en følge af stats
bankerotten 1813 måtte han sælge Nørre-Karstoft i 1817, hvorefter han købte en 
mindre gård. Han døde »som en fattig mand« i 1825 hos sin datter Helle Cathr. 
Margr. i Tørring ved Skanderborg. Hans første barn, Søren Laursen Lange, døde 
ugift som tobaksspindersvend i Randers. Han kan have arbejdet på sin farbror Chri
stian Carl Langes tobaksfabrik.

(2) Mette Elisabeth var opkaldt efter sin mormor. Flun blev gift med købmand Sø
ren Damborg i Randers, men i 1801 var købmandsparret barnløst, som det fremgår 
af folketællingslisten.

(3) Helle Trolle var opkaldt efter sin mor, der døde i barselsseng. I 1787 er hun tje
nestepige hos en købmand Thomas Hansen i Randers, og i 1797 bliver hun husbe
styrerinde for sin bror Christian Carl på hans købmandsgård på torvet i Randers. Her 
bor hun stadig i 1801 som ugift »Huusjomfrue«, 48 år gammel.

(4) Andreas Jørgensen blev husmand og væver i Klattrup by, Udbyneder sogn ved 
Mariager. Flos ham boede moderen Maren Carlsdatter i 1787.

(5) Christian Carl Lange er hovedperson i III del.
(6) Fredericke boede også i Udbyneder sogn, hvor hun fik en søn uden for ægte

skab. Frederikke døde 1831 i landsbyen Udbyover som almisselem. Hendes søn, 
Niels Nielsen Lange, blev siden skovfoged i Bigum, Tjele. Han var gift med en pige 
fra Randers, hvis fadder i 1801 for øvrigt var »Hr. Kiøbmand Christian Lange«, alt
så hendes senere mands morbror.

(7) Else Maries skæbne er ukendt.
[22] Der eksisterer to fortræffelige kilder om Randers omkring året 1800. Den 67-årige 

præst Mathias Galthen udgav i 1802 en lille bog »Forsøg til en Beskrivelse over Kiøbstæ- 
den Randers«. Den er spækket med aktuelle oplysninger, personlige iagttagelser og 
vurderinger baseret på hans mangeårige virke som residerende kapellan ved byens 
sognekirke Set. Mortens. Kun to år senere fulgte byfoged og rådmand Snæbiørn As- 
geyrsen Stadfeldts bog: »Choreographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted 
i Nørre Jylland«. Han var dr. jur. fra universitetet i Gøttingen i 1801. Hans bog byg
gede på en gennemgang af gamle dokumenter i byens arkiv, og den må i dag beteg
nes som hovedkilden til det gamle Randers’ historie. Begge forfattere har personligt 
kendt Christian Carl Lange. Sidstnævnte har ejet Stadfeldts bog. Han er opført på 
bogens liste over subskribenter. M.h.t. tiden efter 1804 må vi ty til andre kilder som 
Randers Byfoged-arkiv, Skøde- og Panteprotokol og Randers Amtsavis, der begynd
te at udkomme i 1810, samt kirkebogen.
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IV DEL
[23] Det er gådefuldt, hvor Laurids Langes mellemnavn Lassen stammer fra? Søsteren Ka

ren Hvistendal var opkaldt efter sin oldemor på Frøslevgård på Mors. Broderen kald
te sigjens Wandborg Lange efter sin morfar, men han er kun døbt Jens. Laurids Lang
es farfar, Jørgen Andreasen Lange, var gift første gang med Helle Trolle Post, datter 
af Mette Elisabeth Lasson, der igen var datter af provst Lauritz Thøgersen Lassen på 
Mors. Jørgen og Elelle Lange opkaldte deres ældste søn efter ham, Laurids Lassen 
Lange; men Helle Trolle Post var ikke farmor til Laurids Lange i dette kapitel. Hans 
farmor var Jørgen A. Langes anden hustru.

[24] Han var søn af Christian Høj Husted, som havde slået sig ned som købmand i byen i 
begyndelsen af 1800-tallet sammen med sine to brødre. Christian Høj Husted og 
hans brødre Henrik og Christen stammede fra Korsgård i Ulfborg sogn syd for Sta
dil, hvor deres far, Anders Christen Husted, var landmand. Henrik Husted blev køb
mand i Bredgade, dengang kaldet Store Adelgade (Algade), og Christen Husted hav
de købt en købmandsforretning i Nørregade.

[25] »Jul i Ringkøbing« er ikke tilgængelig på landets hovedbiblioteker. Ringkjøbing Mu
seum forærede mig 1995 en kopi, hvorfra flere bidrag til dette kapitel er hentet.
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Frøslevgård, Indberetning 1771

De Byer bvoradi 
er viere end een 
Lods Ejer

Hvor/nange Gaar 
de, der i enhver af 
disse Byer befindes

Hvonnange hver Lods
ejer har

Hvor stoit hver Lods 
ejers Hartkorn er

Fröslev 12 Gaarde foruden Til Fröslevgaard 88 Tdr 1 Sk 3 Fjdk,
Der er Fröslevgdr. 8 extra, Smaae og allene henhörer hvoraf 9 Tdr 2 Sk ere
eene Lodsejer store Boel Stæder HovedGaarden samt af Kongens öde Gods,

Andrup = 5 Gaarde,

dennes smaa og store 
Stæder

Til Fröslefgaard 4.

som er solgt til 
Fröslefgrd medSkatte- 
frihed til 1773nde 
Aarets Udgang
24 tdr, 4 sk, Tfdk,

Her er Fröslefgrd. Gaarde 1 1/2 alb.
störste Lodsejer foruden

Een til Ullerup Hr. Oberkriegs Com- 3 tdr, 6 sk, - , -

Mollerup ...
missair 1 Gaard 
Til Fröslefgaard 6 tdr, 3 sk, 3 fj, 2

Lodderup ...
2 Gaarde
Til Do. 3 Gaarde og 21 tdr, 3 sk, 3 fj, 2

Ørding

Eet Boels Stæd samt fra
1 Mölle af Maalingen 
Til Fröslefgrd. 1 Gaard

5 td, 2 sk, 2 fj., -
8 tdr, -, 1,2

Storupgaard —

og 3 BoelsStæder samt 
fra 1 Mölle af Maalingen 
Til Fröslevgrd. 1 Gaard

1 td, -, 2 fd., -
10-, 1 -, 3 -, 2

Blidstrup Sogn — Til Fröslefgrd. 1 Gaard 7 -, -, 3 -, 2

Wejerslef ...
og 8 Vraa 
Til Fröslefgrd. 10, -, -, 1/2

Elsöe

3 Gaarde og 3 smaae 
Boels Stæder samt fra 
Een Mölle af Maalin
gen 2 td, lsk 
Til Fröslefgrd. af -, 4, 1, 2/3

Tæbring ...
Elsöe Kirke
Til Fröslefgrd. 1 Gaard 5, 2, 1, 1

Fiallerslef ___

samt 1 Mölle af /Maalin
gen 5 td, 2, sk, 2 fj,
Til Fröslefgrd. 1 Gaard 4, 4, 3, -

Drastrup — Til Fröslefgrd. 8, 5, 1, 2

Wester Jölbye

1 Gaard

Til Do. 2 Gaarde H, 1,-,-
Schal lerup — Til Do 1 Gaard og 7, -, 3, 2

Sejerslef Sogn ...
Eet Boels Stæd
Til Do 1 Gaard Fægisklitt 6, 3, -, 1

Ejerslef — Til Do 2 Gaarde 10, 3,-, 2
Jorsbve — Til Do. 1 Gaard 7, 6, 1,2
Flade — Til Do. 2 Gaarde 12,7,2,-
Tödsöe — Til Do. 1 Gaard 9, 6, 1, 1

Soldberg --- Til Do. 2 Gaarde 10, 1, 2, 1

Sundbye — Til Do. 1 Gaard 4, 5, -, -

Fröslefgaard -2 3nd Juny 1771
Karen Hvistendahl, Sal. Niels Biirgesens (sign.)
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Hvor langt hver 
Hovbonde er fra 
Hovedgaarden

Om det er Hoverifri 
eller ikke

Hvanneget Reserve 
Mandskab fra 4de 
Aar til 36

Hvonnange Bonder 
til Hovedgaarden, 

som giöre Hoverie

[ - ?— ] Fröslefgrd. Forretter ordentlig Reservemandskab De Bönder, som giöre
beliggendis Hoverie 25 Stöcker ordentlig Hoverie til

1/2 Fierdings Vej Frie for Hoverie, und- ReserveMandskab

Fröslefgaard ere tilsam
men 1 lve. Og de som 
giöre Hoverie paa faste 
Tiider, ansatt til be
stemte slags ere 18ten.

fra Hovedgaarden tagen nogle fastsatte 2 Stk.

3 Fierding Vej fra

Dage i Mögdagene, 
Höe, og Korn Hösten 
Frie for Hoverie Intet

Ullerup
1 Fierding Vej fra Frie for Hoverie Res: Mandskab 6 Stk
Fröslefgrd. 
1/2 Miil fra De 3 Gaarde giöre Res: Mandskab 5 Stk
Do. Hovedgaard

1 Miil fra Fröslefgrd

visse Dage i Mög
dagene, Höe og Korn Höst 
Frie for Hoverie Res: Mandskab 9 -

1 liden Miil fra Frie for Hoverie Intet
Fröslefgrd.
1 Miil fra Hoved Frie for Hoverie Res: Mandskab 2 Stk
gaarden
3 Fierdings Vej fra De 3 Gaarde forretter Res: Mandskab 6 Stk
II. gaarden

1 Fierding Vej borte

visse Dage om Aaret i 
Mögdagene, Höe og 
Korn Höst. De smaae
Stæder ere frie
Frie for Hoverie Intet

3 Fierding Vej borte Frie for Hoverie Reserv: Mandskab 8 Stk

1/2 Miil fra Hoved Giöre visse Dage om Intet
gaarden
3 Fierdinge Vej

Aaret
Giöre visse Dage om Res: Mandskab 3 Stk

borte

1 liden Mi il borte

Aaret i Mögdage, Höe 
og Korn Höst
Giör [—?—] Hoverie Res: Mandskab 3 Stk

1 Miil borte Gaarden giör [Stue?] Res: Mandskab 1 Stk

2 Miil borte
Arbejde
Frie for Hoverie Intet

2 Miil fraliggende Frie for Hoverie Res: Mandskab 4 Stk
2 Miil borte Frie for Hoverie Intet
7 FjerdingesVej bort Frie for Hoverie Reserv Mandskab 4 Stk
1/2 Miil borte Giöre visse Dages Reserv Mandskab 2 Stk

1 1/2 Mi il borte
Arbejde
Giöre vist Hoverie i Reserv Mandskab 3 Stk

1 Mi il borte
Mögdage, Höe og KornHöst 
Frie for Hoverie Reserv Mandskab 5 Stk
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ANETAVLE til “KØBMÆNDENES TID”
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Viggo Laurids Andreas 
Nielsen 
1870-1954

8 m

Anna Marie Margr.
Dethleßen

___  1877-1964

I Karen Lange
I 1847-1902
I
I
• 8 m.
I
I Niels Jprgen Nielsen
I____  1842-1916

I Laurids Nicolai Lassen
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

Lange 
1816-1868

I Christian Carl Lange
I 1763-1819

I
I 
I
I
I
I
I 
I
I Ane Sophie Jensdatter
I Vandborg
I____  1780-1860

I Jorgen Andreassen Lange
I 1716-1774
I
i Maren Carlsdt. Randrup
I____ 1734->1787

I Jens Laursen Vandborg
I 1740-1811

I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I Anna Dorothea Nielsdatter
I Byrgesen
I____ 1752-1815

I Maren Madsdi. Kamp
I____  1824-1852

I Mads Jensen Kamp
I 1792-1845
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Karen Lauridsdatter
I____  1792-1860

I Jens Madsen Kamp
I 1765-1817
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I

I
I
I Mette Mor. Andersdi.
I Korsholm
I____  1772-1847

I Lauritz Andersen Bierg
I 1757-1835
I Maren Ibsdatter
I____ I759->18O1

I
I



I Andreas (Lange?)

1 Carl Madsen Randrup 1 Mads?
1 (1690)1773
1
1 Anne Pedersdt. Kaatrup

1 Karen Randrup Dyrbye
1_____ 1650-1730
1 Peder Kaatrup 1 Christen (Kaatrup)

1 Niels ?1____ 1703-1777 1 (1655) 1731 1 Maren Nielsdatter
1 1 16??-1700
1 Mette Pedersdatter 1 Peder?

____ 1_____ (1660)-1740 _____
1 Laurids Jensen Vandborg 1 Jens Lauridsen Vandborg 1 Laurids Gregersen 1 Gregers Jensen Lemvigh 1 Jens Gregersen 15??-1599
1 1698-1755
1

1 (1662)1716 1 1624-1683 1 (1580)-1650
1

1 Myren Lauruttdatter 15??-1636/40

1 1 1 1 ? Mosensdatter 1 Mogens Christensen 15??-1607
1 1 1 1 Edel Clementsdatter 15??->1607
1 1 1 Birgitte Pedersdt Lüxdorph TPrier
1 1 1_____ (1623) 1710 ____
1 1 Arme Marie Madsdatter 1 Mads Kristensen 1 Kristen ?
1 1_____ 1678-1759 1 1647-1712
1
1

1 Gjertrud Maetedctter
1____ 1645-1708

\Mads?

1 Anne Sophie Schousbo 1 Hans Nielsen Schousbo 1 Niels Schousboe
1____ 1719-1799 1 1681-1724

1 Peder Madsen
____

I Maren Pedersdatter 1 M/yls Pedersen 1 Peder?
I_____ 168?>1754

1 Niels Mortensen 1 Morten Pedersen Byrgesen i Peder?
1 Byrgesen 1_____ 1600-tallet
1 1697-1764

1 Mg!* Hvistendahl. Alborg1 Karen Jensdatter 1 Jens Madsen Hvistendahl
1 Hvistendahl 1 1673-1735
1____ 1715-1798 1 Ida Svendsdatter Kirketerp 1 Svend Nielsen Kirketerp 1 Niels Kirketerp (? Alborg) _____

1_____ 1679-1761 1 Ida Pedersdt JCamomann 1 Peder Jensen Gjerding 1 Jens Andersen 15??-1640
1 15??-1640 _____
1 Ida Nielsdatter 1 Ntels Hansen

1 Ma-en Kampmann

1 Mads Jensen Kamp 1 Jens Pedersen Kamp 1 Peder Latritzen 1 Laust Jensen
1 1733-1797 1 1696-1777/821 1652-1699 1 1600-tallet

1 Jens?1 1 1 1 Ane Jensdatter
1 1 1 1_____ (1628)-1708 _____
1 1 1 Birgitte Eskesdatter 1 Eske Christensen 1 Christen ?
1 1 1_____ 1654-1739 1 Gift 1654

1 Christen ?1 1 1 Karen Christensdatter
1 1 1_____ 1600-tallet
1 1 Anne Margr. Madsdatter 1 Mads Lassen Uø (ell. Lars) ?
1 1_____ 1695-1754 1 1657-1730

1 Niels Bierg1 1 Karen Nielsdatter
1 1_____ 1656-1710
1 Johanne Nielsdatter 1 Niels Jensen 1 Jens?
t____  1730-1795 1 Karen Iversdatter 1 Iver Lassen 1 Las (ell. Lars) ?

1_____ 1696-17?? 1 (1640)1716 ____
1 Karen Jensdatter 1 Jens?
1_____ 16??-1718

1 Anders Laurizjen 1 Laurids Jespersen 1 Jesper Lauridsen 1 Lauritz ell. Laust ?
Thns?1 Korsholm 1 1692-1757 1 1628-1732 1 Arte Jensdatter

1 1727-1807
1

1
1

1
1 Mette Pedersdatter Tprier?

1 1 1_____ (1649)-1734
1 1 Kirsten Andersdatter 1 Anders Gravenen 1 Graven ?
1 1_____ 1699-1767 1 (1642) 1699 ____
1 1 Karen Espersdater 1 Esper Jensen Kamp 1 Jens Espenen Kamp 15??-1662
1 1_____ 1664-1731 1 16281711 1 Kirsten Jorgensdatter ( 1602)-1690
1
1

1 Christen ?

1 Elle JaJtobsdatter
1_____ (1626)-1705

1 Jacob ?

1 Mette Christensdatter
1____ 1734-187?
1 Anders Bierg
1 f . ca. 1730
1 Ib?
1____ f . ca. 1730
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