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FORORD
Når jeg har skrevet denne lille bog om Thissinghus og Munch
slægten, er det ud fra den betragtning, at alt det der gennem tider
ne, er skrevet og fortalt om Thissinghus burde samles i et, så man
kan få et rigtigt indtryk af den lille, og dog meget omtalte landsby.
Jeg tror, at de fleste er enige med mig i, at det er sjældent man
læser så meget om en ganske lille by som tilfældet er med This
singhus. Derfor ønsker jeg at delagtiggøre min viden og hvad
andre har skrevet, om denne lille plet på Mors, hvor jeg er opvok
set, og hvor så kendte personligheder som fhv. minister R Munch
er født, og hvis slægt var årsag til, at Thissinghus blev den lands
by den blev. Ligeledes nævner jeg i bogen de forskellige køb
mænd og tømmerhandlere og deres ansatte, samt alle de perso
ner, som boede i eller ved Thissinghus i begyndelse af 1900 tallet.
Ved at have læst hvad andre har skrevet, og mine egne oplevelser
i denne pragtfulde omegn på Mors, har jeg fået et indblik i, hvor
dan Thissinghus, ved dygtige mænds indsats, blev til denne skøn
ne frodige og virksomme landsby med anløbsbro den blev.
Foruden mine egne oplevelser, og hvad jeg er blevet fortalt, har
jeg mine kilder fra aviser og tidsskrifter, hvori andre har skrevet om
Thissinghus. Blandt andet i Jul på Mors, Morsø Folkeblad, Morsø
Historiske Årbøger. Morsø Lokalhistorisk Arkiv. Jens Kusk Jensens
bog "En sømands oplevelser i fred og krig", hvor han bl.a. beskri
ver bygningen af dæmningen fra Thissinghus til Vester Assets og
udtørring afVigen i 1870erne.
Vedrørende Munch slægten og andre slægter, for eksempel Isager
slægten fra Jegindø, har jeg oplysninger fra kirkebøger og mand
talslister, Kraks Vejviser, Danske Landmænd og deres indsats, La
Cours Danske gårde osv.
Til sidst i bogen omtales P. Munch, hustru og søn Ebbe Munch.
Meget af det stof om dem, har jeg bl.a. fra Biologisk Leksikon, og
andre skrifter, internet osv. Oplysninger om Ebbe Munch har jeg
fra folkeregister og hans medlemsskab af foreningen "Clarté'".
Med disse forord ønsker jeg god læsning.
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Fhv. minister P. Munch's fødeby og slægt
Forhenværende minister Peter Rochegune Munch blev født den
25. juli 1870 i Thissinghus by i Redsted sogn på Mors, søn af Chr.
Møller Munch og hustru Johanne Mathilde Vilhelmsen.
Der har været skrevet meget om P. Munch's mellemnavn
"Rochegune". Jeg har i bogen "Min far" skrevet, at de gav ham
navnet Rochegune, fordi Chresten Møller Munch, en varm som
merdag, gik sig en tur langs det lave vand ved Thissinghus. På
grund af varme lagde han sin jakke, med sin tykke tegnebog fra
sig. Da han gik tilbage, glemte han jakken, en ung svensk tjeneste
pige fandt den, og afleverede den til Chresten Munch.
La Gune, er på italiensk lavt vand og jakke på svensk, er en rocke.
Ud fra det havde jeg sat rocke og gune sammen til Rochegune.
Men efter jeg har hørt om slottet, og slægten Rochegune, er det
mest sandsynligt, at Chresten Munch har læst et lystspil, om en
fransk adelsfamilie, hvor datteren Alice de Rochegune, fra slottet
Rochegune i Languedoc i Frankrig, giftede sig med en ikke adelig.
Det blev til et lystspil, der i Danmark fra 1858 til op i 1860'erne blev
opført 39 gange. Ud fra, at den nu rige proprietær Christen Møller
Munch, giftede sig med den fattige svenske tjenestepige, har han
besluttet, at sønnen's mellemnavn skulle være Rochegune.

4

Thissinghus og omegn
En stor del af æren for, at R Munch's fødeby "Thissinghus" på
Sydmors, blev til den store handelsplads, og landsby den fra
1850'erne blev, skal tillægges familien Munch, nemlig R Munch's
far, Chresten Møller Munch, hans farbroder Lars Møller Munch og
faster Ane Møller Munch, hvis far Peter Jensen Munch på
Peterslund i 1858-formentlig - lod bygge en etage mere på kroen
i Thissinghus, til hende og hendes kommende mand købmand
Jacob Hald Christophersen, så der også blev plads til
Købmandsforretning.

G lomstrup Vig
Vigene omkring Thissinghus blev i gamle dage kaldt for låsede
vande, det være sig Nørre- og Sønder Vig, eller Glomstrup Vig,
som de blev kaldt. Men hele området omkring Thissinghus blev
kaldt "Tissing".
Efter vigen i 1870'erne var blevet udtørret, satte entreprenør Søren
Nielsen den i 1930 atter under vand, og i 1945 fik Aage Nielsen, og
hans bror med statsstøtte, den igen udtørret, samtidig byggede de
gården "Thissingvig".
Den kom til at ligge i Thissinghus, hvorimod den gamle Viggård lå
i V. Assels. Aage Nielsen var således årsag til, at Nørre Vig blev en
frodig græs- og kornmark. Da Aage Nielsen i 1963 solgte
Thissingvig var den på 200 tdr. land, eller 280 tdr. bygsæde.
Søndervig har aldrig været udtørret. Det kom af, at der visse ste
der, er op mod 8 meter vand.
I gamle dage, var der mange fisk i Thissing Vig, og det var især ål.
Man påstod, at når karlene fæstede sig ud til en bonde, forlangte
de, at de kun ville have to ål om dagen.

Det første jeg har læst om Thissinghus var i en gammel skiftepro
tokol. Der stod skrevet, at Henrik Christensen Tissing fra
Skjoldborg i Thy i 1731 fik fæstebrev til at måtte bruge bundgarn
og have ålegård ved Tissinghuse.
Før Thissinghus blev en blomstrende handelsplads, varder i aller
højeste grad trafik ind i Thissing Vig, og det var især til Vester- og
Øster Assels.
Man kan i "Morsingboer i gamle dage" læse, "at vesten for 0.
Assels by findes der i kanten af kæret en lille fremspringende jord
bakke, som benævnes "Tjørnbærre", men hvis oprindelige navn
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skal være "Tårnbjerg", fordi der i gamle dage havde ligget en Borg
med meget høje tårne, fra hvilket borgens ejer, der kaldte sig
konge, holdt udkig efter de forbi Glomstrup Vig sejlende køb
mandsskibe, hvilke han levede af at udplyndre". Tjønbjerg er stejlt
mod syd, hvor landevejen løber forbi; på det sted kan man endnu
se en lille firkantet indskæring, som siges at have været en havn,
der var meget besøgt, dengang kæret var sunde og vige. Folk fra
omkring 1883 kan huske, at kæret deromkring var en fortsættelse
af den nuværende Mygdamvig. Sagnet fortæller, at der engang er
strandet en engelsk kongesøn på Tjørnbjerg, ved hvilket lejlighed
han mistede flere kostbarheder, deriblandt et skibsanker af purt
guld, som først skal blive fundet, når verdens undergang er nær. I
den til 0. Assels skole hørende englod, som kaldes "Guldende",
og en brink på Mygdamgårds Mark, siges der også at ligge et
guldanker. Stedet bliver kaldt for Tagensbjerg og skildres som en
langagtig Høj, beliggende mellem gården Gåsevig, som ligger ved
det lille engdrag Gåsevad, og 0. Assels mejeri. Det strandede skib
skal have ligget midt i lavningen ret ud for Tagensbjerg.
Gåsevad er en indvig fra den i 1870'erne udtørrede Thissingvig,
der var en arm af Limfjorden, som strakte sig langt ind i øen.
Gåsevad har ikke været sejlbar i århundreder. Midt i engen løber
en bæk; muligvis er det vadestedet over denne, der har givet ste
det navnet "Gåsevad". Det var i disse omgivelser Munch-slægten
kom til at bo.
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Nørrevig strakte sig ind til Emb, Sindbjerg og Vejerslev, men også
om der var meget lav vand, så kunne man i en kogge, som er et
fladbundet bredt skib eller pram, fragte varer forbi Thissinghus og
op til gårdene i Vejerslev og Sindbjerg.
På sin ødegård i Sindbjerg lod Christen von Post fra godset Glomstrup i 1730'erne bygge en eventyrlig stor og smuk bindings
værksgård, som lå ved siden af Sindbjerggård. Tømmeret, som
var nummererede bjælker fra Norge, lod de fragte forbi Thissing
hus, op gennem Nørrevig, til gården, som dengang blev kaldt
"Brødgård", og som efter Bjerregaard slægten overtog gården,
kom til at hedde "Bjerregård". Storstuen i hovedbygningen til
denne pragtfulde gård, var så stor, at når der var gilde, var det en
yndet sport og kunststykke at løbe gennem stuen og med et styk
ke kridt springe op og slå en streg på loftet.
Da "Bjerregård" i 1856 fik nyt stuehus, brugte man bjælkerne fra
den forrige hovedbygning.
Munch-slægten, som kom til Peterslund i 1830, kom gennem slæg
ten Stokholm på Sindbjerggård, sammen med familien i Bjerre
gård, og de har således været gæster i den fantastiske store
hovedbygning til Bjerregård.
Dæmningen anlægges og Nørre Vig udtørres
Min farfar Niels Chr. Borg arbejdede i Nørrevig, da den i 1870'erne
blev udtørret. Det har han fortalt om til min far, men han har ikke
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selv skrevet noget om sit arbejde i vigen. Det har derimod den
store søfarer Jens Kusk Jensen fra Vester Assels. Han skriver i sine
erindringer, "at det i 1872 blev besluttet at Glomstrup Vig
(Nørrevig) skulle udtørres". Fra begge sider arbejdede flere hun
drede mand med at lave sluser og køre jord ud til en dæmning.
(Det er dæmningen mellem Thissinghus og Vester Assels). Da
dæmningen var færdig, blev der udlovet en flaske brændevin til
den, der først kunne gå over, og en eftermiddag, da de gik ind for
at spise deres mellemmad, var de så nær, at de mente, de kunne
nå sammen til aften. Da de kom ud, var det meste af dæmningen
borte. Plankerne sejlede i fjorden, ved hver side af den forsvundne
dæmning var en mudderbanke. Årsagen var, at midt i fjorden, i en
længst forsvunden tid, da landet lå højere, havde været et dybt
løb. Dette var efter landets sænkning fyldt med tang og mudder og
senere med sand ovenpå; nu var sandlaget bristet og den hen ved
ti alen høje dæmning forsvundet.
Arbejdet blev fortsat indtil dæmningen var fuldført. Dernæst blev
der gravet en kanal til at tage vandet fra omegnen og lagt en dæm
ning om hele arealet.
For at holde disse udgrav
ninger fri for vand, havde
hvert hold arbejdere en
vandsnegl til at løfte vandet
op med. Det var min og de
andre drenges største for
nøjelse at dreje vandsneg
len.
Endelig kom det store øje
blik, da vigen skulle pum
pes læns. Der var opstillet
en stor centrifugalpumpe,
der skulle trækkes af et
lokomobil.
Jeg havde fået lov til at se,
når dampmaskinen kom i
gang. Maskinen gik, men
pumpen gav ingen vand.
Sådan gik der en uge, men
endelig satte de et damprør
til pumpen og blæste pum
pen ud, og så kan det nok
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være, den gav vand, på 21 døgn var vigen pumpet læns. Ved kanal
arbejdet fandt de svære træstammer, hvoraf i hvert fald én blev lig
gende i bunden af kanalen, da den var så stor, at de ikke kunne få
den op, og den var for hård til, at de kunne stikke den i stykker. (I
min barndom lå denne træstamme på bunden af kanalen, men
tværs over). De fandt også en udhulet træstamme fra oldtiden,
hvalknogler, rensdyrgevir og mere. Ved at se disse ting vaktes min
interesse for fortiden. Det var ikke alene fortiden der kom frem,
efter vandet pumpedes ud. Der blev også trang plads for fiskene.
Ålene samledes i mudderet, og folk kunne fange dem med de bare
hænder. Det rygtedes hurtigt, og en mængde folk strømmede til
hver med en sæk, som de stak de levende ål ned i. Folk var så ivri
ge, at de vadede i mudderet lige til armhulerne.
Fjordbunden skulle jo beplantes med græs, jeg tjente også en skil
ling på denne måde. Karlene havde skarpe klamper undertræsko
ene og trådte huller, og så havde vi rollinger hver sit stykke, hvor
vi plantede græs i hullerne og trykkede dem sammen".
Det skal bemærkes, at Nørrevig blev udstykket i jordlodder, som
landmænd i omegnen kunne leje til græsning af deres kreaturer.
Den Ege, eller udhulede træstamme fra oldtiden, som Kusk Jensen
omtaler, er opbevaret på Morslands Historiske Museum. Fundet af
den beviser, at der fra vikingetiden har været meget liv i vigen.
Det skal også bemærkes, at før dæmningen blev anlagt, skriver
Kusk Jensen.
"At en begivenhed var det hvert år at komme med far over til Chr.
Serup i Redsted med et par stude. De blev trukket ned til fjorden
og bundet bag efter Peder Færgemands pram. Jeg var altid bange
for, at studene skulle drukne, for de blev ved at vade, indtil ryggen
var helt under vand. Først når de ikke kunne holde næsen oven
vande, begyndte de at svømme over fjorden til Thissinghus.
Det var en stor genvej, og studene var jo drivende våde, når de
skulle afleveres". (Chr. Serups gård "Svejsager" ligger på Thissingvej, over for den gamle Redsted Vestre skole, den har været i
Serup slægtens eje i flere generationer).
I en lille notis i Morsø Folkeblad læste jeg engang følgende om
Vigen:
"Den store begivenhed i Thissinghus-Vigs historie er eventyrer
om, hvorledes driftige og fremsynede mænd forvandlede store
vandarialer til bølgende græs- og kornmarker. Det begyndte
omkring 1870, da 3 interesserede mænd drøftede hvilke mulighe
der, der lå gemt i Thissing Vig. De 3 mænd var købmand Chr.
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Munch, hans broder propritær Lars Munch, Skibsdalsgård og bog
holder Kiær Thisted. Det var dristige tanker, de 3 mænd tumlede
med, men de blev realiserede. I årene 1871-74 blev store arealer af
vigen inddæmmet og afvandet i h.t. herom forud truffen aftale
med staten. Da udtørringen var færdig 1874, gik man i gang med
at plante græs".

Den gamle Viggård
Købmand Steen Jacobsen skrev en gang i Jul på Mors, "at driftige
mænd indså det fornuftige i at lægge en dæmning fra Thissinghus
til Vester Assels og dernæst søge om tilladelse til at udtørre de
mægtige arealer øst for dæmningen. Efter overleveringerne skulle
et engelsk selskab i 1871 have været de første med ideen. Ifølge
arkivet kommer også to danske med i landvindingen. Den ene var
Chr. Munch til Peterslund dengang bosiddende i Thissinghus Køb
mandsgård. Den anden var hans broder Lars Munch "Skibsdal
gård".
De to brødre, som var årsagen til at Thissinghus blev til den lands
by den blev, kostede dem deres formue. Chr. Møller Munch døde
som en fattig mand i Aarhus og da Lars Møller Munch døde på
Amager, står der i skiftet, at hans formue var under 50 kr. Men om
de to brødre senere.

I Jul på Mors har jeg læst følgende om vigen, skrevet af Chr. Kiær
Madsen:
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"Det var i 1918 jeg traf Holger Kofoed og Nielsen på Haslev Høj
skole.
Kofoed, der var en stor og kraftig mand - og den dominerende spurgte mig, da han hørte, jeg var fra Mors, om jeg kendte
Glomstrup Vig. Det gjorde jeg, da min fars lille gård lå tæt ved
vigen. Jeg forstod, at de to var fra Bornholm, at de var interesse
rede i at købe vigen, men jeg kendte den ikke ret meget ud over at
den var delt i nordre og søndre vig, begge fulde af vand, og der var
gravet en kanal hele vejen rundt, som havde udløb både nord og
syd for dæmningen, som skilte vigen fra Limfjorden. Dæmningen
der var ret bred, gik fra Vester Assels til Thissinghus, hvor der var
så dyb vand i fjorden, at mindre skibe kunne sejle ind til en bro,
som var bygget på pæle. Ovenpå dæmningen er der vejbane, så
man kan køre over.
Vandet i fjorden står vel nok 1-2 meter over vandstanden i vigen.
Der var en stor mølle, en af de rigtige gamle vindmøller med fire
vinger med sejl, og som kunne drejes efter vinden. Der var også en
kraftig petroleums motor til hjælp for at holde vandstanden nede i
vigen. Jeg havde kun været hjemme fra højskolen nogle få uger,
da jeg en dag ser de to bornholmere komme gående over marken
fra stranden til "Højvang" der var mit hjem. Jeg husker det særlig
godt, fordi det første, de fortalte, var, at de var gået langs stranden
fra Nykøbing, og at de var sultne. Nu var det jo småt med penge
og mad omkring krigens slutning, så mor havde ikke rigtig nogen
mad i huset udover brød, spegepølse og ost. Jeg måtte i hønse
huset efter æg. Jeg husker, at Kofoed var meget sulten og spiste
og spiste, og at mor var ulykkelig over ikke at have noget bedre
mad at stoppe i det store menneske. Men han blev omsider mæt.
Nielsen var nemmere at stille tilfreds. Kofoed og Nielsen købte
Glomstrup Vig kort efter, at de var kommet til Vester Assels, men
Nielsen blev ret hurtig ked af at det hele og var allerede væk om
efteråret, da jeg kom derned den 1. november i 1918 sammen med
fire andre unge mennesker; det var Anton Brejner, Jensen, Aage
Sejersen og Samuel Boel (som mest kørte med traktor), med Brej
ner som forkarl. Desuden kom nogle arbejdsmænd, som jeg ikke
husker navnene på. Jeg husker Agnes Meister, som sørgede for
mad og forplejning, og lillepigen. Kofoed var den første, der prø
vede at dyrke vigen, der blev pløjet og sået hvidkløver langs kana
len i søndre vig, men der voksede, så vit jeg husker, ikke noget. I
nordre vig voksede der, efter at vandet var pumpet ud, noget som
vi kaldte søgræs, der var langt og stift. Det blev (med besvær, for
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jordbunden var meget blød) høsten bjerget og presset i baller, og
vi kørte mange læs til Nykøbing med hestevogn, hvor der blev
vejet og læsset på banevogn og ekspederet til København. En
gang kom der også skibe til Thissinghus, som blev lastet med
søgræs, også til København. Der var fodermangel til heste der
inde. Jeg husker, jeg var ridende på "Frode", den eneste frede
riksborgerhest, vi havde, til Moutrup og en gårdejer i Øster Assels
for at skulle købe nogle stakke enghø, de havde stående - jeg
måtte give 1 a 11A øre pr. kg. Om efteråret og sidst på sommeren
kom ålene og ville ud i fjorden og ud på den lange vandring over
på den anden side af Atlanterhavet for at gyde, men de allerfleste
blev fanget ved møllen og kom i store hyttefade. Ålene var den
eneste indtægtskilde indtil da. Alt dette, møllen, motoren og åle
fangsten blev passet af bestyren, som hed Hald, vist nok P. Chr.
Hald. Han var en personlighed, som havde sin egen personlige
mening om alt, og han var meget agtet af os, som kom i berøring
med ham. Jeg har ofte tænket på, hvordan ålene kunne slippe ud,
men det lykkedes altså for nogle.
Et eller 200 meter inden de når møllen, har jeg set store ål prøve at
komme ud i kanalen ved at glide i en antydning af grøft, hvor bun
den var dækket af langt græs og en smule vand. Der var vel 70-80
meter fra vandet til dæmningen, og så skulle de over den 2-3 meter
høje vold og ud i kanalen og så ud i fjorden, men det skete nok kun
om natten, når græset var fugtigt af dug, men ud kom nogle altså,
for jeg har også set små, gennemsigtige glasål nærmest krybe op
ad et vådt bræt ved siden af et udløb fra den lille mølle, som trak
vandet op fra nordre vig, efter at vi havde lavet en dæmning, som
skildte nordre fra søndre vig. Det er et mærkeligt indstinkt, der får
de små ålelarver til at søge over verdenshavene til Limfjorden op
ad et bestemt vandløb for at ende i Glomstrup Vig, hvorfra deres
mor udvandrede for flere år siden".
711 sidst skriver Chr. Kjær-Madsen, "at mange penge blev ofret de
første år, hvor en driftig mand var forudseende nok til at se, hvilke
muligheder der var i den gamle fjordbund, men han nåede ikke at
få det fulde udbytte af sin pionergerning. Dette var nogle glimt fra
tiden 1918-20. Nu ser det anderledes ud, nordre vig er solgt fra, og
den er nu opdyrket. Men i søndre vig drives stadig ålefangst".
Da vi i 1924 kom til Thissinghus var ejeren af "Viggården" Holger
Kofoed, og hans medhjælpe hed Funk. Kort efter købte entrepre
nør Søren Nielsen fra Vig sogn på Sjælland vigen. Det var ham der
sidst i 1920'erne anlagde dæmningen fra Thissinghus til Emb,
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hvorved vigen deltes i Nørre- og Søndervig. Ved Viggården stod en
vindmølle. Den drev to vandsnegle, der under almindelige forhold
kunne holde vandet borte fra udtørringen. Den blev nedrevet i
1927, og i 1930 satte Nielsen igen Nørrevig under vand, og han
udsatte åleyngel, hvorfor han senere blev kaldt "Ålekongen".

Slaget ved Thissinghus
Forfatteren Hans Kirk skriver i én af sine bøger, at Harboør- og
Limfjordsfiskere udkæmpe et vældigt søslag ved Thissinghus,
fordi den ene part mente sine rettigheder gået for nær af den
anden, og dermed rørt ved et modsætningsforhold af gammel
dato.
Det handlede om fangst med pulsvod i Thissing Vig.
I det følgende kan man læse om, hvor hårdt det gik til, når frem
mede trængte sig ind på deres område.
Den 19. maj 1839 om morgenen kom der ilbud fra sognefoged
Mads Svejgaard i V. Assels til herredsfoged Rummelhof i Nykø
bing. Sognefogeden skrev: "I anledning af de pulsvodfiskere, som
har været her i Tissing Vig at pulse Ol, di er fra Thyholm, som F. A.
her var anhold, 5 vode, di fattig folk fra V. Assels, som er deres
daglig næringsvej at bruge krog fiskeri, ville være der for og opta
ge dem, slog pulsvode fiskerer dem med vol og saarer nogle af
dem, som læger og er ubrugelige, og nogle flere var i overværelse,
Ole Clausen armskade, Christen Riimer hovedskade, som så has
tig muligt ønsker lægehjælp, armen formode jeg er i tue, og for
nævntes hoved og ansigter så så faarligt ud og læger hos Jesper
Thissinghus; flere har fået skade både synlig og usynlig, Christen
Nors, Peder Goul, Lars Peter Chrysten Kolhøy, jeg har set dem alle
sammen. Di saarne for mig foregav, at Morten Thommesen fra
Hellere paa Thyholm vil opgive alle de feskerer, som var med at
feske, jeg var ikke i Overværelse Føren di var Rezst bort. Di saarne
længe øjeblikkelig efter lægernes Hjælp, men formaaer ikke selv at
bekoste det".

Trods sin ubehjælpsomme form var skrivelsens indhold klar nok;
fremmede fiskere med ulovlige pulsvod var kommet i slagsmål
med de stedlige, som ville konfiskere deres redskaber, og havde
herunder, inden de igen sejlede bort, mishandlet adskillige af dem.
Herredsfogden tog derfor også straks afsted til V. Assels, med
bringende en læge, som kunne tilse de sårede, hvoraf navnlig hr.
Nors havde fået en ilde medfart; lægen måtte ud til ham igen
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dagen efter, da hans hustru frygtede for, at han ikke ville overleve
sine kvæstelser. Det gjaldt om at finde de fremmede fiskere, der
dels var fra Odby og dels fra Harboøre, og da det oplystes, at de
holdt til ved Tambohus på Thyholm, gav herredsfogeden sig straks
på vej derhen, ledsaget af sognefogderne fra V. Assels og Jegindø.
Fra færgen kunne de se, at der lå 10 både, og at 5 vod var opstakket på stranden, men inde på land må man have anet uråd, thi et
af voddene blev nu nedtaget, og to både stak i vandet og sejlede
bort. Da øvrigheden landede, var der heller ingen at se, thi fisker
ne havde skjult sig og kom ikke frem, så det var ikke muligt at få
noget forhør afholdt over dem. Herredsfogeden beslaglagde der
for de 4 vod og bådene, som så af 16 lejede karle blev sejlet til
Nykøbing. Ligeledes satte han sig i forbindelse med sin kollega i
Refs Herred, Ficher, og denne lod straks 12 mand arrestere, hvor
på de over Jegindø og V. Assels, begge steder afleverede til sog
nefogden og kørt til Nykøbing.
Af forhøret over de sigtede og anholdte (den 21. maj) syntes det at
fremgå, at kun 3 af bådene fra Harboøre havde deltaget i slagsmå
let, blandt dem én af de undvegne; nogle erklærede, at de slet ikke
havde været inde i vigen. Sådan fortsatte Harboørefiskerne at und
skylde sig. Fiskerne fra V. Assels blev selvfølgelig også afhørt. Chr.
Venøe forklarede, at da han havde fået bud om det ulovlige fiskeri
i Vigen, havde han og nogle andre først ved et udspændt reb prø
vet at spærre de skyldige tilbagevejen, hvorefter de var roet ud for
at anholde dem. Det første vod, de traf på, var fra Thyholm og lod
sig godvillig føre til land, men de andre søgte ved at overskære
rebet at slippe bort.
En af Morsingboerne ville nu standse dem og greb fast i deres årer,
men måtte slippe, da han fik et slag i hovedet, så han tumlede om
i båden. De måtte derfor trække sig tilbage og tog ikke yderligere
del i begivenhederne; de så imidlertid, at to andre pulsvodsbåde
var i kamp med deres fæller og hørte, der blev råbt: "Slå dem ihjel,
de Hunde". Det gik blodig til, men da Venøe var en gammel mand,
var de ikke yderligere kommet deres betrængte kammerater til
hjælp. Det var i det hele taget de fremmede, der havde overtaget,
og de bemægtigede sig oven i købet det konfiskerede vod, inden
de sejlede bort. Chr. Rimmer forklarede, at den båd, han var i, blev
sammen med den, hvori Chr. Nors befandt sig, omringet af 4 puls
både, og at en af dem med fuld kraft roede mod Nors' båd for at
kæntre den, men han, der var en mægtig stærk mand, afparerede
stødet og sprang derpå over til de fremmede og forlangte dem til
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at udlevere deres vod. I det slagsmål, der derefter
han en 2-3 mand omkuld, men der kom undsætn
både, og han blev så forslået med rorpinde og årer
*O
og på kroppen, at han til sidst styrtede besvimet on
-Ö « ’P
han kastet ud i vandet, der dog på det sted heldigvis
•S*
re, end han kunne bunde, og derfra lykkedes det at b)
på strandbredden. Hans fæller havde ikke kunnet h
kampen, da de selv blev trakteret på lignende vis s
overmagten var for stor, hvortil kom, at Chr. Nors' båd,
havde forladt, var flygtet. Chr. Pedersen havde inde på land affyret
et skræmmeskud med sin bøsse for at kyse de fremmede, og nogle
vod var da straks sejlet bort; selv ville han derefter været roet ud
på fjorden, men inden han nåede hen til sin båd, der lå noget
borte, var det hele forbi. At det har gået hårdt til i Thissing Vig, ses
også af de regninger fra læge og apoteker, som siden blev frem
lagt i retten.
Doktor Nyrops var på 10 Specier "for min umage ved de såredes
behandling til deres helbredelse"; han havde foretaget 3 rejser til
V. Assels. Apoteket i Nykøbing krævede 3 Rbd. 1 Mk. 10 Sk. for
badevand, sårbalsam, salver, plastre, smørelse og medicin.

En anden version af slaget er fra "Morsingboer i gamle dage".
"Normalt kom morsingboer og havboer fredeligt ud af det med
hverandre, men i foråret 1838, da vinterfiskeriet hørte op, kom
nogle havbåde ind i Thissingvig for at drive den ulovlige pulsvå
defiskeri; men beboerne i Vester Assels fik fat i dem, og da havbo
erne havde beskadiget nogle af disse beboers fiskegarn, som var
udsat i vigen, måtte de fremmede yde erstatning, før de blev frigivne; men Morsingboerne undlod dog at melde dem til politiet for
den begåede lovovertrædelse. Det følgende år, natten mellem den
18. og 19. maj 1839 kom Harboøreboerne imidlertid igen, denne
gang med 10 både, og lagde ind i Thissingvig for at bruge Pulsvåd.
En del fiskere fra Vester Assels gik så, ligesom det foregående år
ud til dem for at forhindre fiskeriet, men denne gang var havbo
erne langt i overtal, og de omringede Assels-bådene på morderisk
vis med bådshager og stænger. "Da omsider en af Morsingboerne
lå livløs i båden, en med knust arm og alle meget beskadigede, lod
voldsmændene dem endelig passere med den erklæring, at de
næste år ville komme igen og da dræbe enhver, der vovede at
modsætte sig denne fiskning. 9 fattige fiskere fra Vester Assels ere
således tilredte, at de om de end genvinde deres helbred, ere i lang
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tand til at ernære sig". Så snart morsingboerne kom i
.idte de selvfølgelig bud "ilbud" til politimesteren i Nykøjm tildragelsen og han begav sig straks i en båd efter havboadene, hvem han traf i nærheden af Jegindø. Det lykkedes 2 både
at undfly, men mandskaberne i de øvrige 8 både, lod både og red
skaber i stikken og flygtede i land på Thyholm, hvorefter politi
mesteren lod de beslaglagte både sejle til Nykøbing. Da sagen nu
var overgivet i politiets hænder, fik den antagelig et alvorligt efter
spil for voldsmændenes vedkommende. Efter sigende blev der
skudt med jagtgevær fra bredden ved Thissinghus, og lægen
Jesper Thissinghus - som han blev kaldt - måtte behandle flere af
de tilskadekomne på stedet. Således havde Ole Clausen fået bræk
ket armen. Chr. Rimmers hoved og ansigt var ukendeligt. Andre,
som havde fået svære skader, var blandt andet Christen Nors,
Peder Goul og Lars Peder Christensen Kalhøy. Ligeledes fik slaget
et retslig efterspil for havboerne, foruden store bøder fik 12 af fis
kerne 3 års forbedringshus.
Denne version af slaget, er oprindelig fortalt af Peder Horsager
født den 9. september 1820 i V. Assels til Lars Pedersen født den
3. august 1836 på Jegindø, som fortalte det videre til lærer Molbæk
i Redsted Vestre skole, siden i Næs skole i Karby sogn. Peder
Horsager blev 99 år og Lars Pedersen blev 94.
Pu Isvod
Pulsvod er et redskab, som ikke bruges mere. Det bestod af et
stort, finmasket garn med en rummelig sæk på midten, flankeret
på hver side af en lang vinge, og det blev trukket af to smalle både.
Finessen var nu, at en mand med en kølle, i hvis brede ende der
var en hulning, slog et kraftigt slag i vandet, hvorved der ikke blot
steg en høj vandsøjle til vejrs, men også för en luftblære til bun
den, hvor den virkede som en bombe og jog fiskene ind i garnet,
som de to både derpå roede sammen.
Denne metode, der nærmede sig rovdrift, fordi den også gik ud
over yngelen, var imidlertid myndighederne en torn i øjet. Og der
blev ofte givet regulerende bestemmelser angående den, uden at
det hjalp meget.
I Hans Kirks "Fiskerne" ses et slag mellem fiskerne fra Nibe og
Gjøl. Der bliver sagt, at Hans Kirk har brugt Slaget ved Thissinghus
som forbillede.
Ved Thissinghus boede i 1870'erne to fiskere fra Haboøre, det var
Chr. Eskildsen Hav født 1819 i Harboøre, gift med Kirsten Jensen
16

født den 30-9-1833 i Sindbjerg. De fik bl.a.sønnen Chr. Eskildsen
Hav f.d.25-8-1877 i Thissinghus, og Jens Madsen født 1819 i
Harboøre gift med Jørgine Nielsen født 1827 i Nykøbing. Om de to
fiskere har været med i slaget ved Thissinghus melder historien
intet om. Men da de flyttede til Thissinghus har man nok haft de
forhadte fiskere fra Harboøre i tankerne.

Den gamle Fajancefabrik (nu på Glomstrup)

Fra Fajancefabrik til færgehus ved Thissinghus
En mand ved navn Thomas Lund købte 1763 godset "Lund". Han
startede både et tegl- og kalkværk, og i 1774 en fajancefabrik, men
det gik galt for ham.
I 1777 tog han sit liv, og hans enke fik ret til at bebo en ende af
fabrikken, men allerede i 1784 er fajancefabrikken lukket. På ettids
punkt bliver huset flyttet til Thissinghus, hvor det har fungeret som
bolig for den daværende færgemand. Efter dæmningen var anlagt
købte murer Lars Pedersen huset, og flyttede det til sin ejendom,
som lå i svinget lige før V. Assels's Teglværk. Den ejendom over
tog hans søn Valdemar Lind Pedersen. Min ældste bror Niels Borg
tjente hos Valdemar Lind Pedersen i somrene 1925-26-27. Jeg har
flere gange sovet hos ham i den gamle fajancefabrik og færgehus.
Bodil og Allan Christensen fik det gamle hus flyttet til deres
museum på "Glomstrup", hvor den, sammen med andre ældre
huse fra Mors, står som et minde fra en svunden tid.
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Thissinghus købmandshandel og kro
Fra Thissinghus til Vester Assels var færgefart. Derfor var der på et
meget tidligt tidspunkt en kro i Thissinghus.
Det var i den kro Jacob Hald Christophersen fik købmandshandel.
Senere blev der gæstgiveri i den tilstødende ejendom, den blev
kaldt for Landmandskroen og værten for gæstgiver, ejendommen
eller gården hed "Thissinghus".
En af mine gode venner var Niels Chr. Thomsen Nielsen fra
Sindbjerg, som har skrevet en hel del om Thissinghus. Han tjente
i sine yngre dage på landet, men gik senere på seminarium for at
blive lærer. Han blev overlærer i Lindholm ved Nørresundby. Han
var formand for Danmarks Lærerforening og for Fællesrådet for
danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer (FTF). Vi sad
i nogle udvalg og komitéer sammen. Til trods for sine mange gøre
mål, var han meget interesseret i "Thissinghus". Når vi havde
afsluttet et møde, tog vi ofte op på mit kontor, hvor han udfrittede
mig om alt der vedrørte Thissinghus. Det blev til flere artikler, som
han bl.a. skrev til Morsø Folkeblad i 1974.
Han skrev blandt andet:
"Efterhånden som sejladsen tiltog, voksede også handlen, og der
blev liv og røre i købmandsgården. Her kom folk for at handle, men
også for at få en snak i købmandens krostue: bønder og andet
godtfolk fra omegnen, søfarende og småhandlende. Ofte lå
tobaksrøgen tungt over loftet, og der var ingen mangel på øl og
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brændevin til rimelige priser. Noget måtte købmanden jo gøre for
at stabilisere omsætningen, og han lod lægge dansegulv i krostu
en. Der var dårlige betingelser for "det søde liv", og dansegulvet
blev aldrig slidt op. Det skal i dag være at finde i købmand Snerlings soveværelse.
Ejeren af en naboejendom, der levede af landbrug, forsøgte sig
også med beværtning, så den lille by en tid havde to udskænkningssteder.

Thissinghus blev min barndomsby
Hvis Munch-slægten var den direkte årsag til, at Thissinghus blev
en skøn landsby, var min grandfætter den direkte årsag til at vi
kom til at bo i og ved Thissinghus.
Min fars fætter Christen Andersen havde fra 1892, den første ejen
dom på venstre hånd, når man fra Redsted kørt ind i Thissinghus,
han købte senere Thissinghus købmandsforretning. Hans ældste
søn Niels Chr. Andersen havde slagterforretning i købmandsgår
den. Men da hans far solgte forretningen rejste sønnen til Amerika,
men kom hjem igen, og oprettede en slagterforretning i Karby.
Den solgte han i foråret 1923 til min far, og rejste igen til USA. Hver
gang han var på ferie i Danmark besøgte han Thissinghus. Sidste
gang var han omkring 90 år. Da Niels Chr. Andersen i 1892 blev
døbt var fadder ved hans dåb bl.a. hans far's to brødre Martin
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Andersen, som senere fik et charcuteri og brændselsforretning på
Vesterbro i Nykøbing og Anders Chr. Andersen, som fik en gård og
ølbryggeriet i Karby. De boede begge på det tidspunkt i This
singhus. Købmand Chr. Andersen fik fotograferet købmandshand
len, hvor han, sammen med sin søn Niels Chr. Andersen står foran
bygningen. Det blev sendt ud som postkort.
På et andet fotografi af Thissinghus Købmandsgård sidder Niels
Chr. Andersen på sin slagtervogn, hvorpå der står skrevet "This
singhus slagterforretning".
Af økonomiske grunde måtte min far i 1924 afvikle slagterforret
ningen i Karby og fik arbejde på V. Assels teglværk. Samtidig var
der en ledig lejlighed hos skipper Peter Trap i Thissinghus.
Ved at min grandfætter Niels Chr. Andersen solgte sin forretning i
Karby til min far, blev han således den direkte årsag til, at vi kom
til at bo i Thissinghus.
Jeg glemmer aldrig den dag, vi med flyttelæsset holdt udenfor
skipper Jens Peter Pedersen Trap's hus, hvor vi skulle bo, og at jeg
som en lille 5 årig dreng sprang af flyttelæset og løb ned til broen,
hvor "Bertha" lå. Skipperen på Bertha var på det tidspunkt Peter
Trap, som han blev kaldt. Det var en ubeskrivelig oplevelse, at se
skibet ligge og vugge ved broen. En så stor oplevelse, at siden den

Peter Traps hus
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dag har mit hjerte banket for skibe og søfolk. Bertha var således
det første skib jeg havde set, og det første skib jeg som jungmand
i 1936 påmønstrede. De næste dage, i de nye omgivelser, gik med
at rekognoscere terrænet i og omkring Thissinghus, og lære bebo
erne at kende.

Beboere i Thissinghus
Her vil jeg nævne de familier der boede i og ved Thissinghus da vi
i 1924flyttede dertil: I den første ejendom i svinget på Thissingvej,
boede Poul Højgård som var enkemand og havde sin datter Anne
hjemme. Han solgte ejendommen i 1927 til Stannislau Roy g.m.
Dagmar Sund. Lidt længere fremme ad Thissingvej lå to ejendom
me overfor hinanden, i den til venstre boede Marinus Steffensen,
g. m. Henriette og med datteren Elly. De solgte ejendommen i 1930
til Otto Andersen g.m. Agnes. Lige overfor dem boede Kr. Hald
g.m. Karen. De havde sønnen Ejgild. De solgte i 1927 ejendommen
til Hagen Olsen g.m. Kirstine. Lidt længere fremme lå to små huse,
i det til venstre boede en ældre mand Søren Peter Petersen med
sin datter Inger Kathrine, som blev kaldt Lone. Hun havde en evne
svag datter Magda Johanne. Deres hus, som tilhørte kommunen,
blev i 1928 overtaget af Jens Nielsen Jensen (kaldet Niels Eng
bjerg) g.m. Anne Pedersen. De havde bl.a. børnene Laurits, Maren,
Jens, Esther, Henny, Agnes, Anton, Karen, Søren og Viola. Niels
Engbjerg var en velbegavet mand, men han ville ikke bestille
noget. Overfor dem boede murer Kristen Pedersen g.m. Maren. De
havde bl.a. børnene Holger, Thorvald, Julius, Agnes, Dagmar,
Harald og Aage. De fleste af børnene var født i det hus i dalen, hvor
vi senere kom til at bo. Kr. Pedersen var foruden at være en dygtig
murer, dygtig til at klinke fade mm. I den første ejendom på ven
stre hånd i Thissinghus by boede Søren Chr. Sørensen (han blev
kaldt Chr. Knattrup, hans biologiske far var Peder Chr. Andersen
(Bodsen) i Bækgård, Vejerslev, min fars fætter). De havde to piger
og en dreng Søren. Den ældste Helene blev gift med Poul Poulsen
i 0. Assels sogn, og de fik 21 børn. Da Helene blev 90 mødte 18 af
hendes børn op med deres ægtefæller og børn i alt 144. Kr.
Knattrup solgte ejendommen i efteråret 1925 til Hans Strand g.m.
Amalie. De havde børnene Edvard, Svend, Osvald og Oda. I 1927
købte Konrad Vester ejendommen, men indtil han i 1930 blev gift
med Margrethe Tibæk, blev den passet af hans forældre. Det
næste hus var ejet af tømmerhandler Peder S. Pedersen g.m.
Maren. De havde børnene Esther og Niels Aage. I det næste hus
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boede kusken Karl Blaabjerg g.m. Hilda. De havde to døtre. Efter
dem kom Kaj Richard Christensen (Rimmer) g.m. Alma. De havde
datteren Ebba. I det sidste hus før kanalen boede farver Wilhelm
Jørgensen g.m. Marie, som havde brødudsalg. De havde børnene
Anders, Peder, Emilie, Sørine, Theodor, Otto og Henrik. Jørgensen,
han var tømrer og havde sit tømrerværksted i et tilstødende hus,
og g.m. Sigrid Marie Jensen. Deres børn var Wilhelm og Karen
Jørgensen. Det lange hus på højre hånd tilhørte skipper Peter Trap
g.m. Kristiane Kristensen. Deres børn var Søren, Sigurd, Magda,
Stine, Peter og Viggo. Hos dem boede vi 1924-27 og igen fra 1933,
og vi var: Karsten Borg g.m. Ivarsine Kappelgaard Nielsen og bør
nene: Niels, Henry, Svend, Alfred, Richard, Elly, Frede, Oda. Efter
os kom Andreas Bjarup med hustru Kristine Pedersen og børnene
Ragnhild, Ingrid og Hermann. Andreas Bjarup rejste samme år til
USA, men kom hjem igen i 1932.
I ejendommen op mod købmandsgården boede Chr. Christiansen
g.m. Jensine Munch. De havde børnene Peder, Hilda, og Else.
Købmanden var Søren Rahbæk g.m. Kirstine. De havde sønnen
Folmer. Efter Rahbæk kom Steen Jacobsen g.m. Edith. Deres æld
ste søn Jens Chr. blev født i 1930.
I det første hus på Porsmark, fra "Hssingvej, boede Knud Knudsen
g.m. Jensine Kristensen, deres børn var Carla, Dorthea og Laurids.
Derefter boede Mikkel Skoubo, den næste ejendom efter ham til
hørte Niels Chr. Nielsen g.m. Else Marie. Efter dem kom Jens
Munch g.m. Dagmar Thomsen. De havde børnene Jens Kresten,
Alfred og Ejgild. I det næste hus fisker og lods Kr. Dalgaard Nielsen
(kaldet Kr. Markvorsen). Han havde to hjemmeværende sønner fra
sit første ægteskab, Peder og Anders, som begge fiskede. I sit
andet ægteskab med Kirstine Krog, var sønnen Henry (Lods). Da
han i 1937 blev gift med Stine Legaard, blev der byggede et hus til
dem ved siden af de gamles.
Den gamle Kr. Markvorsens forældre Markvor Nielsen og Ane,
havde det hus der lå klods op af slusen, ved dæmningen til V.
Assels. Rester af det hus lå der endnu i 1924.
På vejen fra Thissinghus mod Glomstrup boede i den første ejen
dom Albert Christensen, gift med Maren Sveigaard. De havde dat
teren Else. Derefter boede Kr. Kristensen (Rais) g.m. Jensine
Jensen. De havde børnene Agnes, Laurids, Clara, Harry og Aage.
Den næste ejendom blev kaldt "Vandborg".
Den tilhørte min farbroder Anders Borg g.m. Nicoline. De havde
børnene Helga, Clara og Sigrid.
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Der var to veje ned i Dalen ved Thissinghus. I den første ejendom
- fra Tissingvej - boede Peder Chr. Christiansen g.m. Else. Deres
hjemmeværende børn i 1920erne var sønnen Alfred, som kørte
rutebil og datteren Petra. De solgte ejendommen i 1929 til Anders
Bech g.m. Jenny Mikkelsen, deres børn var: Harry, Meta og Ellen.
I det første hus i Dalen boede Anton Nyby Lassen g.m. Kristine
Pedersen. De havde døtrene Mary og Erna. I det næste hus i Dalen
boede Holger Seefeldt med hustru, børn, og svigermor Ingrid
Svensker, som boede i den ene ende af huset. I det sidste hus
boede et ældre par Chr. Møller Jensen (Kræn Simonsen) g. m.
Maren, som blev kaldt Hanne. Kræn Simonsen's far hed Simonsen
deraf navnet, og hans hustrus mellemnavn var Johanne. De havde
bl.a. børnene Marius, Niels Syvenius, Mette Johanne, Laurine
Dorthea, Marie Kristine. Det blev alle dygtige børn. En af deres
børnebørn var Viggo Møller Jensen (Store Viggo) som i flere år var
leder af Perlefesten og sportsklubben i Nykøbing.
Når man kørte ad den anden vej fra ‘Hssingvej mod Dalen lå et hus
mandssted, hvor den ny Viggård "Tissingvig" nu ligger. Den blev
bygget af en blikkenslager, men kort efter vi kom til Thissinghus
blev den solgt til en dansk amerikaner Poul Kjærgaard. Indtil han i
1927 kom hjem fra USA og gift med Gudrun Andersen, blev den
bestyret af hans forældre Kr. Kjærgaard g.m. Maren. Foruden Poul
havde de døtrene Sigrid og Gerda. Poul Kjærgaard solgte i 1928
ejendommen til Jens Chr. Colding g.m. Anne Cecilia Lorentzen. De
havde børnene Hans, Cecilie og Aage.
De her omtalte personers adresse var Thissinghus pr. Redsted
Mors.
Flere af de omtaltes ældste børn var for længst flyttet hjemmefra.
Thissinghus havde alt hvad hjertet kunne begære
Thissinghus var for os drenge noget af det mest pragtfulde man
kan forestille sig, og det både vinter og sommer. Vi kunne lege,
bade og fiske over alt.
11920erne var der endnu meget tang i fjorden. Min ven Henry Lods
havde en lille glib, og medens Henry holdt gliben, gik jeg og stang
ede i tangen med krøjen for at få fiskene ind i gliben. På den måde
fangede vi mange fisk, især ål og ålekvabbe. Henry tog ålene og
jeg fik ålekvabberne. På grund af en mystisk sygdom forsvandt
tangvegetationen i Limfjorden i 1930erne. Da jeg hørte, at der ville
gå ca. 50 år før det kom tilbage, kunne jeg græde. Det kom til at
stemme, der gik ca. 50 år før tangen vendte tilbage.
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Tangen havde en stor betydning for ålefiskeriet, men også omeg
nens bønder nød godt af tangen. Jeg har været med til at køre
mange læs tang, som var drevet i land, og som blandt andet blev
brugt til at dække roekuler med.
Den gamle Kræn Markvorsen (hvis navn var Kresten Dalgaard
Nielsen) og hans sønner var - på det tidspunkt - de eneste fiskere i
Thissinghus. De havde en Limfjordssjægt og en jolle, samt et skur
for enden af broen, hvor de sad og bødede deres garn. Da vi blev
lidt større fik sønnen Henry lov til at sejle med sjægten.Vi sejlede
som regel ud til "Fugleøen", som lå ved indsejlingen til
Thissinghus. På stranden ved Thissinghus lå flere pramme og
gamle joller. Hvis ikke de blev brugt roede vi rundt på fjorden i
dem. Ligeledes lå der en gammel havareret jolle, hvis ejer var
Anders Christensen. Den blev kaldt Ajs Kræn's jolle, og ombord i
den legede vi sørøvere.
Ligeledes var der en pragtfuld badestrand, som ejedes af samme
Anders Christensen, den blev kaldt Ajs Kræn's mark. Det var fra
denne strand omegnens unge mennesker legede og badede. Når
de så os drenge fra Thissinghus komme løbende ud over broen,
springe på hovedet i vandet og svømme over til dem, var det tyde
lig at se, at de beundrede os. Hvis der lå et skib ved broen kravle
de vi op i rigningen og sprang ud fra den. Mange gange har
drenge og unge mennesker fra omegnen fortalt mig, at de ikke
alene var misundelige på os, men de beundrede os for den måde,
vi tumlede os i vandet på. Vi ikke alene sprang ud fra broen og
svømmede rundt, men trådte vande, eller lå stille og flød på ryg
gen. Her kan jeg bemærke, at der var så og sige ingen, der tog sol
bad. Den første gang jeg hørte udtrykket "solbad" var i 1930erne.
"Herman" af Struer lå ved broen. Om bord var en feriedreng fra
Lemvig, og jeg spurgte ham, om han ville med ud og bade. Nej,
sagde han; jeg tager kun solbad. Han blev senere regnskabschef i
et rederi i København. Ved en forhandling med pågældende rede
ri, hvor han deltog som regnskabskyndig, kom vi under frokosten
til at tale om Limfjorden og Thissinghus. "Der var jeg som ferie
dreng ombord i "Herman" fra Struer", sagde han. Jeg genkendte
ham straks og udbrød: "Det var jo dig, der ikke ville bade, men kun
tage solbad". Han lå og tog solbad på husmand og lods Albert
Christensen's skrænt, der gik ned mod fjorden ved broen.
Når Søndervig var belagt med is, kom omegnens mere velbjærge
de herrer og løb på skøjter. Vi børn beundrede dem for den måde
de snoede sig imellem hinanden på og slog ottetaller og herre24

sving. Vi drenge, som ingen muligheder havde for at få et par skøj
ter, løb mellem de fine herrer, i vore jernbeslåede træsko.
I Viggården havde de en Isbåd, og med en god vind, kunne
Viggårdens venner og bekendte fare rundt på isen. Denne isbåd,
som kun bestod af et fundament eller chassis af træ, og med tre
skøjter og et sejl, kunne gøre en fantastisk fart.
Jo, Thissinghus havde alt hvad et hjerte kunne begære. Jeg forstår
udmærket, at Chr. Møller Munch, hellere ville være i Thissinghus,
end på Peterslund.

Frydendal
Når jeg lærte Thissinghus og omegn så godt at kende, som tilfæl
det er, kommer det af, at vi først boede i Thissinghus by, og deref
ter i nogle år i Dalen, som lå ved kanalen langs Nørre Vig, mod
Nørågård.
Kært barn har mange navne, det havde Dalen også. Den blev for
det første kaldt for Fettendal. Det kom af, at vejen i Dalen var en
markvej, der aldrig blev gruset, og som sådan var den i fugtigt vejr
meget fedtet. Det andet navn var Rosendal. Det kom af, at mellem
vores jord og op til vores nabo's have, var der en høj lang skrænt,
som var beplantet med roser. At se de hundrede vis af roser blom
stre, var et syn man ikke kan beskrive. Det skulle ses.
På grund af de idylliske og blomstrende omgivelser blev Dalen
også kaldt for Frydendal. Efter min mening var "Frydendal" det
navn der passede bedst til denne idylliske dal. Foruden det dob
belte hus min far købte, var der to huse mere i Dalen og ét ved hver
nedkørsel til dalen.

"Huset i dalen", sommeren 1930
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Flere huse havde ligget i og ved Dalen. Således kan jeg huske, at
Poul Kjærgaard, (som havde den ejendom, der nu er en del af går
den "Tissingvig"), i 1927 udgravede fundamentet til et hus på sin
mark ved Dalen. Ved at have set udgravningen, og hørt Kræn
Simonsen fortælle om huset, kunne jeg levende forestille mig,
hvordan det havde set ud.
Min far købte huset i Dalen af en mand ved navn Holger Seefeldt,
gift med Karoline Augusta Svendsen født den 19-11-1886 i
Hvidbjerg. Far fik huset på betingelse af, at Holger Seefeldt's svi
germor, Inger Svendson (Inger Svensker, som hun blev kaldt, hun
var født i Blekinge 1859), blev boende i huset, så længe hun leve
de. Hun døde samme vinter. Man kan i mandtalslisten fra 1890 se,
at hun allerede dengang boede i huset, hvor hun på det tidspunkt
var alene med sin 3 årige datter Karoline Augusta.
Der blev sagt, at der i fordums tid havde været et Teglværk i Dalen.
Det er der noget der tyder på er rigtigt. En dag vi brødre gravede i
en forhøjning, som vi troede var en gravhøj, fandt vi forbrændte
rester af mursten. Mellem Dalen og Nøråvej var en lerskrænt eller
bakke. Medens vi boede i Dalen var der, på grund af leret, et stort
jordskred på denne bakke. (Vi børn påstod at det var et jordskælv).
Det skal også bemærkes at i engstrækningen mellem Thissinghus
og Dalen, blev der gravet
mergel, som blev kørt ud på
omegnens sandede jorder.
Derfor var der mange dybe
mergelgrave ved Dalen. Van
det i disse mergelgrave var
iskoldt, så vi måtte ikke bade
i dem, men vi lå på bredden
og nød det liv af frøer, hale
tudser, de såkaldte skøjtelø
bere og i hele taget de mange
insekter, der var i disse mer
gelgrave. Landstingsmand
Martin Sørensen på Peterslund var fra 1921 til 1943 for
mand for De danske Mergel
selskaber.
I mandtalslisten fra Thissing
hus i 1880 nævnes mergel
gråver Peder Chr. ChristianKræn Simonsen
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sen. Han har boet i vores hus i Dalen, (den var blevet udvidet fra at
være en én families hus til en to families). Han skal ikke forveksles
med Peder Chr. Christiansen, som boede ved nedkørslen til Dalen.
(Det var hans søn, Chr. Christiansen der var gift med Jensine
Munch og i 1918 købte ejendommen op mod købmandsgården i
Thissinghus).
Ved siden af mergelgravene, var en hedestrækning med meget
lyng. Når vi skulle til Thissinghus skød vi genvej, på en sti over
denne hedestrækning, men vi skulle passe på, for der var mange
hugorme i lyngen. Den omtalte Kræn Simonsen, fortalte meget
om Dalen. Han vidste, hvor der i engdraget var farligt at færdes.
Der var dybe huller som ikke kunne ses. Et sted var der for eksem
pel en fordybning på 7 alen. Den slags var vigtigt for os drenge at
vide, da vi løb meget på tue. Engdraget tilhørte gårdejer Morten
Rolighed i gården "Højgård", hvis marker gik ned i Dalen. Min far
(som var brænder på V.Assels teglværk) kom en morgen hjem fra
natarbejde, han bad mig løbe op til Morten Rolighed og fortælle,
at en stud sad fast i engdraget ved kanalen. Da jeg kom ind i folke
stuen sad de og spiste morgenmad. Morten bad mig sætte mig, og
få en mellemad og en kop kaffe. Når vi så er færdig med vores
davre, skal karlene nok få den stud hevet op, sagde Morten.
Morten Rolighed havde et stykke jord på den anden side af en lille
å, der løb gennem vores have og ud i kanalen. En dag spurgte
vores nabo, Anton Lassen, Morten Rolighed om, hvorfor han ikke
lod sine kreaturer græsse på det stykke jord. "Nej", svarede
Morten, "Så har Karsten Borg's børn jo ingen steder at lege." Jeg
har opfattelsen af, at Morten Rolighed var klar over, at vi børn ville
meddele ham, hvis der skete noget med hans kreaturer der græs
sede i Dalen, ud fra det lod han os have det stykke jord, som lå
mellem vores hus og kanalen. Medens vi boede i Dalen havde vi
en lille pram. Den tumlede vi os i på kanalen, og ligeledes brugte
vi den, når vi skulle til Thissinghus tømmerhandel efter kul, eller
andre tunge varer.
Fra Tissingvej ind i dalen var et engdrag. Det blev kaldt for
"Esdalen", men da den slog et par sving, som et S kaldte vi den Es
svinget. Det var fra Es svinget den lille Bæk, som gik gennem vores
have havde sit udspring.
I denne bæk og kanalen var der mange fisk, det var især ål og
gedde. Jeg husker en dag, en fin herre fra Nykøbing, gik og mede
de i kanalen. Han fangede en mægtig stor gedde, som han gik
hjem til min mor med.
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Da det var ved middagstid bad mor ham sætte sig, så ville hun
koge gedden, og han kunne således spise middag sammen med
os.
Ofte så vi en gedde ligge og sole sig ved rørene i kanalen, men vi
fangede aldrig selv en gedde, derimod fangede vi ål på kroge, eller
vi stangede dem, i den lille bæk der løb gennem vores have.
Omkring kanalen var der et hav af siv og rør. Det bevirkede at der
var mange svømmefugle, og et hav af frøer. Det var en ubeskrive
lig oplevelse, en sommeraften at lytte til de tusindvis af frøers
kvækken.
Ligeledes var der i engen et hav af blomster, det være sig klokke
blomster, engblommer, de gule smørblomster og kolossalt mange
rødhvide tusindfryd, samt forglemigejer. Jeg husker min mor for
talte, at da Vorherre havde navngivet blomsterne, og til sidst stod
med en forglemmigej i hånden, vidste han ikke hvad han skulle
kalde den, men pludselig sagde han "for glem mig ej, det blev til
forglemmigej". I hele taget var denne Dal noget af det skønneste
man kunne tænke sig. Vi havde en aften besøg af vores skolelærer
Carl Johan Pedersen, og gik os en tur i Dalen. Da vi kom op til
nogle tjørn og så ud over dalen, stod lærer Pedersen pludselig stil
le og udbrød: "Mon der i hele verden findes et skønnere sted end
her".
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Da jeg den 1. maj i 1929 løb i skole vinkede jeg til Kræn Simonsen's
kone Hanne, som gik i deres have, da jeg kom tilbage fra skolen
var hun død. Jeg kan husker, at jeg blev hunde angst for, at den
næste blev min mor. Det var en tanke jeg fik, ud fra, at Inger Sven
sker var død i februar og nu Hanne, så bliver det vel ikke din mor
næste gang, tænkte jeg, og derefter Anne Colding. Det kom til at
holde stik, min mor døde i barselseng den 9. april 1930 efter sit
niende barn, og kort efter døde Anne Colding.
Et par år efter Hannes død kom den gamle Kræn Simonsen på
alderdomshjem, og far købte hans hus og have. Stenene fra den
og vores egen hus i Dalen solgte han senere til Købmand Steen
Jacobsen, han brugte de gamle munkesten til udbygning af
Thissinghus købmandsgård. Det vil sige, at vores hus i Dalen blev
en del af købmandsgården. Jorden ca.2 tdr. sæde lod han den sid
ste beboer i Dalen Anton Lassen bruge. Mange år efter blev der
under tinglysning i Statstidende og Morsø Folkeblad meddelt at
den jord tilfaldt Morten Rolighed hvis ingen gjorde indvendinger.
Men også om jorden tilhørte far gjorde han ikke krav på jorden, for
som han sagde, Morten havde altid været flink over for os, og jor
den var ikke meget værd. I maj måned 1939 kom jeg hjem fra
København, men inden jeg tog et arbejde, bad min far mig være
ham behjælpelig med at grave fundamentet af det gamle hus op,
så grunden kunne blive ryddet. Derefter var der kun et hus tilbage
i Dalen, og det blev et sørgeligt syn, at se ud over denne en gang
så idylliske Dal. Nu er der kun minderne tilbage.
Munch slægten og Thissinghus
Som nævnt, var det slægten Munch fra Peterslund der blev årsag
til, at Thissinghus blev til den handelsplads den blev.
Før i tiden lå skibene, der anløb Thissinghus med varer, til ankers
ude på fjorden, og varerne blev koget ind, men i 1853 blev broen
bygget, og det til gavn for omegnens købmænd der skulle have
varerne. Da broen var en realitet, og den blev anløbet af mange
skibe, er der for mig ikke tvivl om, at den var årsagen til, at Peter
Jensen Munch på Peterslund i 1858 bekostede udvidelse af kroen
til købmandshandel. Hans datter Anne Møller Munch blev den 14.
December 1858 gift med købmand Jacob Hald Christophersen.
Datteren var på det tidspunkt gravid i tredje måned, så de to havde
kendt hinanden hele sommeren 1858, det kan således være årsa
gen til, at Peter Jensen Munch ombyggede kroen til også at være
købmandsgård.
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Da Peter Jensen Munch, som 63 årig i 1867 gik på aftægt, overlod
han sin yngste søn Chresten Møller Munch "Peterslund", men
Chresten Møller Munch ønskede ikke at være på Peterslund, så
han forpagtede den ud og flyttede til Thissinghus, hvor han havde
købt en ejendom på østsiden af vejen. I den ejendom blev mini
ster P. Munch født. Ejendommen eller gården hed "Thissinghus".
Dens jorder gik langs med vejen mod Redsted og efter at Chr.
Møller Munch i 1869 overtog købmandsgården, fik han jorden
langs med stranden til Glomstrup og en del af Porsmark. På grun
den vest for købmandsgården blev Teglværket anlagt sidst i
1870erne.
At Chr. Møller Munch ikke boede i Købmandsgården, kan man
udlede af mandtalslisten fra 1870 hvor der står:
Christen Møller Munch 25 født i 0. Assels, leve af landbruget. Gift
med: Johanne Mathilde Vilhelmsen Jacobsen 24 født i Uddevalla i
Sverige.
Deres tjenestefolk var: Maren Johanne Nielsen 17 født i 0. Assels
Thrine Pedersen 20 født i 0. Assels. Søren Chr. Christensen 51 født
i Dragstrup. Morten Bisgaard Christensen 14 år født i Erslev.

I købmandsgården var personerne:
Detailist, Christen Anton Sørensen 23 født i Storup, gift med Nico
line Frederikke Meulengrath 20 år født i Nykøbing. Medhjælper
Engelbrecht Hilbro 16 år født i Thisted. Tjenestepige Nicoline Mad
sen 18 år født i Redsted. Tjenestekarl Jens Mathias Støiberg 20 år
født i Sundby.

Thissinghus fra 1850
Det er givet, at i 1850'erne begyndte Thissinghus sin storhedstid,
og dette takket være familien Munch. Foruden købmandsforret
ning med kro, kom der tømmerhandel med savskæreri, som også
solgte kul, koks og cement.
Der var Teglværk, som er blevet anlagt kort efter Chr. Møller
Munch er rejst fra Thissinghus. Leret til teglværket blev hentet på
Porsmark, hvor der endnu er rester af lergravene. En banelinie fra
Morsø Kalkbane, endte ved Thissinghus. I 1924 lå der endnu en
dynge kridt ved Porsmark.
Formanden for Morsø Kalkselskab var Martin Sørensen, som i
1906 havde købt Peterslund.
I Thissinghus har der været farve, læge. Fra 18. april til 1. august
1878 var Frederik Thestrup læge, han havde konsultation i gæst30

givergården, efter ham kom Johan Hinding, han flyttede ind i et
hus bygget 1857 på øst side af vejen. Han lod i 1878 bygge det hus,
som senere blev tømmerhandlerens bolig. Der var tømrer, murer,
slagter, skomager, bageriudsalg, kro i købmandsgården, og gæst
giveri i den tilstødende ejendom. Den blev kaldt for Landmands
kroen. Der var vognmandsforretning, og senere kom der Østers
renseri og Metal Støberi. Toldopsynet ved Thissinghus var Jens
Chr. Boli som boede i V. Assels. Han var broder til Samuel Boll, der
var traktorfører i Vigen. For at dræne Vigen kom der sidst i 1800 tal
let en dræningsmester Salomon Nielson til Thissinghus, han var
født 1850 i Sverige, gift d. 12-11-1889 med Kirsten Stefensen født
1865 i Ljøslev. De havde bl.a. børnene, som var født i Thissinghus:
Ingrid Marie Nielson f.d. 23-2-1890. Steffen Chr. Nielson født 30-41894. Carl Gustav Nielson f.d.22-11-1896.
Nogle af teglværkets ejere boede i den første ejendom på højre
hånd mod Glomstrup, den blev opført af teglværksejer Chr. Jensen
i 1885. Det var den ejendom husmand Albert Christensen i 1918
købte. I en af stuerne var Thissinghus' første vinterskole. I samme
stue boede i min barndom en mand ved navn P. Chr. Hald, han
havde før i tiden passet motoren, møllen og ålegården i Vigen,
men på hans ældre dage blev han opfinder. Han ville opfinde en
evighedsmaskine, som han arbejdede helt seriøst på, men han
nåede ikke at få den færdig, inden han døde. Skolen blev senere
flyttet ned i farver Jørgensen's ejendom, og fru Jørgensen var en
overgang hjælpelærer. Ved folketællingen i 1890, var lærerinden
Ane Hansen 29 år født i Svendborg amt. Efter hende kom lærer
Carlsen, men i 1901 blev skolen, flyttet op til korsvejen, og kom til
at hedde Redsted Vestre skole. Det blev en to klasses helårsskole
med en enelærer. Den første lærer i den nye skole var Søren Peder
Andreasen f.d. 5-7-1868 i Lillering by i Tromlev sogn v/ Aarhus. Det
blev ikke alene en skole for børnene fra Thissinghus, men også for
børn der boede nord for skolen. De børn havde vi, i min tid, det
meget sjovt med. Vi kaldte dem " Nar Bar", (Nørre Børn). Når vi
sloges med dem, skreg vore piger fra Thissinghus, "Komme så i
brave karle". Derefter blev vi drenge fra Thissinghus kaldt
"Thissingbravkarle". Pigerne var på det tidspunkt, Hilda
Christiansen, Else Christensen, Agnes og Clara Rajs, Sigrid Borg,
Ingrid og Ragnhild Bjarup, Emma og Ida Baarup, Agnes Pedersen
og Esther Engbjerg.
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Brygger Jacobsen og Thissinghus
Som barn har jeg flere gange hørt, at brygger Carl Jacobsen (18421914) ferierede i Thissinghus. Mine tanker var, at han opholdte sig
i Viggården, men i Redsted kirkebog ser jeg, at farver Jørgensen i
1870erne havde en medhjælper, Hans Stenstrup Vogelius født den
31-8-1852 i Aalborg, gift den 2-3-1873 i Redsted Kirke med Nielsine
Johannemine Elisabeth Thomsen født den 17-2-1853 i Agger.
Deres forlover var min oldefar Poul Josephsen Møller og Frederik
Kande, begge af Tornhøj i Sindbjerg.
Familien var først indersiddere i Tornhøj, hvor de fik børnene
Thomas Frederik Stenstrup Vogelius f. 1873, Adolfine Georgine
Christine Vogelius født i 1874, Laura Johanne Marie Vogelius født
1876 og Jacobine Johanne Ambrosia Vogelius født den 17. sep
tember 1878 i Thissinghus.
Som bekendt var Carl Jacobsens slægt på moderens side Frants
Vogelius Stenstrup gift med Marie Balleby fra Strandbjerggård i
Humlum, de havde "Nandrup" på Nordmors.
Om slægten i Sindbjerg, Thissinghus skulle være ud af samme
familie skal være usagt, men hvis det er tilfældet, kan det være
årsagen til, at bryggeren ferierede i Thissinghus. En datter af
Frantz Vogelius Stenstrup Mette Marie blev gift med apoteker Jens
Jacobsen i Nykøbing. Den slægt skulle efter sigende også feriere i
Thissinghus. På det tidspunkt var købmanden i Thissinghus Harald
Lykke Bagger Mørek født i Skove, Salling 25-2-1851 gift den 26-41876 i Redsted Kirke med den 19 årige Sophie Jensen født den 227-1856 i Roder Mølle i Mygdal sogn. Medens de havde købmands
gården i Thissinghus fik de sønnen Lykke Emanuel Sofus Mørek,
født i 1877.

For at blive ved de kendte slægter, Breinholdt, Stokholm og Bal
leby kan nævnes, at skibsreder Knud Lauritzen var ud af samme
slægt, den ser således ud:
Niels Sørensen Balleby ejede Strandbjerggård i Humlum, hans
datter Mariane blev gift med Peder Pedersen Støvlbæk, "Sindbjerggård" deres datter Maren gift med Poul Chr. Stokholm, "Sindbjerggård". De fik datteren Maren Stokholm som blev g.m. Niels
Buch i Sdr. Lem ved Ringkøbing, deres datter Maren blev g.m.
Jørgen Chr. Breinholt "Damsgård" i Outrup på Mors. Deres datter
Maren Breinholt blev gift med skibsreder Jørgen Ditlev Lauritzen,
én af hans sønner var skibsreder Knud Lauritzen.
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Broen ved Thissinghus
Anløbsbroen, blev før i tiden kaldt Dampskibsbroen. Det kom af, at
små dampskibe sejlede slagtesvin til Struer slagteri, og sten fra
Teglværket, foruden stykgods til omegnens købmænd. Ligeledes
var Thissinghus en overgang et udflugtssted, hvor et lille damp
skib sejlede søndagstur fra Nykøbing til broen, senere blev det
sejlskibe med hjælpemotor der besejlede Thissinghus.
Et hav af sejlskibe anløb broen. Foruden danske skibe har jeg set
tyske, hollandske, norske, finske og svenske skibe ved broen. En
svensk skonnert "Tea" kom i hele min barndom med træ fra
Sverige til Thissinghus Tømmerhandel.
Tømmerlageret lå før i tiden langs fjorden mellem broen og dæm
ningen. Der var endnu rester af det, da vi i 1924 kom til This
singhus, på det tidspunkt blev tørrehuset til det gamle Teglværk
brugt som tømmerlager, og sidst i 1920'erne byggede tømmer
handler Pedersen et nyt tømmerlager. Det kom til at ligge, hvor
teglværket havde ligget.
Broen var den eneste anløbsbro på Sydmors, og der kom mange
skibe. Jeg har set 6 skibe ligge i tørn ved broen. Ældre mennesker
har fortalt, at der har været 12 skibe i tørn ved Thissinghus. To
skibe var hjemmehørende i Thissinghus, det var Peder Traps
motorjagt "Ellen" og J.K. Jantzens motorjagt "Bertha". Købmand

"Bertha" ved broen
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J.K. Jantzen, 0. Assels, som var født i V. Assels, byggede på V.
Assels side af dæmningen to pakhuse til opbevarring af stykgods,
især gødning, korn og foderstoffer.
Indsejlingen til Thissinghus var, for ikke stedkendte, et problem, da
sejlrenden var tæt op af Glomstrup Mark, derfor strandede flere
skibe på hagen ud for V. Assels. Men ved at tude i tågehornet og
hejse lodsflaget, var lodsen hurtigt ude og lodse skibet ind til
broen. I min tid var lodsen en stedkendt fisker Kr. Marvorsen, efter
ham blev det Albert Christensen, der var søn af førnævnte Ajs
Kræn, og barnefødt ved Thissinghus.
Da jeg var med Bertha strandede et stort tysk skib, en såkaldt
"Tjalk" på den lille hage ved V. Assels. For at lette den, sejlede
Ellen og os i Bertha frem og tilbage mellem skibet og broen, indtil
tyskeren var fri af hagen.
Det sidste skib en "Kuf" anløb Thissinghus i 1974 med foderstof
fer til Thissinghus købmandsgård. Jeg var tilfældigvis i Thissing
hus, medens den var der, og skipperen på kuf'en var en gammel
skibskammerat.
Da jeg gik ud over broen, og skipperen fik øje på mig råbte han,
"hvad fanden laver du her i Thissinghus Svend?" Det var hans sid
ste tur til Thissinghus, og det blev det sidste fragtskib jeg har set
ved broen.
Ellen og Bertha
Under navnet "Ydun" blev Ellen bygget som galease i Rødvig i
1888. Jens Peter Petersen (Peter Trap) købte den i 1922 og flyttede
til Thissinghus. Hans yngste søn Viggo Petersen (Trap) overtog
såvel Ellen som lejligheden i Thissinghus efter sin far, og sejlede
med den til omkring 1950, da overtog Peter Trap jun. Ellen, og sej
lede en del år mellem Frederikshavn og Østerby på Læsø med den.
"Bertha" var bygget som kvase i 1889 i byen Lassan nær
Greifswald i det gamle Østtyskland. Den blev overtaget af
J.K.Jantzeen i 0. Assels i 1923. Da vi flyttede til Thissinghus i 1924
var den ældre Peter Trap - på grund af, at hans skib Ellen var i dok
- skipper på Bertha. Efter ham blev skipperen Jacob Attrup fra
Struer og efter ham Harald Røn, og i 1935 overtog Peter Trap junior
Bertha som skipper. Det blev ham der med Bertha i 1930erne sej
lede den silo hjem, som Steen Jacobsen havde købt i Holbæk. Men
ellers sejlede de to skibe kun på Limfjorden. P. Trap junior købte
sidst i 1930erne Frem af Lemvig. Den havde han, til han overtog
sin far og senere bror Viggo's skib Ellen.
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I tømmerlagret blev der opbevaret en mægtig stor skovl. Skaftet
var mange meter langt, og skovlen var som en stor rund trillebør.Den blev brugt, når sejlrenden i gamle dage var sandet til,
noget jeg aldrig har oplevet. Skovlen blev spændt på siden af et
skib, der langsomt sejlede frem, indtil skovlen var fuld. På skovlen
var en kæde, så de kunne tippe den store skovl rundt, for at tømme
den for sand. Den skovl endte på Glomstrup Museum, og da
Glomstrup museum blev nedlagt, endte skovlen sine dage hos en
produkthandler.
Fra Peterslund til Thissinghus
For mig at se, så har Chr. Møller Munch holdt meget af Thissing
hus og sin søster Ane Møller Munch. Han havde, som nævnt, i
1867 overtaget sit fødehjem "Peterslund", men ønskede at bo i
Thissinghus, og derfor forpagtede han Peterslund ud. Der bliver
skrevet, at han flyttede ind i købmandsgården og kroen. Det tror
jeg, som nævnt,ikke på. Derimod har jeg ladet mig fortælle, at han
købte en ejendom på østsiden af vejen i Thissinghus. Den ejendom
hed temmelig sikkert "Thissinghus". Huset lå på øst siden af vejen
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over for købmandsgården. Ved huset blev der senere savskæreri,
med mølle. Det brændte sidst i 1880erne, og derefter er huset, med
en brandmur imellem, bygget op mod købmandsgården.
Den 7. Juli 1889 slog et lyn ned i Thissinghus og dræbte to perso
ner. Den ene var arbejdsmand og ungkarl Karl Christian Therkildsen 27 år, han var født i Ljørslev, men hans forældre boede i This
singhus.
Den anden som døde ved lynnedslaget var Peder Mathias Poulsen
13 år søn af gårdejer Søren Peder Poulsen i 0. Assels. Jeg mener,
at ejendommen og savskæreriet brændte ved lynnedslaget i 1889,
og derefter, som nævnt, bygget op mod købmandsgården på den
anden side af vejen.
Ved dåbshandlinger, kan man i Redsted kirkebog se, at Chr. Møller
Munch var ejer af "Thissinghus" og Peterslund.
Ejendommen "Thissinghus" er uden tvivl det store hus på øst side
af vejen, hvor der senere blev tømmerhandel og savskæreri. Det
falder sammen med, at da det hus, i 1889 brændte, er det blevet
nyopført i 1890er, med en brandmur imellem mod købmandsgår
den. Den ejendom hed netop "Thissinghus".
Slår man op i "Danske Landmænd og deres indsats" af 1945 står
der:
"Christian Christiansen, Boelsmand, Redsted pr. Redsted. Født i
Thissinghus 19. August 1890. Søn af landmand Peder Kristian

Ejendommen "Thissinghus"
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Kristiansen. Gift med Jensine Marie Kristiansen, født Munch, født
den 23. marts 1892 . Datter af Gdr. Chr. Munch i Legind. Gaardens
navn er "Thissinghus". Den er fra 1895 og overtaget af Kristiansen
1918".
I sommeren 1931 tjente jeg hos Chr. Christiansen og Jensine født
Munch. Jensine fortalte meget om ejendommen, kroen og This
singhus, for eksempel, at da de i 1918 købte ejendommen var der
endnu bevilling til gæstgiveri i ejendommen. Man skal også lægge
mærke til, at da Christen Møller Munch flyttede til Thissinghus, var
der kro og købmandshandel i samme ejendom, samtidig med at
den blev beboet af far, mor og mange børn, plus 5 medhjælpere.
Derfor tror jeg ikke, at Christen Møller Munch ønskede at tage
ophold i købmandshuset, men derimod købte ejendommen på
den anden side af vejen, der som før nævnt brændte og senere
blev bygget op mod købmandsgården.
Når Christen Møller Munch's hustru Johanne Mathilde Vilhelmsen,
er blevet tjenestepige i Thissinghus skyldes det temmelig sikkert,
at hun har kendt forpagteren af Glomstrup Vig Niels Markussen og
hustru Johanne Kirstine Poulsen, de boede nogle år i Sverige. Man
kan se i Redsted kirkebog, at da datteren Johanne Markussen i
1889 blev konfirmeret står der, at hun var født i Ljunge sogn i
Sverige, som datter af forhenværende forpagter af Glomstrup Vig
og hun opholdt sig i V. Assels". Forpagteren af Glomstrup Vig
boede i Viggården som lå på V. Assels siden. Den var bygget op af
store kampesten, en meget smuk bygning, som desværre brænd
te for en del år siden.
Købmænd i Thissinghus
Ved folketællingen i 1860 var købmanden Jacob Hald Christophersen 27 år født i Nykøbing g.m. Ane Møller Munch 27 år født
på Peterslund. Deres datter Elisabeth Margrethe 1 år, født i This
singhus.
Handelskommis Ingvard Emil Sand 23 født i Skive. Husjomfru
Marie Boel 16 født i Dover. Tjenestepigerne Johanne Madsen 27
født i Karby. Og Dorthe Kirstine Madsen 16 år født i Rakkeby, samt
tjenestekarl Chr. Venø 60 år født i V.Assels.
Det ser ud til, at flere af børnene fra Peterslund har fundet deres
ægtefælle i Thissinghus. For eksempel, så blev Ane Møller Munch
gift med købmand Jacob Hald Christophersen, Thissinghus, og
kommis Ingvard Emil Sand's søster Abelone Margrethe Sand blev
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gift med Jens Stokholm Munch fra Peterslund. Husjomfru hos Ane
Møller Munch og Jacob Hald Christofersen, Marie Boel blev gift
med Lars Møller Munch fra Peterslund, og Chr. Møller Munch ejer
af Peterslund og Thissinghus blev som bekendt gift med Johanne
Mathilde Vilhelmsen, som har været tjenestepige, i Viggården eller
Købmandsgården.
Efter Chr. Møller Munch's søster og svoger i 1869 er flyttet til Nykø
bing, er Chr. Munch blevet ejer af købmandsgården, men som før
nævnt var han ikke selv købmand. Det kan man udlede af, at da
han blev gift, var forlover forpagter Voetmand, Peterslund og køb
mand Sørensen Thissinghus. Da sønnen Peter Rochegune Munch
1870 blev døbt, var fadderne ligeledes forpagter Voetmand Peters
lund og købmand Chr. Anton Sørensen Thissinghus.
Købmand Chr. Anton Sørensen var født i Storupgaard i 1846, og
gift med Nicoline Frederikke Meulengrath født i Nykøbing, datter af
købmand Meulengrath i Nykøbing. Chr. Anton Sørensen var bro
der til Niels Peter Sørensen, som havde "Højgård" i Sindbjerg.
Hans tre sønner Peder, Anders Bækhøj og Anton Sørensen bekos
tede i 1936 tårnet til Redsted kirke. Hele familien Sørensen fra
"Højgård" ligger begravet tæt op af Redsted kirke.
Efter Chr. Anton Sørensen, blev Harald Lykke Bagger Mørek, køb
mand, han var født 25-2-1852 i Skove i Salling, han blev gift 26-4
1876 i Redsted med den 19 årige Sofie Jensen født 22.7.1856 i
Røde Mølle i Mygdal sogn i Vendsyssel, som datter af Maren Marie
Mortensen og gæstgiver Peder Jensen født 1847 i Stilling ved
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Skanderborg (fra samme egn kom teglmester Adolf Karl Hendrich
Stuhr).Sofie og Lykke Mørek fik sønnen Emanuel Sofus Mørek
f.d.5-3-1877 i Thissinghus. Efter Mørek blev Peder Johnsen Isager
købmand. Han blev født den 15-9-1861 på Jegindø, og gift i Lødderup Kirke den 6. Juni 1886 med Dorthe Marie Villadsen f. d. 15-41856 i "Vestermølle" i Lødderup. Deres datter var Magda Larsen
Isager født den 18-4-1888 i Thissinghus.
Den efterfølgende købmand var Peder Back Jensen f.d. 16-6-1856
i Mollerup gift med Ane Jensen født den 3-4-1855 i Fredsø, som
datter af gårdejer Jens Dahlgaard i Fredsø. Derefter var købman
den Christen Andersen født den 7-11-1870 i "Bækgård" i Vejerslev
gift med Dorthea Andersen f.d. 6-5-1870.
Deres børn som var født i Thissinghus var:
Niels Chr. Andersen, f.1892. Peder Chr. Andersen f.1894 han blev
grosserer i Thisted. Albert Andersen, f. 1896. Johanne Andersen,
f.1898 (hun blev gift med vaskeriejer Agerholm). Thorvald Ander
sen, f. 1900. Aksel Andersen, f. 1905. Johannes Andersen, f. 1912.
Børnene var født i den første ejendom på venstre hånd når man
kører ind i Thissinghus. Efter den sidstes fødsel i 1912 købte Chr.
Andersen købmandsgården. Efter ham kom Søren Rahbæk, der
var født den 15-12-1879 i Skarild, gift med Kirsten født den 27-121885 i Hørdum, Ydby sogn, de fik sønnen Folmer Rahbæk f.d.25-11925 i Thissinghus.
11928 kom Steen Jacobsen, født den 21. August 1903 i Outrup, han
blev gift i 1929 med Edith Andreasen født den 21. Juli 1908 i
Holstebro, de fik børnene:
Jens Chr. Jacobsen født den 19-7-1930 i Thissinghus. Anne Marie
Jacobsen født den 5. Juni 1935, i Thissinghus, gift Leer. Ole
Jacobsen født ? i Thissinghus. Peter Jacobsen født den 6. April
1941 i Thissinghus. Kirsten Jacobsen født den 31. Maj 1943 i
Nykøbing M, gift Clausen og Finn Jacobsen født den 31. Maj 1943
i Nykøbing M.
Efter Steen Jacobsen blev Arne Snerling købmand. Han begyndte
som lagerarbejder 1. april 1937 og blev senere gift med Krista
Snerling, de fik sønnen Hans Jørgen. Mit første møde med Arne
Snerling var eventyrligt. Vi kom med "Bertha" til Thissinghus den
1. maj i 1937 med fuld last til købmandsgården. Arne Snerling kom
ombord og spurgte om jeg - i anledning af 1. maj - ville med til
Nykøbing, det var jeg straks med på, og vi drak os skidefulde. Da
vi ved mindnatstid kom tilbage med bussen, fulgte Snerling mig
ombord, og da der var lavvande og vi med Bertha var hårdt lastet,
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lå skibet temmelig langt nede. I min tilstand var det svært at
komme ombord, men Snerling tog mig i nakken og firede mig
ombord i Bertha. Det var min første møde med Arne Snerling.
Senere var jeg aldrig i Thissinghus uden jeg besøgte familien.
Efter Snerling var Leo Madsen en kort tid købmand, og den sidste
købmand var Holger Høstrup som senere fik forretning i Sdr.
Dråby.
Derefter blev den gamle købmandshandel overtaget af Mollerup
Mølle, og hedder nu "Thissinghus Hvidbjerg Købmandsgård".

Langt op i 1950'erne var Thissinghus Købmandsforretning en af
Morsø's kendteste købmandsforretninger. I 1951 var 30 Morsø
landkøbmænd på besøg i Thissinghus Købmandsgård, som under
ledelse af købmand Steen Jacobsen og købmand Snerling blev
fremvist. Efter besøget i købmandsforretningen gik købmændene
på besøg i tømmerhandlen.
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Tømmerhandlere i Thissinghus
Den første tømmerhandler i Thissinghus var Chr. Christensen Bach
f.d. 25-6-1838 i V. Assels g.m. Laura Kirstine Isager født 1857 på
Jegindø, deres børn, Christine Pouline Bach f.d.13-4-1877 på
Jegindø. b) Isager E.Bach f. 24-12-1880. c) Chr. Marinus Poulsen
Bach f. 2-10-1885 i Thissinghus.
Jeg mener, at Chr. Christensen Bach døde i Nr. Sundby i 1905, så
det må være Sønnen Chr. Bach, der i 1918 solgte tømmerlageret til
Peder Sørensen Pedersen f.d.2-8-1880 i Strandby, g.m. Maren
Dalsgaard f.d.31-3-1881 i Gedsted. Deres børn Esther f.d. 13-1-1914
og Niels Aage Dalsgaard Pedersen f.d. 15-5-1920 i Thissinghus.
Efter tømmerhandler Pedersen overgik tømmerlageret til "Fælles
Tømmerhandlen" i Nykøbing, og med Knud Pedersen fra Nykø
bing som direktør, han var gift med Edith, de har bl.a. sønnen
Harald Pedersen. Familien flyttede ind i forgængerens hus, som i
1878 blev bygget af læge Johan Hinding. I 1980 købte metalstøber
Ejner Nielsen de gamle bygninger.

Tømmerhandlerne's kuske
Tømmerhandlerne i Thissinghus havde før i tiden en fast kusk. Den
første jeg har kendskab til var medhjælper og kusk Visti Jeppesen.
Han var gift med Thyra Nielsen, de havde bl.a. sønnen Aage Viksø
Jeppesen f.i Thissinghus 10-12-1907. Den næste kusk var Ole Kri
stensen Bach f. 28-9-1888 i Fjallerslev, g.m. Kirstine Bach f.d. 16-91889 i Solbjerg. Deres børn var:
Henry Bach f.d. 9-6-1912. Erna Bach f.d. 6-2-1914 i Nykøbing. Vag
ner Bach f.d. 26-12-1916 i Dråby. Gerda Bach født den 11-6-1920 i
Thissinghus. Da vi kom til Thissinghus var kusken Karl Blaabjerg
f.d. 20-5-1901 i Mollerup g.m. Hilda f.d. 16-11-1903, Fredsø, de
havde to døtre. Efter dem kom Kaj Richard Christensen Rimmer
f.d. 17-11-1905 i Ørslev på Sjælland g.m. Alma f.16-4-1907 i Emb,
datteren Ebba f.d. 12-12-1928 i Thissinghus. Det var Rich. Rimmers
oldefar Chr. Rimmer, der blev så ilde tilredt i "Slaget ved Thissing
hus". I 1920erne blev der ved tømmerlageret bygget et hus, hvor
kusken boede. På l.sal var en lejlighed hvor (Ajs Kræns) søn Mari
nus Christensen som var vognmand i 1930erne boede. Han var
første gang gift med Peder Trap's datter Stine født 1908. Hun døde
1938 og Marinus blev gift med Magda Christensen, de fik en ejen41

dom ved Thisinghus. Marinus var broder til husmand og lods
Albert Christensen.

Isager familien fra Jegindø kom til at præge Thissinghus
Købmand på Jegindø Mads Larsen (Isager) f. 1813 i Nykøbing
Mors, gift den 7-12-1849 med Maren Jespersen f. 1827 på Jegindø.
5 af deres børn og deres mor kom til at præge Thissinghus.
Den første af deres børn der kom til Thissinghus var:
Nr. 1)
Laurine Helene Kirstine Isager f.d. 27-7-1856 på Jegindø, hun blev
g.m. tømmerhandler Chr. Christensen Bach f. d. 25-6-1838 i V.
Assets.
De fik børnene a) Isager Edvard Bach f. 1880, b) Chr. Marius
Poulsen Bach født 1885.

Nr. 2)
Mariane Isager f.d. 13-8-1857 på Jegindø, hun blev gift i Redsted
kirke den 23-5-1883 med Søren Chr. Andersen f.d. 24-4-1843 i V.
Assets.
Nr. 3)
Peder Johnsen Isager f.d. 15-9-1861 på Jegindø, han blev køb
mand i Thissinghus og gift den 6-6-1886 med Dorthe Marie
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Villadsen f. 28-12-11868 i "Vestermølle" i Lødderup. Hendes bro
der Poul Villadsen var ejer af teglværket i Thissinghus

Nr. 4)
Johanne Kirstine Isager f.d 9-8-1865 på Jegindø, gift i Hvidbjerg
kirke den 5-7-1891 med snedker Martin Emil Jørgensen f. 28-121868 i København
Nr. 5)
Cathrine Maren Isager f.d. 3-12-1869 på Jegindø gift d. 25-10-1891
i Redsted med matros Jens Chr. Jocefsen født den 12-2-1865 i
Agger, hans far var strandfoged i Vestervig.
Da Maren og Mads Isager's 5 børn blev gift, boede de alle 5 i
Thissinghus. Og deres mor Maren Isager født Jespersen flyttede
efter sin mands død også til Thissinghus.

Teglvasrksmestre i Thissinghus
I mandtalslisten i 1880 var teglmester Adolf Karl Hendrich Stuhr
født 1843 i Lundam ved Skanderborg 1843 gift med Laura Ohlsen
født 1845 i København, de havde børnene:
Katinka Adolfinte Stuhr født 1868. Holger Ludvig Karl Stuhr født
1871. Nanny Alfine Stuhr født 1874. Andrea Axeline Charlotte
Stuhr f.d. 15-10-1880 i Thissinghus.
Derefter var teglværksejeren Chr. Jensen, som var ejer af teglvær
ket fra 1882 til 1887, og i hans tid var teglmesteren Frederik Adolf
Rebbe fra Humlum. Han var gift med Else Marie Damsgård født
1863 i Humlum. De fik datteren Nicoline Rebbe født den 27-8-1884
i Thissinghus. Hendes gudmor var teglbrænder Henrik Rebbe's
hustru. Fadder var Poul Rebbe og murer Niels Damsgaard, Hum
lum. (Rebbe slægten kom fra samme egn mellem Struer og Lem
vig som to af børnene fra Peterslund flyttede til. Det var Mette
Kirstine Munch som blev gift med Ivar Olsen i Gudum og broderen
Jens Stokholm Munch på Nylund, som blev gift med Abelone
Sand. De flyttede 1862-63 fra Nylund til Vejrum). I mandtalslisten
1890 for Porsmark i Thissinghus står teglværksejer Christian Mik
kelsen Mark 44 år født i Outrup, gift med Ane Pedersen 41 år født
i Alsted.
De havde børnene:
Ane Mark 12 år født i Outrup. Mikkel Mark 10 år født i Frøslev,
senere gårdejer i Sindbjerg. Maren Mark 9 år født i Outrup. Marie
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Mark 7 år født i Outrup og Peder Mark 2 år født på Porsmark ved
Thissinghus.
I mandtalslisten 1890 står Chr. Mikkelsen Mark som teglværksejer,
men som fadder ved en dåb i 1891 står han som teglværksbræn
der. Begge dele kan være rigtigt. Da min far var brænder på V.
Assels teglværk, havde ejeren Niels Hestbæk 2 vagter a 3 timer i
døgnet som brænder.
Niels Hestbæk var gift med Hansine Marie Hansen, de havde bør
nene Ebba Stokholm Hestbæk født i Ydby og Nanna Hestbæk født
i Sundby, der var Hestbæk teglværksbestyrer før han kom til V.
Assels teglværk.
Efter Chr. Mikkelsen Mark, var ejeren af Thissinghus teglværk mur
stensfabrikant, Poul M. Villadsen født 1864 i Lødderup, han var
broder til købmand Isager's kone Dorthe Marie Villadsen født
1867, og gift med Maren Christensen f. 1869 i Rødding, Salling.
De fik børnene:
Jens født 1889. Viggo født 1892. Martin født 1895. Elisa f. 1897 og
Albert Villadsen f. d. 23-7-1900.
I 1924 var der, foruden nogle murstensbrokker, kun tørrehuset til
bage. Hvornår teglværket sidst har været i brug ved jeg ikke, men
ved folketællingen i 1921 står der under Redsted sogn: Jens P.
Andersen født den 1-5-1866 i Redsted arbejdede på Thissinghus
teglværk.

"Cabbel" ved Lemvig
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Fhv. minister P. Munch's store slægt
Fhv. minister R Munch's farfar, Peter Jensen Munch, blev født 1804
i Jestrup by i Lyngs sogn på Thyholm.
Han blev uddannet som murer, og i 1828-30 var han med til at
bygge hovedbygningen til herregården "Cabbel" i Nørlem sogn
ved Lemvig. Godsejerens steddatter Bodil Marie Møller, blev hur
tigt forelsket i den smukke murer. På det tidspunkt var det noget af
en skandale, at en godsejerdatter blev gift med en murersvend,
men der er ikke tvivl om, at Bodil Marie Møller, over for sin mor og
stedfar Jens Stokholm, har slået i bordet og bildt dem ind, at hun
var gravid og ville giftes med sin murer. (Bodil Marie Møller's for
ældre var Anne Kirsrtine Breinholt og Chr. Møller af "Cabbel" han
døde 1814). Men murer Peter Jensen Munch fik sin Bodil, i Nørlem
kirkebog står der:
"Ungkarl Peder Jensen Murermester 26 år, har opholdt sig på
Cabbel, født i Jestrup Thyholm, gift 7. april 1830 med pigen, jom
fru Bodil Marie Møller datter af afdøde Chr. Møller til Cabbel i
Nørlem sogn 23 år. Brudgommen skal til sommer tage bopæl på
gården Pederslund på Morsøe".
Da de blev gift var Bodil Marie Møller ikke jomfru men gravid på
tredje uge, men det kunne hun ikke vide da brylluppet blev be
stemt.
Bodil Marie Møller var født i 1806 på "Cabbel" som datter af Anne
Marie Breinholt og Chr. Møller. Anne Marie Breinholt var også født
på "Cabbel", hendes forældre var Chr. Breinholt født 1733 og Bodil
Marie Pedersdatter født 1737. Chr. Breinholt var ud af dynastiet
Breinholt fra godset "Breinholt" i Humlum sogn.

Køb af Peterslund
Bodil Møller's stedfader Jens Stokholm, hans svoger Niels Breinholdt til Damsgård på Mors og Peter Jensen Munch købte i 1830
Peterslund.
Kort efter står Peter Jensen Munch som eneejer.
Samtidig med, at Peter Jensen Munch i 1830 overtog Peterslund,
flyttede hans ældre broder murer Chr. Jensen Munch med kone og
barn ind som lejer på Peterslund. De havde 4 tjenestefolk med sig
fra Lyngs på Thyholm til Peterslund, nemlig tjenestekarle Lars
Jensen 22 år og Niels Chr. Jensen 15 år, og tjenestepigerne Maren
Nielsen 25 og Else Pedersen 24 år.
En tredje broder Ole Jensen Munch født 1799 og hustru Kirsten
Jensen, kom også til Ø.Assels, hvor de fik et hus på Peterslund
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Mark, Ole Jensen Munch var således daglejer på Peterslund. De fik
i 1832 sønnen Jens Peter Olesen Munch, men Ole Jensen Munch
ønskede ikke at blive på Mors, og flyttede i 1840 tilbage til Thy.

Munch slægten fra Thyholm
Munch slægten fra Thyholm kom fra Jestrup by i Lyngs sogn, og
den første jeg kan finde tilbage til er gårdejer i Jestrup:
Lars Jensen Munch født omkring 1730 i Lyngs sogn. Han blev
gift i 1756 i Lyngs kirke med Maren Pedersdatter født omkring
1730. De fik bl.a. sønnen Jens Larsen Munch født i 1758 i

"Peterslund"
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Jestrup, Lyngs sogn. Han blev gift i 1789 i Lyngs med Mette
Olesdatter født 1766 i Lyngs sogn, hun var datter af Ole
Christensen Dam født 1731 og hustru Else Christensdatter.
Jens Larsen Munch og Mette Olesdatter havde børnene Peder
Jensen Munch født 1791 i Jestrup, Lyngs sogn, Else Marie Jensen
Munch født 1795, Lyngs sogn, Lars Jensen Munch født 1797,
Lyngs sogn, Ole Jensen Munch født 1799, Lyngs sogn, Christen
Jensen Munch født 1801, i Lyngs, fik en ejendom i Sillerslev, Peder
Jensen Munch født 1804, i Lyngs, fik "Peterslund" i 0. Assels.
Hvad der blev af nr. 1) Peder Jensen Munch, nr. 2) Else Marie
Jensen Munch og nr. 3) Lars Jensen Munch ved jeg ikke. nr. 4) Ole
Jensen Munch rejste i 1840 med sin familie tilbage til Thy.

De to af Munch slægten der blev på Mors er:
Nr. 5) Christen Jensen Munch født 1801.
Han købte i 1832 en ejendom i Sillerslev i Ø.Assels sogn, hvor han
slog sig ned som murer. Chr. Jensen Munch var født i 1801 i
Jestrup, Lyngs sogn. Han døde den 18.april 1852 i Sillerslev kun 50
år gammel.
Han blev gift den 20. Marts 1826 i Lyngs Kirke med Kirsten
Christensen født 1799 i Lyngs sogn
Deres børn var:
Mette Christensen Munch f.d. 195- 1827 i Lyngs sogn på Thyholm.
Anne Marie Christensen Munch
født den 25-11-1831 i Sillerslev.
Jens Chr. Christensen Munch f.d.
6- 10-1834 i Sillerslev, Ø.Assels
sogn. Sidsel Marie Christensen
Munch født den 22-9-1837 i
Sillerslev.
Da hun blev døbt var fadder Mdm
Munch på Peterslund. Henrik
Helligbrønd og Ole Jensen Munch
på Peterslund Mark.
Sidsel Marie Munch tjente fra 1.
Jan. 1853 til 1. Nov. 1853 på "Bli
strup". Den 1. Maj 1854 rejste hun
til Nykøbing. Derefter ved man
Mette Christensen Munch
ikke hvad der blev af hende.
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Herefter omtales børn, børnebørn oldebørn osv af Kirsten
og Chr. Jensen Munch i Sillerslev:

a) Mette Christensen Munch
Kirsten og Chr. Jensen Munch's ældste datter Mette Christensen
Munch f.d. 19-5-1827 blev gift i 0. Assels den 12. marts 1852 med
indersidder i 0. Assels Morten Chr. Jensen født 1825 i Ørding.
Deres børn var:
Chr. Mortensen født 23-6-1850 i Sillerslev, uden for ægteskab.
Han blev plejebarn hos hans mor's forældre Kirsten og Christen
Jensen Munch i Sillerslev
Mariane Mortensen født den 29-8-1852 i 0. Assels sogn.
Ole Peter Mortensen født den 25-8-1854 i 0. Assels sogn:
Efter Ole Peter Mortensens fødsel blev Mette Munch og Morten
Christensen skilt, og Mette flyttede til V. Assels, og hun fik arbejde
hos sin fætter Chr. Møller Munch i Thissinghus, hvor hun bl.a. blev
barnepige forfhv. minister P. Munch.
Sønnen Christen Mortensen f.d. 23-6-1850 blev gift i Lødderup
med Maren Mikkelsen født 1842 i Legind, Lødderup sogn. De fik
sønnen Karsten Christensen Mortensen født den 26-11-1872 i
Legind. Han fik den 5-3-1906 navneforandring til Karsten Munk.
Han blev gift i Outrup Kirke den 26-12-1893 med Johanne Henriette
Henriksen f.d. 30-4-1868 i Sindbjerg.
Deres børn var:
Mette Secilie Munk f.d. 10-10-1893 i Outrup (født før de blev gift).
Kristen Munk f.d. 26-9-1895 i Sillerslev i 0. Assels sogn. Anine
Magdalene Munk f.d. 6-10-1898 i Sillerslev i 0. Assels. Johannes
Munk f.d. 1-7-1900 i Sillerslev i Øster Assels sogn.
Det kan bemærkes, at da de blev gift var Karsten Munk, dragon i
Randers. Da han var hjemsendt, blev han fisker i Sillerslev.
Deres børns ægtefæller:
Mette blev gift med Teodor Salkvist, de fik børnene: Aage, Henry
og Anna Salkvist.
Kristen Munk blev gift med Magda fra Jegindø, de fik børnene
Lis, Karsten, Aksel, Johannes, Svend Erik, og Marie Munk.
Anine Magdalene blev gift med N.N. Svenningsen, deres børn var:
Marion og Kaj Svenningsen.
Johannes Munk blev gift med Anna Hansen fra Redsted. De fik
børnene: Gotfred, Asta, Johanne, Gerda og Jørgen Munk.
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b) Anne Marie Christensen Munch
Kirsten og Chr. Jensen Munch's datter Anne Marie Christensen
Munch født 1831 i Sillerslev, blev den 23. oktober 1853 i 0. Assels
kirke gift med enkemand Poul Christensen Heltborg født 1822 i
Hvidbjerg.
Deres børn var:
Else Kirstine Poulsen født den 29-11-1854 i Erslev sogn. Christiane
Poulsen født den 28-5-1856 i Erslev sogn. Karen Christine Poulsen
født den 12-1-1859 i Sindbjerg. Mette Kirstine Poulsen født den 227-1861 i Sindbjerg. Oline Poulsen født den 15. marts 1863 i
Sindbjerg. Redsted sogn. Chr. Munch Poulsen født den 9. februar
1865 i Redsted sogn. Ole Chr. Poulsen født den 2. april 1867 i
Redsted sogn. Karsten Marinus Poulsen (1910 Heltborg) f.d. 19-71869. Nicoline Poulsen født den 25. April 1871 i Redsted sogn.
Petrea Annine Marie Christensen Poulsen f.d. 8-2-1873. Elvine
Poulsen f.d. 30-4-1875 i Redsted sogn.
Da Kirsten Christensen født 1801, var blevet enke flyttede hun, og
hendes plejebarn, fra Sillerslev til Sindbjerg for at være hos datte
ren Ane Marie Munch. Plejebarnet Christen Mortensen var søn af
hendes ældste datter Mette Christensen Munk og Morten
Christensen.

c) Jens Chr. Munch
Kirsten og Chr. Jensen Munch's søn Jens Chr. Munch født den 610-1834 i Sillerslev, rejste efter sin konfirmation til Rødding i Sal
ling som tjenestedreng. Derefter arbejdede han hos familien i This
singhus Købmandsgård. Senere i Nykøbing.
Den 12. oktober 1860 blev han gift i Lødderup Kirke med Ane
Cecilie Hansen f.d.22-2-1835 i Legind i Lødderup sogn. De overtog
hendes fødehjem. De fik ikke selv børn, men to plejebørn. Den ene
var Ane Cecilie's søster Kirsten Hansens søn, nemlig: Kresten
Jensen Andersen, født den 6-11-1862 uden for ægteskab. Udlagt
som barnefar var tjenestekarl i Nykøbing Mors Jens Tissing. Da
Kirsten Hansen som 17 årig blev gravid, var hun hos sin søster Ane
Cecilie og svoger Jens Chr. Munch i deres fødehjem i Legind. Den
udlagte far, Jens Tissing, som var døbt Jens Andersen var født den
16. November 1830 i Torp, som søn af Anders Pedersen Tissing og
Karen Christensdatter.
Anders Pedersen Tissing var født 1793 i V. Assels. Hans far var
Peder Andersen (Tissing) født omkr. 1750. Han var lægds- og gård
mand i V. Assels.
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Kresten Jensen Andersen fik i 1906 navneforandring til:
Kresten Jensen Munch, Jeg tror at det er Jens Chr.Munch, der
er hans biologiske far. Det samme har jeg hørt fra andre.
Kresten Jensen Munch overtog svigerforældrenes gård i Legind
og havde flere tillidsposter. Han var en meget klog og dygtig
mand.
Ane Cecilie og Jens Chr. Munchs andet plejebarn var Johanne
Pedersen født den 3-2-1880 i Fredsø. Hun fik ikke navnet Munch,
(adoptivsønnen?).
Kresten Jensen Munch f. d. 6-1-1862 blev gift den 11. maj 1888
i Lødderup Kirke med Dorthe Kirstine Madsen f. d. 1. marts 1866
i Legind.
De fik børnene:
Ane Kirstine Andersen Munch f.d.19-9-1888 Olga Sørine Andersen
Munch f.d. 8-2-1890. Jensine Marie Andersen Munch f.d. 23-31892. Søren Christian Andersen Munk f.d. 3-3-1894. Jens Chr
Munch født den 3. Marts 1898. Kirstine Katrine Andersen Munch
f.d.5-1-1901. De var alle født i Legind, Lødderup sogn.
Det skal bemærkes, at Kresten Jensen Munch's hustru Dorthe
Kirstine Madsen var datter af Søren Madsen født i 1818, gift den
24. marts 1863 i 0. Assels med Aase Jeppesdatter født 10. novem
ber 1032 i Sillerslev, som datter af Jeppe Pedersen Sandal og Dor
the Kirstine Nielsdatter. Da Aase og Søren Madsen blev gift havde
han en ejendom i Nykøbing Kjær, for senere at købe gården i
Legind. Folketælling for Legind i Lødderup sogn 1870 ser således
ud. Gårdejer Søren Madsen 52 g.m. Aase Jeppesen 35 f. i Øster
Assels sogn.
Deres børn:
Maren Malene Madsen 6 år født i Nykøbing Landsogn. Dorthe
Kirstine Madsen født d. 1-3-1866 i Legind. Jens Chr. Madsen, født
27. marts 1868 i Legind. Kirstine Madsen 13. oktober 1869 i Legind,
Lødderup sogn.
På gården i Legind havde de en tjenestekarl og tjenestepige.
Chr. Jensen Munch og Dorthe Madsens datter:
Anne Kirstine Munch f. 19-9-1888 gift den 16-6-1911 i Lødderup
med Lars Kr. Kristensen (kaldet Post) født d.8-8-1886 i Solbjerg
som søn af fisker Chr. Kristensen. Anne Munch og Lars Kr. Kri
stensen boede først i Ørding, men købte i 1918 en gård i Legind på
21 tdr. land.
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Deres børn:
Helga Christensen Post født 1912 i Ørding, hun blev gift i Hillerød.
Dorthea Christensen Post født ca. 1914 i Ørding. Kristine Chri
stensen Post født ca. 1917 i Ørding. Kresten Christensen Post født
1920 i Legind, døde 1999. Jens Chr. Christensen Post født 1922,
han bor i Himmerland.
Aage Christensen Post født omkr. 1926 bor i Helsinge på Sjælland.
Chr. Jensen Munch og Dorthes datter:
Olga Sørine Munch f.d. 8-2-1890 gift med Jacob Riis født 1887 i
Nørre Søby i Salling, gårdejer i Tøving, Galtrup sogn.
De fik børnene:
Magdalene Riis født den 15. januar 1917 i Tøving, Galtrup sogn.
Kristine født 19-6-1918 i Tøving, hun blev gift med Marinus Kudsk
Petersen i Erslev, deres datter Asta Kusk Pedersen født den 13. maj
1945, hun blev gift med Jens Chr. Olesen ved Roskilde.
Deres børn a) Lene Olesen gift i Sjørring og har 3 børn, b) Martin
Olesen bor i Roskilde og har en søn. Poul Riis født den 29. april
1920 i Tøving, Galtrup sogn.
Chr. Jensen Munch og Dorthes datter:
Jensine Marie Munch f.d. 23-3-1892, blev gift den 5-4-1913 i
Lødderup med Christian Christiansen f.d. 19-8-1890 i Thissinghus
de købte, som før nævnt i 1918 den ejendom, som blev bygget op
mod Thissinghus Købmandsgård, og som hed "Thissinghus".
Deres børn:
1) Peder Christiansen f.d. 19-6-1913 i Hvidbjerg sogn på Mors gift
med Mette Brun født 12-10-1916 i Hvidbjerg. De fik børnene:
Arne Brun Christiansen.
Anne Marie Brun Christiansen.
Rigmor Brun Christiansen.
Christian Brun Christiansen.
Kresten Brun Christiansen.
Grethe Brun Christiansen.
Hans Brun Christiansen.

2) Hilda Christiansen født den 14. April 1916 i Hvidbjerg, gift med:
Frode Jensen. De havde først en ejendom ved Spøttrup senere fik
de en gård i Storup. Deres børn:
a) Ingrid Jensen gift med Bent Houmøller Christensen født i "Kristinedal" i Ljørslev sogn. Deres børn:
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1) Margit Houmøller Christensen f.d. 12-6-1961.
2) Elsebeth Houmøller Christensen f.d. 18-10-1963.
3) Solvej Houmøller Christensen f.d. 20-02-1968.
4) Per Houmøller Christensen f.d. 20-02-1968
b) Gunhild Jensen, gift med Jens Martin Sørensen født 1942.
Deres børn:
1) Jesper Sørensen f.d. 19-2-1968
2) Kristine Sørensen f.d. 30-12-1970
3) Inger Sørensen f.d. 9-4-1974.
c) Jens Chr. Jensen, Murer i Erslev gift med Connie Noppenau.
Deres børn:
1) Alex Brun Christiansen f.d. 9-1-1970 i V. Hvidbjerg
2) Kenneth Brun Christiansen f.d. 14-9-1973 i V. Hvidbjerg

3) Else Christiansen f.d. 15-12-1927 i Thissinghus, Redsted sogn på
Mors, gift med Anders Iversen fra Enggård i Vejerslev.
Deres børn:
1) Rigmor Iversen f.omkr. 1952 i Emb, Blistrup sogn
2) Jytte Iversen født omkr. 1960 Emb, Blistrup sogn
Chr. Jensen Munch og Dorthe's søn:
D) Søren Chr. Munch f.d. 3-3-1894 han blev gift med Jenny Munch.
Deres børn:
Maren Munch, blev jordemoder i 0. Jølby, senere Nykøbing Sj.
Kristine Munch.
Søren Munch var smed i V. Assels.
Chr. Jensen Munch og Dorthe Madsen's søn:
E) Jens Chr. Munch, født den 3. Marts 1898 i Legind, blev gift med
Dagmar Thomsen født den 5-9-1900 i Tødsø.
De fik børnene:
1) Jens Kresten Munch født den 7-3-1923, død 20-5-2000. Han blev
uddannet som købmand og var i over 20 år ansat på HK's kontor i
Holstebro og gift med Mette Daarbjerg fra Vinderup.
Deres børn:
a) Birthe Munch f.d. 26-7-1949 g.m. Peter Skovsender i Hårby Fyn,
en søn Asbjørn.
b) Carsten Munch f.d. 3-7-1953 i Holstebro.

2) Alfred Munch født den 7-9-1924 (død 1996) tømrer, gift 1950 i
Århus med Eva Poulsen f. d. 22-12-1925 i Århus.
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De fik børnene:
a) Ivan Munch f.d. 19-21953 gift med Ingrid Larsen, deres børn
Mette Munch og Lene Munch.
b) Joan Munch f.d. 7-9-1957 i Århus, gift med Ole Brandt Sørensen.
Deres børn Krestian, Lise og Bjørn.

3) Ejgild Munch født 1926 i Thissinghus, Redsted sogn. Han var
bl.a. ansat i HK's Viborg afd. Han boede sidst i Kirke Saaby hvor
han døde i 1997. Han blev gift den 26-7-1956 med Ellen Istrup født
den 8-11-1929.
Deres børn:
a) Leif Munch f.5-4-19 53 død 14-1-1972.
b) Kirsten Munch født den 30-5-1956 gift m. Finn Kjærulff Hansen.
Deres børn:
a) Sune Kjærulff Munch f.d.21-6-1982
b) Sabine Kjærulf Munch f.d. 6-3-1986.
Dagmar og Jens Chr. Munch havde en ejendom på Porsmark i
Thissinghus, men flyttede sidst i 1930erne til Nykøbing, hvor Jens
blev opmåler.
Jens Munch, som lignede sin forslægt, kom hurtigt i bestyrelsen
for Dansk Arbejdsmands Forbund i Nykøbing (DAF). Han døde i
1981.

Chr. Jensen Munch og Dorthea Madsen's datter:
F) Kristine Katrine Munch f.d. 5-1-1901 gift med Johannes
Johnsen. De havde en ejendom ved Eghøj i Nykøbing. Han var
handelsmand. Deres børn var:
1) Laust Peter Munch Johnsen født 1922.
2) Inge Munch Johnsen født 1923
3) Kristen Munch Johnsen født 1926
4) Dorthea Kristine Munch Johnsen født 1928
5) Alfred Munch Johnsen født 1930
6) Niels Munch Johnsen født 1932
7) Frede Munch Johnsen født 1934
8) Ruth Munch Johnsen født 1936
9) Edith Munch Johnsen født 1938
Alle født i Nykøbing M.

53

Herefter omtales fhv. minister P. Munch's slægt.
Nr. 6) Peder Jensen Munch født 1804 og hustru Bodil Møl
ler:
Deres 5 børn, som alle er født på Peterslund i 0. Assels sogn var:
Mette Kirstine Munch født den 18. dec.1830, gift med Ivar Olesen
Gudumkloster i Gudum sogn, Ringkøbing amt.
Jens Stokholm Munch født den 25. maj 1833, gift med Abelone
Sand fra Skive. De fik Nylund i 0. Assels.
Ane Møller Munch f. d. 2. maj 1836, gift med købmand Jacob Hald
Christoffersen, Nykøbing M. De fik Thissinghus Købmandsgård.
Lars Chr. Møller Munch født den 4. jan. 1840, gift med Marie Boel
fra "Dover Østergård" i Ydby. Havde Skibdalgård, senere Marielund.
Chr. Møller Munch født den 7. juli 1844, gift med Johanne Mathilde
Vilhelmsen født i Uddevalla i Sverige. Han fik Peterslund, men da
han ønskede at bo i Thissinghus forpagtede han Peterslund ud.
De 5 børns ægtefæller og efterkommere
a) Mette Kirstine Munch født 18. dec. 1830 på
Peterslund, hun døde den 12- marts 1861 på
Gudumkloster i Gudum sogn kun 30 år gammel.
Hun blev, som 20 årig gift den 24. oktober 1851 i
0. Assels med proprietær Ivar Olesen f. d. 23-41825 i Gudumkloster, som søn af Chr. Olesen og
Kirsten Lillelund, Gudumkloster.

R Munch, 5 år, ved Thissingshus Købmandsgård
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Deres børn var:
Kirstine Marie Olesen f.d 13. november 1852 på Gudumkloster
Christian Olesen f.d. 2. sept. 1854 på Gudumkloster
Peder Olesen f.d 7. maj 1856 på Gudumkloster
Chr. Marius Hillerberth Olesen f.d. 11. aug. 1857, han døde 34 år
gammel.
Efter Mette Kirstine's død giftede Ivar Olesen sig med Maren
Dorthea Kirstine Stenstrup født 1837.
De fik børnene:
5) Andreas Olesen f.d. 14. marts 1864, han døde 30 år gammel
6) Margrethe Olesen 5. juli 1866 på Gudumkloster i Gudum sogn.

Ivar Olesens anden hustru døde den 23. juni 1867 29? år gammel.

Sønnen 2) Chr. Olesen f.d.2-9-1854 fik gården Øster Tang i Gudum
sogn. Han blev gift med Laura Dorthea Berthelsen født 1876 i
Viborg. Senere overtog de godset "Breinholt" i Humlum sogn.
Sønnen 3) Peder Olesen overtog Gudumkloster efter faderen. Han
blev gift med sin kusine Andrea Pouline Frederikke Olesen f.d.5-51861 på Rolstrup i Nykøbing M. landsogn.De fik børnene:
a) Charlotte Marie født 1882 i Gudumkloster
b) Ivar født den 5-2-1885 i Gudumkloster.
c) Hans Bernstoff Lillelund Olesen f.d. 14-11-1886 Gudumkloster.
Han blev opkaldt efter sin farbroder Hans Bernsdorff. Han havde i
1830erne fået propritærgården "Rolstrup" i Nykøbing M. land
sogn. Da 2 af hans børn blev gifte med deres fætre fra Gudum
Kloster bliver han nævnt her.
Han blev den 29-10-1857 som 31 årig gift med den 17 årige Cha
lotte Marie Voetmann f.d.29-7-1840 på Frydsbrønd. Hun var kun 16
år da hun blev gravid med sin tilkomne mand der på det tidspunkt
var 30 år. De fik børnene:
a) Kirstine Olesen f.d.31-1-1858 på Rolstrup.
b) Andrea Pouline Frederikke Olesen f.d.5-5-1861 på Rolstrup.
Hun blev gift med sin fætter Peder Olesen Gudumkloster.
c) Hansine Marie Olesen f.d. 11-8-1862 på Rolstrup.
d) Dagmar Olesen f.d. 30-8-1866 på Rolstrup. Hun blev gift med sin
fætter Ch. Marius Hillebert Olesen, Gudumkloster. 2 år efter Dag
mars fødsel døde Charlotte Voetmann og Hans Bernstoff Olesen
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blev gift med Ane Cesilie Kirstine Lund fra Lemvig de fik sønnen
e) Peder Lund Olesen f.d.7-7-1872, Rolstrup.
Hans Bernstoff Olesen fik Rolstrup efter propritær Mathias Stenfeldt, som var gift med Marie Tøttrup fra Dueholmkloster. "Rol
strup" som var fra "Chr.lV"s tid blev nyopført i 1845. Det var såle
des en hel ny gård Hans Bernstoff Olesen overtog. Når jeg har
taget den del af slægten med kommer det af, at Mette Kirstine
Munch født 1830 på Peterslund blev formoder til en stor slægt fra
Gudumkloster, Frydsbrønd og Dueholmkloster i Nykøbing Mors.

Sønnen 4) Chr. Marius Hillerberth Olesen f. 1857 døde den 18. dec.
1891. Han blev gift den 23-9-1886 i Nykøbing M. kirke med sin
kusine.
Dagmar Olesen f. d. 30-8-1866 på Rolstrup.
Deres børn (alle født på Strandbjerggård i Humlum sogn, Ringkø
bing amt):
1) Andrea Margrethe Olesen f.d. 27-9-1887
2) Helga Olesen født den 25-12-1888
3) Ingeborg Olesen født den 25-5-1889
4) Charlotte Marie Olesen født den 12-8-1891
Kort efter den sidste datters fødsel døde Chr. Marius Hillerberth
Olesen. Faddere til børnenes dåb var bl.a. Propritær Peter Olesen,
Gudumkloster, Propritær Ægidius, Strandbjerggård, Propritær
Voetmann, Frydsbrønd på Mors.
Jens Stokholm Munch f.d. 25-5-1833 på Peterslund i 0. Assels,
gift den 22. okt. 1857 i Skive med (den knap 18 årige) Abelone Mar
grethe Sand født den 13. oktober 1839 i Skive, som var datter af
bagermester Apolio Sand og Johanne Magdalene Samson.
Deres børn:
Bodil Cordulla Munch f.d. 26-8-1858 på Nylund i Ø.Assels sogn
Peder Apollo Munch f.d. 27-8-1859 på Nylund i Ø.Assels sogn
Cornelius Sand Munch f.d 22-10-1860 på Nylund i Ø.Assels sogn
Jens Stokholm Breinholt Munch f.d 10-2-1862 på Nylund.
Carl Chr. Munch f.d. 4-10-1863 i Aggergård i Veirum sogn.
Hubert Theodor Munch f.d. 12-10-1868 i Aggergård i Veirum s.
Carl Hubert Munch f.d. 20-3-1866 Aggergård i Veirum sogn
Olga Dagmar Munch f.d. 18-4-1869 Aggergård i Veirum sogn

Jens Stokholm Munch solgte Nylund i 1863 og købte Aggergård i
Veirum sogn, den solgte han til fordel for "Rismølle" . "Tidligere

Skovgårdsminde" i Dronningborg sogn i Randers landdistrikt. I
mandtalslisten for 1880 står der: "Rismølle" Dronningborg sogn
Støvring herred, Randers landistrikt:
Propritær Jens Stokholm Munch 46 år.
Carl Hubert Munch 12 år.
Husbestyrerinde Andrea Marie Katrine Borgsten 18 år.
Forpagter Mads Hansen 26 g.m. Birgitte Katrine Mikkelsen 35
deres børn Oscar 4. Mikkel 3. Hans 2 år. Samt husjomfru Abelone
Marie Mikkelsen 22, tjenestekarl Chr. Madsen 63.
Hvor den øvrige del af Jens Stokholm Munch's familie opholdt sig
i 1880 melder historien intet om.

Jens Stokholm Munch's søn Peter Apollo Munch f.d. 27-8-1859 på
Nylund, blev gift den 14-2-1883 i Hobro med Marie Dorthea
Boldsen f.d 8-10-1860 i Hobro,hun var datter af Hans Chr. Boldsen
og hustru Gertrud Marie Uhrenholdt i "Fogedgård" i Rold sogn.
Peter Apolio og Marie's børn var:
Victor Breinholdt Munch f.d. 31-1-1885 i Hobro og
Huggo Sand Munch f.d. 29-11-1886 i Hobro. Ved dåb i Hobro står
der at moderen Marie Boldsen opholdte sig hos sin mor enken
Gertrud Uhrenholdt i Hobro. Peter Apollo Munch var forvalter på
Stenstrupgård i Rostrup sogn v/Hobro. Hans hustrus far døde
1866, da hun var 6 år gi.
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I mandtalslisten for Rold sogn 1870 står der:
Anne Marie Boldsen 38 år ejer af Fogedgård.
Augusta Emilie Boldsen 13 år født på Fogedgård.
Frederik Gerhart Boldsen 13, han fik senere Fogedgård.
Julia Theodora Boldsen 11.
Marie Dorthea Boldsen 9, der blev g.m. Peter Apollo Munch.
Dagmar Boldsen 7 år.
Plus forvalteren Chr. Nielsen Boldsen 30 år og 14 tjenestefolk.
Gertrud Uhrenholdt var datter af købmand Uhrenholdt i Hobro.
I mandtalslisten fra 1890 kan man se, at hun som 86 årig opholdt
sig hos sin søn købmand Søren Uhrenholdt i Hobro.
Hvad der blev af Marie Boldsen og Peter Apollo Munch melder
historien intet om.

Jens Stokholm Munch søn nr. 4) Jens Stokholm Breinholdt Munch
rejste til Nykøbing Mors, og søn nr. 7) Carl Hubert Munch blev,
som nævnt, hos sin far i "Riismølle" ved Randers. Hvad der blev
af far og søn efter 1880, vides ikke.
c) Ane Møller Munch, født den 2. maj 1836 på Peterslund, gift
den 14. dec. 1858 i 0. Assels med købmand i Thissinghus Jacob
Hald Christoffersen, født den 4. maj 1833 i Nykøbing M.
Da de blev gift, var hun gravid i anden måned.
Deres børn:
Elisabeth Margrethe Christophersen f.d. 18-7-1859 i Thissinghus.
Hun døde i Thissinghus den 19. marts 1968.
Peder Munch Christophersen f.d. 7. 8. 1860 i Thissinghus
Mette Kirstine Christophersen f.d 28-9-1861 i Thissinghus
Niels Christophersen f.d. 20-6-1863 i Thissinghus
Niels Brøndum Christophersen f.d 23-11-1864 i Thissinghus
Bolivar Marius Christophersen f.d 12-4-1866 i Thissinghus
Elisabeth Margrethe Christophersen f.d 12-5-1868 i Thissinghus
Niels Christophersen f.d 20. marts 1871 i Nykøbing Mors
Arnold Lextus Christophersen f.d. 6. juni 1873 i Nykøbing Mors
Edgar Christophersen f.d. 18. okt. 1874 i Nykøbing Mors
Sine Vilhelmine Christophersen født den 21-9-1876 i Struer.
Da Sine blev født var Jacob Hald Christophersen bogholder i
Struer. Men da datteren Mette Kirstine i 1881 bliver gift står der, at
forloveren var hendes far fuldmægtig Jacob Hald Christophersen i
Nykøbing M.
Ind imellem blev Christophersen stavet Christoffersen.
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Medens familien boede i Thissinghus, var det familiens slægt
ninge, de store proprietærer, der mødte op i Redsted Kirke som
faddere, men efter familien er flyttet til Nykøbing, var der foruden
forældrene kun en enkelt ukendt fadder. Man får opfattelsen af, at
familien ikke mere vil kendes ved Ane Møller Munch og købmand
Jacob Hald Christoffersen.
Efter deres sidste barns fødsel blev Ane Møller Munch og Jacob
Christoffersen skilt. I mandtalslisten for Nykøbing Mors 1890 står
der under Toftegade,
Ane Christophersen 53 år født i Ø.Assels. (Uden erhverv) og bør
nene:
Ovenstående nr: 8) Niels Christophersen 18 født i Nykøbing (Uden
erhverv)
10) Edgar Christophersen 15, skomagerlærling født i Nykøbing.
11) Sine Christophersen 13 år født i Struer.
Barn nr. 2) Peter Munch Christophersen f. 1860 var ved folketæl
lingen i 1880 handelslærling i Thissinghus.

Nr. 3) Mette Kirstine Christophersen født 1861 og 6) Bolivar Marius
Christophersen født 1866 blev plejebørn hos deres bedsteforældre
Bodil og Peter Jensen Munch i 0. Assels.
Da Peter Jensen Munch afhændede Peterslund til sin søn Chr.
Møller Munch købte han "Nørlund" en mindre ejendom ikke langt
fra Peterslund i 0. Assels, hvor han den 28. januar 1883 døde 79 år
gammel.
Bodil Marie Munch døde den 17. febr. 1892 i Tøving, Galtrup sogn.
Hun købte efter sin mands død et hus i nærheden af deres pleje
datter, som var barnebarnet Mette Kirstine Christophersen i
Tøving.
Hun var blevet gift med Jens Jensen Odgaard "Tinghøjgård" i
Tøving.
Ved folketællingen i 1890 boede hendes søn Lars Chr. Møller
Munch hos hende. Han havde, af én eller anden grund, forladt
"Marielund", kone og søn.
Nr. 3 Mette Kirstine Christophersen f.d.28-9-1861 i Thissinghus,
blev gift den 18. marts 1881 i Øster Assels kirke med Jens Jensen
Odgaard f.d.21-4-1859 i Tinghøjgård i Tøving, Galtrup sogn. For
lover var (hans morbror) propritær Poul Mikkelsen på "Peters
lund" i 0. Assels, og hendes far Fuldmægtig Jacob Hald Chri
stophersen i Nykøbing M.
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Mette Kirstine og Jens Odgaard fik børnene:
Jens Sørensen Odgaard f.d. 24-2-1882 på Tinghøjgård i Tøving.
Peder Sørensen Odgaard f.d. 16-2-1884 i Tøving by, Galtrup sogn
Andreas Johannes Odgaard f.d.15-6-1885 på Tlnghøjgård,Tøving.
Anne Marie Odgaard f.d. 8-7-1888 i Tøving by, Galtrup sogn
Søren Jensen Odgaard f.d. 6-10-1889 i Tøving by, Galtrup sogn
Elisabeth Margrethe Odgaard f.d. 28-9-1892 i Tøving, Galtrup s.
Karen Marie Odgaard f.d. 12-11-1894 i Tøving by, Galtrup sogn
Maren Ottomine Odgaard f.d. 31-3-1897, hun døde 2 år gammel
Hans Bernstorf Odgaard født den 10-6-1898 i Tøving, Galtrup s.
Kresten Møller Odgaard f.d. 30-4-1901 på Tinghøjgård i Tøving.
Maren Elvina Odgaard f.d. 22-8-1902 i Tinghøjgaard i Tøving.

I ca. 1910 solgte de Tinghøjgård og købte "Vilhelmsborg" ved
Thisted. Derefter flyttede familien til Skarum.
Nr. 1) Jens Sørensen Odgaard er uden tvivl rejst til Amerika.
Nr. 2) Peter Sørensen Odgaard rejste i 1902 med s/s "Oscar 2." til
lowa i Amerika.
Nr. 3) Andreas Johannes Odgaard rejste som 15 årig ung sømand
med s/s "Island" i 1901 til Bartleft i Amerika.
Nr. 5) Søren Jensen Odgaard blev gift med Anna, de fik en gård i
Grynnerup i Salling og følgende børn.
Ingrid. Henry. Jens. Vagn. Johannes. Poul. Måske en mere.
Nr. 6) Elisabeth Margrethe blev gift med Niels Nielsen, Åsted i Sal
ling.

Nr. 7) Karen Odgaard blev gift med Møller i Odense. De fik en søn
Erik Møller.

Nr. 9) Hans Bernstorf Odgaard f.d. 10-6-1898 på Tinghøjgård, gift
med Margrethe Rolighed i Flade. Deres børn:
Magna Odgaard g.m. Tage Kjelstrup Kbhvn. 1 barn.
Elly Odgaard g.m. Laurids Kjærgaard i Sejerslev 3 børn.
Karen Odgaard g.m. købmand i Salling 1 barn.
N.N. Odgaard g.m. Peder Kjelstrup i Ejerslev, 2 børn.
Robert Odgaard.
Nr. 10) Kresten Odgaard blev gift med Olga Egholm, de boede i
Sdr. Dråby.

Deres børn:
Mette, Anna og Jens Peter Odgaard.
Nr. 11) Maren Elvira Odgaard f.d.22-9-1902 blev gift med
Arent Bach Odgaard, købmand i Hesselbjerg.
Deres børn:
Edith Odgaard gift med Hermand Haarhøj 1 barn.
Betty Odgaard g.m. Svend Vestergaard.
Agnethe Odgaard født 1933 gift med rutebilejer Svend Dybdahl
født 1930. Deres børn:
Conny Dybdahl.
Gert Dybdahl.
Niels Dybdahl.
Bent Odgaard g.m. Ellen Ibsen, Ejerslev.
d) Lars Chr. Møller Munch født den 4. jan. 1840 på Peterslund.
Gift den 20. april 1864 i Ydby Kirke med den 19 årige Marie Boel
født den 9. sept. 1844 i Ydby sogn, som datter af gårdejer Jacob
Boel i Dover. De fik sønnen:
Peter Jacobus Munch født den 18. marts 1865 på "Skibdalgård" i
Øster Assels. Det skal bemærkes, at man i folketællingslisten 1860
kan se, at Lars Chr. Møller Munch har en gård og to tjenestefolk, i
0. Assels, men da sønnen Peter Jacobus i 1865 blev døbt, står der,
at han var søn af proprietær Lars Chr. Møller Munch "Skibdal
gård", men i 1870 er familien flyttet ind i en nyopført gård, som
blev opkaldt efter Lars Møller Munch's hustru Marie og kom til at
hedde "Marielund". Den var på det tidspunkt en temmelig stor
gård. Dens jorde kom dels fra "Skibdalgård" som "Peterslund".

Lars Chr. Møller Munch døde, den 7. maj 1907 på Sundby Hospi
tal, Kbh.S. På det tidspunkt var han Tagpaptækker, og logerede hos
Jensine Christensen i Augustagade 14 i København S. I skiftet efter
hans død nævnes, at hans formue var på under 50 kr. Den forhen
værende propritær mistede alt, først sin formue, som temmelig
sikkert gik tabt ved bekostning af dæmningen mellem Thissinghus
og V. Assels. Derefter sin kone og søn.
Det har været hårdt for Lars Chr. Møller Munch, som var opkaldt
efter sin oldefar Lars Jensen Munch født 1730 i Lyngs på Thyholm.
(Man kan i Danske Landmænd og deres indsats fra 1945 se, at
"Marielund" har været ejet af flere sønner fra "Peterslund" såle

des havde Martin Sørensen's søn Viggo Sørensen den i 1945. Hans
broder Henry Sørensen, overtog "Peterslund" efter sin far, og da
han gik på aftægt, og hans søn Martin Sørensen fik Peterslund,
overtog Henry Sørensen "Marielund" som aftægtsgård, (da var en
stor del af jorden solgt fra).
e) Christen Møller Munch f.d. 7. Juli 1844 på Peterslund i 0.
Assels sogn, gift den 11. november 1869 i Hvidbjerg, (noteret i
Redsted kirkebog), med Johanne Mathilde Vilhelmsen f.d. 27.
februar 1845 i Uddevalla i Sverige. Hun var gravid på tredje uge da
de blev gift. Forlovere var købmand Sørensen Thissinghus og for
pagter Voetmand på Peterslund.
De fik børnene:
1) Peter Rochegune Munch f.d. 25. juli 1870 i Thissinghus, Redsted
sogn.
2) Valdemar Munch f.d. 23. januar 1873 i Thissinghus Redsted
sogn.
3) Alfred Johan Munch f.d. 18. januar 1874 i Thissinghus Redsted
sogn.
4) Dagmar Kirstine Munch f.d. 20. april 1876 på Frederiksberg.
5) Marie Ingeborg Munch født den 3-2-1878 på Skabermølle Rind
sogn.
6) Holger Munch født den 8-4-1881 i Skabermølle i Rind sogn v/
Viborg.
7) Agnes Munch født d. 24-4-1886 i Skabermølle i Rind sogn.
Nr. 1) Peter Rochegune Munch, omtales til sidst.
Nr. 2) Valdemar Munch rejste til Stockholm Lark i Canada.
Nr. 3) Alfred Johan Munch rejste til Stockholm Lark i Canada.
Nr. 4) Dagmar Kirstine Munch født 20. april 1876. Død 1932 56 år
gammel.
Hun blev borgelig viet den 25. maj 1905 på Frederiksberg med
amtsfuldmægtig, senere fuldmægtig i landsoverskatterådet Oscar
Emil Karmark, født den 24. oktober 1877 i Thisted. Han blev amts
fuldmægtig i Varde, hvor de fik børnene:
a) Esther Munch Karmark født den 29. oktober 1906 i Smedegade
i Varde.
b) Henning Munch Karmark født den 17. dec. 1907 i Søndergade i
Varde.
På det tidspunkt var O. E. Karmark Amtsfuldmægtig.
I 1915 flyttede familien til Øvrødvej 61 i GI. Holte i Søllerød sogn.
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På det tidspunkt var O. E. Karmark blevet fuldmægtig i landsover
skatteråd.
Sidst i 1920erne blev de skilt, og Oscar Karmark flyttede til F. C.
Richs vej 99 D, 2. sal på Frederiksberg.
Oscar Emil Karmark var søn af skrædder Jens Chr. Karmark f. d. 36-1851 i Nibe, gift i Thisted med Jeanette Christine Marie Balleby
f.d. 3-8-1855 i Humlum sogn, datter af skolelærer og kirkesanger
Jens Mærsk Balleby og Maren Christensen Lund.
Slægterne Breinholt, (ud af dynastien fra godset "Breinholt i Hum
lum) var sammen med Balleby og Stockholm slægten, gift ind i
slægten fra godset "Cappel" eller "Cabbel" som den kaldtes før i
tiden, den lå i Nørlem sogn, og hvor Peter Jensen Munch's hustru
Bodil Marie Møller var født. Ligeledes var en datter af Balleby fra
Humlum gift ind i "Sindbjerggård" i Redsted sogn på Mors. Det er
således den slægt P. Munch's søster Dagmar bliver gift ind i. Her
kan man sige, at slægter mødes.
Dagmar Kirstine Munch og Oscar Emil Karmarks søn Henning
Munch Karmark, var direktør for sin egen film a/s på GI. Kongevej
60-62. Ligeledes var han direktør for a/s ASA films udlejning. Han
arbejdede tæt sammen med skuespiller og direktør Lau Lauritzen
jun.
Henning Karmark boede først på Estersvej 22 C og derefter på
Niels Andersensvej 88 i Gentofte. I 1955 flyttede familien til Mosehøjvej 25 i Charlottenlund, han var gift 2 gange og havde sammen
med sin første hustru børnene Erik Karmark og Eva Karmark, de
døde begge, da de var i tyverne, og mig bekendt havde de ingen
efterkommere. Hvad der blev af datteren Esther Munch Karmark
vides ikke.

Nr. 5) Marie Ingeborg Munch født den 3. febr. 1878 blev sygeplej
eske på Dronning Louises Børnehospital, hun døde den 14-8-1916.
38 år gammel. Hun boede på det tidspunkt i 0. Farimagsgade 34.
Nr. 6) Holger Munch rejste også til Canada,
Nr. 7) Agnes Munch født den 24. April 1886, hun boede sammen
med sin mor, og blev som 25 årig sindslidende. Efter hendes mors
død kom hun på Hospital i Nykøbing S. Hun døde som 72 årig i
1958.
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Chr. Møller Munch's liv efter Thissinghus
Der bliver skrevet, at Chr. Møller Munch med familie flyttede fra
Thissinghus til en mindre møllejendom på Randers egnen. Det er
muligt, men så har det været meget kort, for da datteren Dagmar
Kirstine Munch blev født den 20. april 1876 boede familien på H. C.
Ørstedsvej 57 på Frederiksberg. Familien må således være flyttet
til Frederiksberg i begyndelse af 1876. Fadder ved Dagmar Kirstine's dåb den 18. juni 1876 var, foruden forældrene, jomfru.
Hulda Sand og particulier Carl Boel. Carl Boel er broder til Lars
Møller Munch's hustru Marie Boel. I 1870 var han forvalter hos sin
søster og svoger Lars Møller Munch's på Skibdalgård i 0. Assels.
Da Carl Boel er født i 1842 kan det undre, at han som 34 er parti
culier (lever af sin formue), når man samtidig ved at svogeren Lars
Møller Munch spillede fallit kort efter. Hulda Sand er Jens Stok
holm Munch's hustru's familie fra Skive. (Dagmar Kirstine Munch
meldte sig ud af folkekirken den 25-4-1904).
Det skal bemærkes, at Chr. Møller Munch på Frederiksberg kaldte
sig proprietær. Det komme af, at han endnu var ejer af Peterslund,
som han solgte 1877. Samme år købte familien "Skabermølle" i
Sønder Rind sogn ved Viborg (den 18. april 1886 blev P. Munch og
hans broder Valdemar konfirmeret i Sortebrødre kirke i Viborg).
Der er for mig ikke tvivl om, at familien Chr. Møller Munch's korte
ophold ved Randers, skyldes, at de i den kort tid har boet hos hans
broder Jens Stokholm Munch i "Riismølle" ved Randers, og der
efter rejst til København, før han solgte Peterslund og købte
"Skabermølle".
Salg af Peterslund
Chr. Møller Munch's barnebarn Mette Kirstine Christoffersen, født
i Thissinghus 1861, kom, som nævnt, i pleje hos sine bedsteforæl
dre Bodil og Peter Jensen Munch fra Peterslund, de havde som
aftægtsgård købt "Nørlund", der lå ved siden af Peterslund i 0.
Assels.
I 1877 solgte Chr. Møller Munch "Peterslund" til gdm. Poul Mikkel
sen som var gift med Else Jensen Odgaard født i Tøving, de fik
børnene:
Ane Cathrine Poulsen født 1860 i Tødsø sogn.
Jens Møller Poulsen født 1870 i Tødsø sogn.
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Jens Odgaard Poulsen f.d. 30-8-1871 i Tødsø, han blev gift med
Mariane Østergaard, Bjørndrup. De overtog gården i Bjørndrup,
men i 1914 købte de Glomstrup. I 1916 solgte de Glomstrup og
købte Hvidbjerggård.
Mikkel Frøslev Poulsen født 1875 i Tødsø sogn
Pouline Poulsen født 1881 på Peterslund i Ø.Assels sogn.
Poul Mikkelsen døde den 27-7-1884 og Else Odgaard blev gift 1888
med enkemand gdm. Kr. Mikkelsen Overgaard fra Vodstrup, Tødsø
sogn. De fik bl.a. datteren Johanne Overgaard født 1890 på Peters
lund.
Indtil Martin Sørensen i 1906 købte Peterslund havde slægten
Munch således haft familiemæssigt tilknytning til Peterslund.

"Lund gårdene"
Fra godset "Gammellund" er de første store gårde "Lund gårde"
udstykket: Det være sig "Peterslund", "Nylund" og "Katrinelund".
De andre lundgårde og husmandssteder, er udstykket fra de store
gårde F.eks. "Marielund", som i sidst i 1860erne, er bygget af Lars
Møller Munch, som havde "Skibdalgård". Dens jorde må dels
være fra "Skibdalgård" og dels "Peterslund". Sidst i 1860erne blev
en ny "Skibdalgård" opført. Derefter (i alfabetisk orden) "Birke
lund" i 1936, udstykket fra "Kathrinelund". "Bøgelund" i 1930 fra
Gammellund. "Bækkelund" 1938. "Elisalund" udstykket fra
"Kathrinelund". "Fjordlund" 37 tdr. land fra "Peterslund". "Høj
lund" 18tdr. fra Gammellund 1938. "Korslund". "Moselund" 9 tdr.
land. "Nørrelund" på 11 tdr. om det er samme gård som Peter
Jensen Munch havde som aftægtsgård skal være usagt, men den
hed "Nørlund". "Skovlund" fra 1938, på 13 tdr. "Skærlund" fra
1900. "Vesterlund" bg. 1927 udstykket fra Kathrinelund og "Østerlund" på 17 tdr. land udstykket i 1942 fra "Gammellund".
Landtingsmand og ven med fhv. minister P. Munch, Martin Søren
sen købte "Peterslund" i 1906. Hans søn Henry Sørensen fik i 1940
gården "Hyldegård", som lå nær Gammellund, hvorfor den ikke fik
et "Lund" navn må guderne vide. Henry Sørensen fik efter sin far
"Peterslund". Da han gik på aftægt fik han "Marielund", den fik
hans broder Viggo Sørensen i 1940.
Henry Sørensen's søn Martin Sørensen fik "Peterslund" efter ham.
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Henry Sørensen som var født den 21. juli 1906 på "Peterslund",
var som sin forgænge Chr. Møller Munch meget interesseret i
Thissinghus. Jeg besøgte Henry Sørensen på Marielund, og han
ville vide alt om Thissinghus. Senere, da han var kommet på pleje
hjem i 0. Assels sendte han bud efter mig, men jeg nåede ikke at
besøge ham før han døde. Henry Sørensen var en meget historisk
interesseret mand. Han fortalte bl.a. at da han havde Peterslund
skrev han alt ned. Han omtalte de folk han havde haft i sin tjene
ste, og hvor meget de havde fået i løn.
De beskrivelser har han afleveret til Lokalhistorisk arkiv i Nykøbing.
Da jeg besøgte ham på Marielund havde jeg min Videooptager
med, og af og til tager jeg videobåndet frem og ser ham i hans stue
på Marielund, hvor der er billede af Peterslund fra gamle dage og
hans forældre. Man kan sige, at Sørensen slægten - lige som
Munch slægten - har sat deres præg på Lund gårdene.
Den gamle sømand Martin Sørensen købte som nævnt Peterslund
i 1906, sønnen Henry fik "Hyldegård". Viggo fik "Marielund", som
Henry senere fik som aftægtsgård. Datteren Gunhild blev gift med
Hans Chr. Møller på "Nylund". Med andre ord. Sørensen slægten
har gået i Munch slægtens fodspor, og samtidig var Martin Søren
sen og P. Munch venner og partikammerater. Det ser man af, at P.
Munch som minister besøgte Martin Sørensen på hans far's for
henværende gård "Peterslund".

"Skabermølle"
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Det bør bemærkes, at Jens Stokholm Munch solgte Nylund til Chr.
Møller som var født i Thisted 1832 og gift med Charlotte Nygaard
født 1835 i Horsens, Chr. Møller kom til Nylund fra "Vilsgård" i
Vils,Vejerslev sogn.
De fik børnene:
Søren Andreas, Thyge, Laurids, Axel, Poul, Edvard, Agnes.
Sønnen Laurids blev den senere direktør på Morsø Jernstøberi, og
boede i Grønnegade. Sønnen Poul's søn Mogens Poul Møller var
den kendte hædersmand og æresborger i Morsø kommune. Han
var under krigen efterretningsofficer i den amerikanske hær. Som
kaptajn var han med ved landgangen både i Italien og Normandiet.
Han blev i 1946 gift med A.P. Møller's datter Sally Mærsk. De boede
først på Viggo Rothes Vej 39 A i Charlottenlund og senere på Ahlmanns Alle 4 i Hellerup. Mogens Poul Møller blev 90 år.
Det blev således en kendt slægt der overtog "Nylund" i Øster
Assels efter Jens Stokholm Munch.

Chr. Møller Munch købte som nævnt "Skabermølle", som også
blev kaldt Rindsholm Mølle, den havde familien til foråret 1887, da
fik de en mindre gård på Middelhede, som lå lidt syd for Rind.
Året efter flyttede familien til Øster Farimagsgade 87 København
0.11895 boede de i Schleppegrellsgade 6 København N, og i 1899
Svanholmvej 18, 3.sal København V.
Chr. Møller Munchs ældste søn Peter Rochegune Munch, var alle
rede i 1881 kommet i Viborg Kathedralskole, derfor blev han i
Viborg, hvor rektor Hans Henrik Lefolii tog sig af ham, han kom til
at præge P. Munch's liv.
Chr. Møller Munch, som var blevet en fattig mand, åbnede en for
retning i København; det varede til 1889, da blev han bestyrer af en
af "Byporten"s filialer til en løn af 80 kr. pr. måned. Derefter var
han leder af en budcentral, for til sidst at åbne et isoleringsfirma,
som heller ikke kunne køre rundt.
Efter mere end 30 års ægteskab kom det omkring år 1900 til et
brud mellem ham og hans hustru Johanne Mathilda Vilhelmsen,
og de blev separeret.

Sønnen Valdemar Munch rejste til Canada i 1892 og de to andre
brødre Alfred og Holger rejste i 1898, men i 1900 var Valdemar
kommet hjem på ferie. I udvandrerarkivet kan man se, at den 14.
april 1902 rejste landmand Valdemar Munch 31 år sammen med
sin far entreprenør Chresten Møller Munch 59 år med s/s "Island"
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til USA. De skulle til Winnipeg i Canada. Nogen tid efter rejste Chr.
Møller Munch til Saskatchewan i "Vilde Vesten", hvor han slog sig
ned som pelsjæger.
I 1912 rejste han tilbage til Danmark. Hvor han en overgang har
boet hos sin ældste datter Dagmar Kirstine i Holte. Senere blev
han bogholder på et savværk på Fyn og i 1916 rejste han til Århus,
hvor han døde i 1922. Hvad der blev af Valdemar, Alfred og Holger
i Canada melder historien intet om. Men det sidste brev, man har
kendskab til, er fra Holger til P. Munch, dateret den 30-8-1931.
Siden har ingen hørt noget til P. Munch's tre brødre i Canada.
(Det er tilfældigt, men i 1901 rejste min faster til Canada, hun blev
senere gift med en politimand - "rødfrakke" - de fik også en gård
ved Winnipeg, og efter min farmors død i 1935 har vi heller ikke
hørt fra familien i Canada).
Da Chr. Møller Munch var kommet til Århus, traf han den kendte
afholds forkæmper Larsen-Ledet, som fortæller, "at der kom en
gammel mand ind på hans kontor. Guld i gebisset, vat i ørene og
en pels, der vendte det lådne udad. My name is Munch. You now
my son, sagde han. Hvem er din søn, spurgte Larsen-Ledet - Peter
sagde han. - The minister of War, svarede den gamle og lo hjerte
ligt. Det gav et sæt i mig, sagde Larsen-Ledet. Jeg faldt ned i min
stol, rejste mig dog hastigt, tog den gamles frakke og hjalp ham til
sæde. - Peter Rochegune Munch's fader? Yes, Sir.
Larsen-Ledet tav betuttet et par minutter og antog den fremmede
mand, der - trods et langt liv på den tavse prærie - røbede en vivacitet, der fyldte kontoret med elektriske udstrålinger". Han var en
modsætning til ministeren. En aften talte P. Munch i Forsamlings
bygningen i Århus. Faderen var blandt tilhørerne. Ved det efterføl
gende kaffebord sad han og jeg på hver side af ministeren. Der
blev ikke talt mange ord. Alle tre fulgtes vi - stadig tavse - til sta
tionen. Køligt og korrekt som det vejtræ, han var, løftede ministe
ren på hatten til afsked.
Faderen og jeg drev lettet ind på en beværtning og drak mere
kaffe, alt imens den gamle rullede den amerikanske prærie op for
mit blik og befolkede den med de underligste mennesker og de
besynderligste pelsdyr. Det var mit sidste sammentræf med Chre
sten Møller Munch, og det var også faderens og sønnens sidste
møde. Få dage senere lukkede den gamle eventyrer sine øjne".
Chresten Møller Munch, der i Thissinghus på Mors, hverken ville
være proprietær eller købmand, men gjorde hvad der passede
68

ham. Han fik til at begynde med alt foræret, og det var til skade for
ham og hans familie. Efter mere end 30 års ægteskab og med 7
børn lod han sig fraseparere. Derefter levede han som en anden
eventyrer, til han døde som 82 årig.
Hans hustru var Johanne Mathilde Jacobsen, som hun kaldte sig.
Hendes fortid er der ikke meget man ved om. Men gennem de
svenske "husforhörslängdor", kan det fastslås, at hun blev født
den 27. februar 1844 i Uddevalla som datter af arbejdsmand Wil
helm Jacobson og hustru Cathrina Andersdotter. I dåben fik hun
navnet Johanne Mathilde Wilhelmsdotter, men i Danmark ændre
de hun efternavnet til Wilhelmsen, senere til Jacobsen. I 1863 da
hun var 18 år gammel rejste hun til Gøteborg, og herfra rejste hun
den 18. juli 1866 til København. Johanne Mathilde Wilhelmsen
blev i 1900 separeret fra Chr. Møller Munch. Men det er ikke meget,
man ved om hende. I Peter Munch's arkiv er bevaret et brev, der er
skrevet af hende selv. Det er dateret den 23. juni 1912 og er en kort
fødselsdagshilsen til Peter Munch. Men hun har haft et slidsom liv,
og det har været hende der indtil skilsmissen har holdt sammen på
familien, og reddet stumperne ud af det håbløse kaos, som Chr.
Møller Munch skabte omkring sig. Samtidig prøvede hun på at
opretholde et hjem og et familieliv, hvor børnene kunne vokse op
og komme i vej.
Hun har sikkert været det faste midtpunkt i den omtumlede fami
lies tilværelse og det er sandsynligt, at Peter Munch har arvet sine
karakteregenskaber fra hende. Han synes at være stærkt bundet af
hende og har taget sig af hendes sager, ligesom han understøttede
hende økonomisk. Han boede sammen med hende indtil han gif
tede sig i december 1902. Så længe hun boede på Frederiksberg,
boede hun i nærheden af ham. Da han flyttede til Østerbrogade
138 flyttede hun til Strandboulevarden. Da Peter Munch byggede
hus på Østre Allé flyttede hun til Gentofte, men flyttede kort efter
til Christianiagade 8 København 0., hvor hun døde den 14. januar
1932, næsten 87 år gammel, og blev begravet den 19. januar på
Holmens Kirkegård.
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P. Munch, hustru og søn
De første skal være de sidste, står der skrevet. Her kan man sige
det samme om R Munch, han var den første af en søskendeflok på
7, og her omtalt som den sidste og mest betydningsfulde af fami
lien Munch.
Han blev som før nævnt født den 25. juli 1870 i Thissinghus på
Mors, hjemmedøbt den 3. august 1970 og fremvist i kirken den 20.
april 1871.
Han meldte sig ud af folkekirken den 1. december 1902.
Som man kan udlede af det foregående, skildte han sig fuldkom
men ud fra sin far og søskende. Da hans familie rejste til Køben
havn blev P. Munch i Viborg til 1889 for at gøre sin forberedelses
skole på Viborg katedralskolen færdig. Derefter aftjente han sin
værnepligt ved forsyningstropperne i Viborg. 11895 afsluttede han
sit studium til skoleembedseksamen med historie, fransk og latin,
og efter hans eksamen var titlen dr. phil. Derefter ernærede P.
Munch sig som historielærer ved diverse højere skoler og kursus,
og virkede som censor ved gymnasieskolerne. Samtidig skrev han
flere bøger, bl.a. i 1902 "Lærebog i samfundskundskab", derefter
"Lærebog i Verdenshistorie" i 2 bind, for senere sammen med Th.
A. Müller i 1916 at skrive "Verdenshistorie". Bøgernes bidrag gjor
de P. Munch økonomisk velstillet.
Sammen med sin hustru byggede han en stor villa på Øster Allé 5
ved Trianglen i København. Ligeledes byggede han et stort som
merhus i Kregme ved Frederiksværk.
Ved siden af sine skriverier og mødevirksomheder var han hoved
initiativtager til tidsskriftet "Det ny århundrede" som han redige
rede fra 1903 til 1909. Det var et organ hvor han skrev om social
radikal politik. Sammen med Ove Rode dannede P. Munch i 1903
Den radikale klub.
Da bruddet på rigsdagen kom i januar 1905. Blev der på et lands
møde i Odense den 20-21. maj 1905 dannet et nyt parti, som efter
P. Munch's ønske fik navnet, Det radikale venstre.
Ved stiftelse af det ny parti, som skulle stå for frisind, var P.
Munch's politiske fremtid lagt. Hele hans politiske karriere skal jeg
ikke komme ind på her, det er der skrevet tykke bøger om. Kun det
som jeg mener har betydning for hans store slægt og fødeegn skal
omtales i denne fortælling. Han var medlem af folketinget fra 1909
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til 1945.1 den perioder var han indenrigsminister 1909-10, forsvars
minister 1913-20 og udenrigsminister 1929-1940.
Peter Rochegune Munch blev borgelig viet den 20. december 1902
på Frederiksberg Rådhus med politiker Elna Elisabeth Sarauw født
den 13. juni 1871 på skovridergården ved Petersværk i Kallehave
sogn, som datter af forstråd skovridder Conrad August Nicolaust
(1816-86) og hustru Betzy Wilhelmine Hansen (1834-1909).

Elna og P. Munch fik deres første lejlighed på Lykkesholms Allé 7
på Frederiksberg. Deres eneste barn var sønnen cand. Polit. Ebbe
Helge Munch født den 11. december 1904 på Frederiksberg. Han
voldte sine forældre både glæde og sorg. Glæde fordi han som sin
mor og far var en dygtig og intelligent ung mand. Han blev som
nævnt cand. polit. Og sorg fordi han var homoseksuel, og det kom
til at volde ham selv og hans forældre mange sorger, og var måske
årsagen til, at P. Munch efter krigen blev kaldt forræder, fordi man
mente, at P. Munch, på det meget omtalte Rostockmøde i marts
1940, skulle have aftalt med Heinrich Himmler, leder af Tysklands
politiske politi, at der ikke ville blive gjort modstand hvis tyskerne
besatte Danmark. Ud fra det fik man tilladelse til at åbne P. Munch's
erindringer, der var forseglet i 50 år (nu 80 år). En af mine venner,
som var formand for Journalistforbundet Carl John Nielsen fortal
te, at der i P. Munch's erindringer intet stod om tyskernes besæt
telse af Danmark. Deres samtale var udelukkende om sønnen Ebbe
Munch, der var arresteret i Hamburg. Den kendte sagfører Carl
Madsen (der også var født på Mors) udtalte, at Rostock mødet ikke
handlede om tyskernes besættelse af Danmark, men om familiære
forhold.
Elna og P. Munch's søn Ebbe Munch var blevet anholdt i Ham
burg's glædeskvarter Sankt Pauli under en razzia på et pædofilt
mødested.
Han kunne ikke holde fingrene væk fra drenge. Det havde voldt
problemer for P. Munch og hans hustru Elna. Det var ingen spøg at
blive anholdt for homoseksualitet i Tyskland i 1940, det kunne
medføre dødsstraf, og P. Munch havde nok bange anelser, for han
vidste at Heinrich Himmler, der også var chef for SS, ville benytte
sig af sin viden om den danske udenrigsminister P. Munch's søn.
Det skulle være årsag til, at Himmler bad om et møde med P.
Munch i Rostock, og efter hvad der bliver sagt og skrevet, skulle P.
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Munch være rejst til Rostock under falsk navn for at mødes med
Himmler. Himmler indledte mødet med at sige, at han gik ud fra at
R Munch var orienteret om forhandlingerne i Karl Wolffs villa i Bad
Doberan ved Rostock den 15. marts.
Jeg har set papirerne og hørt båndene, sagde P. Munch. Og jeg kan
fortælle, at Deres søn har det godt, og jeg er sikker på, at vi i fæl
lesskab kan finde frem til en fælles løsning, sagde Himmler.
Under den videre samtale, skulle Himmler have sagt, at besættelse
af Danmark skulle ske hurtigt, for at undgå at England kom først til
Norge. Himmler ville have en endelig afgørelse, men P. Munch
skulle have sagt, at han kun var udenrigsminister og ikke tegnede
regeringen alene, så jeg må forelægge sagerne for statsminister
Th. Stauning og få ham med på ideen. Men i øvrigt har vi i Rigs
dagen i januar besluttet, at vi kæmper med alle midler for at for
svare landet, og hvis vi undertegner en aftale om ikke at forsvare
os, så vil det være landsforræderi og en god undskyldning for Eng
land til at angribe Danmark.
Himmler mente, at Englands krigstrusler kun var propaganda, men
forstod det danske synspunkt og foreslog, at Danmark kun ydede
symbolsk modstand, så ville Danmarks anseelse i hele verden
bevares, og landet ville blive fri for ødelæggelse.
På trods af P. Munch's manglende lyst og evne til at underskrive de
endelige papirer, så gik forhandlingerne om de mange detaljer så
godt, at P. Munch måtte blive på sit hotel til om mandagen den 18.
marts, og det skulle senere vise sig, at det skulle blive skæbnes
vangert for ham.
Topmødet i Rostock havde betydet, at den tyske overkommando
havde trukket mange specialister til byen, bl.a. den dansktalende
Dr. Rudolf Jacobsen, der var specialist i danske forhold. Han var
endvidere i familie med den sønderjyske præst, Pastor Johannes
Schmidt, der i mange år havde været det tyske mindretals tals
mand i Rigsdagen i København. Uheldet var ude, for Pastor
Schmidt havde været til konfirmation i den tyske by Celle, og var
om aften den 17. marts kommet til Rostock for at møde sin sviger
søn.
Pastor Schmidt undrede sig over, at byen vrimlede med top nazi
koryfæer, men tænkte ikke nærmere over det før han næste mor
gen mødte P. Munch. Pastor Schmidt mødte på vej hjem fra
Rostock Industriorganisatoren John Steen på en mellemstation,
hvor han indviede denne i sine møder med P. Munch og Dr. Rudolf
Jacobsen. Det bevidnede han senere.
72

Men årsagen til P. Munch's rejse til Rostock) var sønnen Ebbe's
arrestation, der som sådan var Heinrich Himmler's gidsel og han
blev brugt som pression til at få "Rostock- Aftalen" igennem. Ebbe
Munch blev hverken tiltalt eller idømt dødsstraf, han blev derimod
lige så stille sluset over grænsen til Danmark.
Efter et kort ophold i Danmark, blev han sendt på en længere rejse
til Kina.
Jeg har på Rigsarkivet spurgt efter P. Munch's erindringer og der
med hans dagbøger. Som nævnt skal der gå 80 år før hans erin
dringer bliver frigivet, men jeg fik dog at vide, at nogle dagbøger
var væk.
Der blev skrevet, at P. Munch's søn Ebbe Munch kom til at spille en
vigtig rolle i spillet omkring de forsvundne dagbøger fra 1935 til
1940.
Vedrørende sønnen Ebbe Helge Munch, så slægtede han sine for
ældre på. Han var en klog og dygtig ung mand. Som 21 årig var
han medstifter af den danske afdeling af Clarté (fransk: klarhed)
som var en international sammenslutning for socialisme. Den var
stiftet i Frankrig i 1919 af Henri Barbusse, og den danske afdeling
blev stiftet på et møde i "Søpavillonen" den 18. november1925.
Formanden blev tegneren Anton Hansen og bestyrelsen kom til at
bestå af læge J. H. Leunbach, assistent A. D. Henriksen, sekretær
Aage Jørgensen, cand. jur. H. R. Kirk, assistent Svend Christensen
og stud, polit. Ebbe Munch.
Til redaktionen valgtes foruden formanden, adjunkt Hartvig Frich,
Otto Gelsted, læge Leunbach. Det blev besluttet at der skulle udgi
ves et blad "Clarté'".
I bladet Clarté havde Ebbe Munch flere indlæg. Således skrev han
i blad nr. 6 i 1926 om den "Økonomiske ødelæggelse":
"Den mulighed, et land har for at underholde sine indbyggere,
beror dels på landets naturlige hjælpekilder, dels på det produk
tionsapparat, de tekniske hjælpemidler, som befolkningen takket
være tidligere tiders arbejde er i besiddelse af og få muligheden
for at udnytte dette produktionsapparat. Den moderne industristat
har en langt større folkemængde, end det vil være muligt at under
holde, dersom man ikke var i besiddelse af den industrielle teknik.
I højt industrialiserede lande som Tyskland og England ville befolk
ningen i bedste fald synke til tredjedelen af, hvad den nu er, hvis
den nyere tids tekniske hjælpemidler blev fjernede.
Den folkemængde, som direkte eller indirekte underholdes ved
industriens eller maskinernes hjælp, er derfor afhængig af, at disse
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hjælpemidler bevares, og
en tilvækst i befolkningen
bliver større, er det nødven
digt, at der samtidig finder
en industriel forøgelse sted.
Jo større misforholdet er
mellem den befolknings
mængde, som en stat
underholder, og det antal,
som ville kunne leve i lan
det uden den moderne tek
niske hjælp, desto større er
den kapitalopsamling og
videre tekniske udvikling,
som behøves hver gang en
ny tilvækst i befolkningen
finder sted. For at opnå kon
kurrencedygtighed i forhol
R Munch
det til heldigere stillede,
lande, må de tekniske hjæl
pekilder være højere udviklede, produktionsprocessen mere kom
pliceret og produktionskapitalen større.
Enhver sådan forøgelse af produktionsapparatet har til nødvendig
forudsætning, at afsætningsmulighederne forøges tilsvarende.
Det hjælper ikke at have stort produktionsapparat, når det ikke er
muligt at holde det i gang. Når Europa - og da særligt den halvdel
af det, som ligge vest for Rusland - før krigen underholdt en folke
mængde, som ikke stod i forhold til verdensdelens udstrækning
og naturlige hjælpemidler, så var dette muliggjort ved meget stor
opsamling af produktionskapital. Europa havde flere fabrikker,
maskiner og tekniske hjælpekilder end noget andet del af verden,
sandsynligvis flere end den øvrige verden til sammenlagt". Europa
vest for Rusland havde i 1914 omtrent 325 millioner indbyggere.
De Forende Stater med det dobbelte landområde og langt større
naturlige hjælpekilder havde 110 millioner indbyggere. Australien
og Kanada, hvis udstrækning er meget større, og som muligvis
hver for sig har betingelserne for at underholde en lige så stor
folkemængde, havde 5-7 millioner indbyggere.
Når Europa var i stand til at holde et så stor produktionsapparat i
gang, beroede det på, at det havde sikret sig overordentlig store
afsætningsmuligheder. Det var så at sige verdens industrielle

»
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værksted. Det modtog varer udefra og sendte dem tilbage i be
arbejdet stand.
De kapitalister, som herskede i Europa, fandt imidlertid snart ud af,
at det i mange tilfælde ikke kunne betale sig at sende råvarerne til
Europa, bearbejde dem der til forbrugsvarer og sende disse tilba
ge. Det ville være langt bedre at bygge fabrikker på stedet. Derfor
byggede de europæiske kapitalister fabrikker i de oversøiske lande
og lod deres fabrikker i Europa levere maskinerne. En stor del af
Europas produktionsapparat blev således anvendt til at opbygge et
produktionsapparat i de nye lande.
Det var på forhånd klart, at det ikke kunne vedblive i længden.
Efterhånden som fabrikkerne i de nye lande voksede op og maski
nerne blev sat i gang, vilde disse lande blive sat i stand til at klare
sig selv. De ville ikke længere få brug for den europæiske industri.
Den store del af den industri, som udelukkende opretholdes ved at
eksportere varer, ville miste sine afsætningsmuligheder og blive
nødsaget til at standse. Det ville atter medføre, at en stor del af den
europæiske befolkning måtte blive brødløs.
En krise var således på forhånd givet. Jo nærmere denne krise
kom, des hårdere blev kampen mellem de europæiske kapitalister
indbyrdes for at bevare de afsætningsmuligheder, som endnu var

Sommerhuset i Kregme
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tilbage. Striden kom ikke alene til at dreje sig om de oversøiske,
men i ligeså høj grad om de europæiske markeder.
Det var denne kamp der medførte verdenskrigen".
Derefter fulgte mere end to A4 sider hvor Ebbe Munch omtalte de
amerikanske og europæiske økonomiske forhold under og efter
verdenskrigen 1914-18.
Trods sine kun 21 år skrev Ebbe Munch flere artikler i Clarté.

Ebbe Munch havde mange venner i Danmarks Kommunistiske
Parti, det var bl.a. så kendte navne som Ebbe Neergaard, Hans
Kirk, Edvard Heiberg, Hans Scherfig, Erik Ib Smith og Elias Bredsdorff, men Ebbe Munch var ikke selv medlem. Sammen med Aage
Jensen og Ebbe Neergaard besøgte Ebbe Munch i august og sep
tember 1930 Sovjetunionen, hvor de kørte landet rundt i bil. Grup
pens efterfølgende artikler om Sovjet var overvejende positive,
selvom Neergaard ikke lagde skjul på at det russiske landbrug var
særdeles tilbagestående.
Her i år 2002 er der en anden international bevægelse som kaldes
"Attac", den er imod de voksende forskelle mellem rige og fattige
lande og er dermed modstander af den fri markedsføring. Tiden vil
vise, om det bliver en døgnflue som "Clarté".

"Egebjerggård"
I 1930'erne havde Ebbe Munch købt "Egebjerggård" i Hove by,
Veksø sogn, nu Ledøje-Smørum kommune. Efter sine fars død lej
ede han ejendommen Øster Allé 5 ud til Den Argentinske
Ambassade, men han havde stadigvæk sin adresse i ejendommen.
Han tilflyttede fra Øster Allé 5A, 1.tv. den 1. april 1963 til sin gård i
Ledøje-Smørum, men det blev af kortere varighed. Allerede den
30. juni 1964 rejste han fra Egebjerggård til Libanon. Når han kun
boede på Egebjerggård et års tid kan det komme af, at man ikke
havde glemt hans fortid på gården. Allerede i 1930'erne havde han
været indblandet i nogle sex-affærer, blandt andet havde han for
grebet sig på sin egen mindreårig tjenestekarl. Drengens far
opsøgte Elna og Peter Munch og truede dem med politiet, men
med Elna Munch som den store drivkraft, fik hun drengens far
anholdt for pengeafpresning. Fra Egebjerggård flyttede han til
Dommervænget 22 i Roskilde. Han rejste igen til udlandet, men
vendte tilbage til Dommervænget 22, hvor han døde den 12. maj
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1976. På grund af hans Sex-affære var han meget i udlandet, såle
des tog han sidst i 1930'erne opholdt i Kina. Da P. Munch den 5. juli
1940 nedlagde som udenrigsminister, rejste han med sin hustru
Elna ud til ham i Peking, hvor de var til februar 1941.

Tissinghus omkring 1930'erne
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Elna og P. Munch's testamente
Elna Munch døde i 1945 og R Munch i 1948.
Den 20. juni 1936 kan man i Elna og R Munch's testamente læse
om "en renteydelse til vor søn og eneste arving Ebbe Helge
Munch, men han er ellers uberettiget til noget som helst". I 1937
er testamentet ændret til:
"Vi tilbagekalder bestemmelsen om at vor søn Ebbe Helge Munch.
Arven båndlægges i Overformynderiet, således at arv udlægges til
vor søn til fri rådighed". Efter Elna Munch's død i 1945, står der, "at
hun kun har én arving, nemlig sønnen Ebbe Helge Munch."
Underskrevet den 28. november 1945 af R Munch og E. Munch,
Øster Allé 5, København 0. Ebbe Munch får skødet på ejendom
men af 3. juni 1926, grunden købt for kr. 30.000,-, vurderet i 1945 til
95.000,- Ebbe Munch's part er kr. 47.500". Efter hans far P. Munch's
død i 1948 arvede han såvel hele ejendommen i Øster Alle 5 samt
huset i Kregme.
Elna Elisabeth
Sarauw "Munch"
I denne fortælling må vi
ikke glemme Ebbe Helge
Munch's mor, Elna
Elisabeth Sarauw født
den 13. juni 1871 i
Kallehave, og gift i 1902
med P. Munch. Hun var
en kvinde af format. Hun
var folketingsmedlem
for Det Radikale Venstre
fra 1918 til 1938 og var
Danmarks første kvinde
lige folketingsmedlem.
Ligeledes var hun med
lem af Københavns
Borgerrepræsentation.
Under påskeforliget i
1920, var det Elna
Munch der redte tråde78

ne ud. Efter et forrygende mundhuggeri på Amalienborg, og alle
nærmest var smidt ud, blev Elna Munch tilbage. Hun trængte sig
ind på kongen, og sagde, at han måtte give efter, hvis ikke andet
så for børnenes skyld. Det argument forstod den letbevægelige
Christian den X og natten mellem lørdag og søndag kom det til
den højest besynderlige situation, at Liebe måtte gå af og et nyt
forretningsministerium ledet af M.P. Friis blev sat til at lede rege
ringen til et valg havde fundet sted, og dette takket være Elna Eli
sabeth Munch.

Afslutning
Afslutningsvis skal nævnes, at det var synd for Elna og P. Munch,
at deres søn Ebba ikke kunne føre slægten videre. Men det til trods,
så har man kunnet udlede i denne historie, at der er et hav af efter
kommere efter P. Munch's bedsteforældre Bodil og Peter Jensen
Munch fra Peterslund på Mors.
Det være sig:
Mette Kirstine Munch som blev gift med Ivar Olesen på Gudum
kloster, de fik 4 børn.
Jens Stokholm Munch som blev gift med Abelone Sand. De havde
først Nylund i 0. Assels, men flyttede senere til Vejrum sogn, de fik
8 børn.
Ane Møller Munch som blev gift med købmand Jacob Hald Chri
stoffersen i Thissinghus, de fik 11 børn, og den ældste af deres
børn Mette, som blev gift Odgaard, fik også 11 børn, flere af den
familie rejste til Canada og USA.
Lars Chr. Møller Munch, der blev gift med Marie Boel, fik sønnen
Jacobus, som man ikke ved hvor blev af. Og til sidst
Chr. Møller Munch som blev gift med Johanne Mathilde Vilhelmsen.
På nær P. Munch rejste de andre 3 sønner Valdemar, Alfred og
Holger til Canada, hvor de uden tvivl har stiftet familie. Datteren
Dagmar blev gift med O.E. Karmark, Varde og Holte fik 2 børn.
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Peter Jensen Munch "PetersluncT's broder Chr. Jensen Munch født
1801 gift med Kirsten Christensen og boende i Sillerslev.
De fik 4 børn: Det var
Mette som blev gift med Morten Jensen fra Ørding, de fik 3 børn.
Anne Marie Munch, som blev gift med Poul Heltborg, Sindbjerg i
Redsted sogn de fik 11 børn.
Jens Chr. Munch som blev gift med Ane Cecilie i Legind, de fik
plejebarnet der fik mange efterkommere, og Sidsel Munch, som
rejste til Nykøbing, er temmelig sikkert også blevet gift og fået
børn.

Efter det kan man se, at der er et utal af efterkommere efter de to
brødre Chr. Jensen Munch født 1801 boede i Sillerslev og Peter
Jensen Munch født 1804 "Peterslund".
Deres efterkommere er ikke alene spredt ud over hele Danmark, de
er spredt ud over hele verden.
Med håb om god læsning, sendes de venligste hilsener og tanker
til den store familie.

Svend Borg
Ryparken 16,2.th.
2100 København 0

