
Thisted By 1768. Mark, som J eg fo:r;derligt skulle at rense Tilhuset ved SkoeJehu-
Efterfølgende er Uddrag indfordre, hvilket tog sin Begyn- set", og d. 29. Juli fik han Beta-

Thisted Bys Kæmnerprotokol der, delse 9 Janv., da jeg ineasserede Jing "for at føre Skarnet fra 
set med Nutids Øjne, i mangt og efter Hr. Cancellie Raadens givne Sprøithuset". 
meget forekommer os snurrigt og skriftlige Ordre, endeel forpagt- Lidt billigere slap Byen, da der 
naivt, og hvori forekommer Ud- ningspenger af Cronens Mark, skulde tages Syn over Skolen og 
gifter og Indtægter, som af Nu- som er 76 Rd. 5 Mark 9 S,kill. Den 'Træbroen, thi "tilgik der Drik for 
titden er ganske ukendt. Her stif- 11 betalt for et støke Træ at :2 Mark l Skill., og Syns Mænde
ter man Bekendtskab med Forti- slaae over den lille Træ Broe, at ne fik icke andet Betaling". Træ
dens saa foragtede Rakkere og de icke skulle kiøre derover." broen havde man købt i Skive, og 
Natmænd, med Vægtere, Byens Byen~ Boghandler hed MQgens . .søværts ført den hertil, idet 
mange Toldbomme, Broer, Ræk- . Skov, Idet den ny Kæmnerbog Kæmneren efter ,.Cancellie Raa
værker, Fællig, de store Militær- blev leveret af ham. ·dens Ordre betalte 5 Rd. 3 Mark 
invasioner, osv., samt Borger- En Hanskemager kunde Byen f i Fragt af den Skiv Træebroe, og 
væbning, Brandvæsen m. m. Da- ogsaa tælle blandt sine Haand- for den at ski'be i Land og føre 
tidens Skrivemaade vil i det væ- værkere, idet "Bent Hans'kema- ·<>P paa Pladsen, 13 Skill." 
sentligste blive fulgt, medens der ger indkrævede ovenbemeldte Det var den ·3. August, og alle-
ikke i ethvert Tilfælde vil blive Cronens Markpenger". rede den 11. August maatte man 
nævnt hvor meget Byen maatte 2 Rd. fik Michel Atstrup "for betale en Regning paa 118 Rd. l 
betale for hvert udført Arbejde, at gaae med den fattiges Tavle • Mark 4 Skill. for den store 
da dette vel vil føre for vidt. her udj ·Kirken'; og "efter ØvØ:g- "Træebroes Repa;~tion". Muligvis 

Byens første Kæmner var hedens Befalling fik Anders Kold var det ikke "den Skiv Træebroe" 
Mads Thousgaard, og han tiltræ- -samme Betaling for at smøre 'der kostedes en saa stor Repara
der sit Embede med følgende Slangerne"· ·tion paa, men en anden, da der jo 
Indledning i den ny Protokol: "Betalt til Christen Rosenberg paa den Tid var flere Broer her. 

"Efter Vel ædle og velb. Hr. for Kæmner Cassen at giøre ef- At det kun kostede Byen 13 
Cancellie Raad Schavenii Ordre ter Øvrigheden og Eligerings Skill. at føre Skive Broen i Land 
og Befaling, bliver herved, af ·Ordre, 2 Rd. l Mark, samt Beta- •.og paa P•lads, maa være af den 
mig underskrefne, Som første ling til Anders Sebersen for sam- Grund at Borgerskabet efter Or-
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annoteret, og indskrefvet i den- me Kasse at _bes.J_aa, samt ogs~a ·dre har hjulpet til dermed, thi 
ne Kæmner Bog, alle Byens Ind- for en B.olt til ~1sgaards Bom. Bent Hanskemager fik 1 Mark 8 
tægter og udgifter for hver Aar "Efter Ordre og Regning for- Skil. for at boieBorgerskabet om 
saa .Jenge Som Jeg er Kæmner, skaffed Vegterne Kiortel, Kabus "Træbroen. Vægteren maatte og-
samt ogsaa med hvad Omstæn- ·og Støvler." .saa ud at boie i samme Anled
digheder, og efter hvad Ordre og "Betalt efter Cancellie Raadens n'ing, hvorfor han fik 5 Mark 12 
foranstaltning- samme er skeed. -Qrdre for Gangbroen imellem Mi- Skill., ligesom "et støke Reb som 

Tillige med, om qvitteringer ·chel Hedegaards og min", og .ef- blef opslidt derved", kostede 5 
haves for udgifterne, og af hvad ter samme Ordre en Reparatiou Mark 9 Skill. 
dato de ere udgifne. Hvilken be- til Anders Kolds Træbro. 

1 falling og Pligt jeg ogsaa paa- "Nok for den % Deel af K a-
staar og beder mine Efterkom- .g e n som i dette Foraar blev 
mere i alle Deele maae fyldestgø- ibrækket", og "nok enqnu i dette 
re og efterkomme, førend de fra Foraar betalt efter Hr. Cancellie 
Kæmneriet vorder Entlediget og Raad Schavenii Ordre, tH Nat-
løsgivet. manden for 5 døde Faar at ud-

Thisted d. 8 July 1768. kiøre fra Kastet, 3 Rd. 12 Skill." 
M. Thousgaard. "20 Maj givet Vegteren for at 

. _ gaae med Trommen til desto me-
- Og bh~er da denne Begyn- Ad 1 t·l t h Id d h . . re varse 1 a o e e u eg-

delse nu g10rt af mig saa!eaes d C t · T (T · ) 1 ne e rea urer 1 yr ØJr 
som hereft~r følger: Rd. 8 Skill." 

Den 4. J anvari blef J eg beskik- . p d T.d h - --d· B · t +-. aa en 1 av e yen e re ... 
ket til Kæmnerembedet, og den 5 . . . · , . 
d•tt bl f · k .kk t f rt beskedent Renovationsvæsen, 

1 0 . e mig s 1 e 0 egne!- ·dertil anvendtes Natmanden, som 
se paa ~e forpagte?de, -samt hvad --d • . 5. Juli fik 3 Mark 12 Skill. ,,for 
de aarhg skulile gifve af Cronens 
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Thisted By 1768-. 

I November 1768 betalte Kæm
neren 4 Mark til en Vogn "som 
fØrte skiel steenene ud til 
B ru und s Mark, som J eg af efter
følgende Mend kiØbte." 

Af Orm Nielsen købtes 8 og af 
Anders Fuglsang 4. "Oven be
nefnte skiel steene, 14 stØcker, 

. er sat imellem Bruunds Mark og 1 

r 

" 



Cronens Mark. I Dec. Md. fik og den "11. ditto, betalt for Et l kaldelse i Ting-huuset om Skat
"Niels Peiter for Kæmner Cassen tings Vidne til Byeskriveren om tens Ligning." 
a,t Male 3 Mark." Byens fællig; den 26. ditto, be- "Den 2. Juny betalt for en Bom 

Derefter anføres de faste, aar- talt til Anders Justsen og Peiter stolpe ved Capellanens, og den 8. 
lige Udgifter, bl. a. til "Doctor Didriksen for at syne Boy Niel- ditto, sat Pæl og Lægter udj 
mangaard i Viborg som Land Fy- sens Øde Plads, og Anders Øster- Fiorden, som kostedialt 5 Rd. 7 
sieus, til skarp Retteren i Aal- gaards Øde Grundsted her i by- Skill.; d. 18. til Rekverket i Fior
borg, til Viborg Tugthuus", og en", og ditto Dag til de 4re Mand, l den, som maatte sættes længere 
endelig VægterlØn, som beløb sig som deelte eronens mark af ud 6 Lægter a 12 Skill." 
til 26 R bd. i gien til nye Forpagtning; og af Den nye V ægter, Abmham 

I Febr. 1769 "betalt Anders en VQgn, som Kiørte omKring i Riis, som i Nov. fik sin første 
Sebersen for Vindel skruer at marken til og ved denne Forret- Ugeløn, døde allerede i Juni, thi 
giØre istand igien, som folek 'haf- ning i Høstens Tiid." Kæmneren anfører, at den 23. 
de af breeket". Den 3. Oktober skulde V ægte- "betalt Klockeren for graven at 

I Marts "betalt Vegteren Pe- rens "støfler" forsaales, og "ditto 
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Kaste til Vegteren Chr. Abraham 
der Lavridsen for at gaae med Tiid betalt Mikel Alstrup for at Riis, l Mark 8 Skill., og J ens 
trommen til at hegne Svinene". gaae og Raabe for Anetionen Lindholm for Bret og Skamler at 

Den 17. betaltes af Søren over eronens Mark, og den 7 ·i bære til Liget, 8 Skill. ; endnu for 
Fruergaard "Leyen af Cappel ditto betalt Bent Handskemager Budskikning i samme affære, 6 
Steene Jord, til gresning til hans for at indkræve Resten af Cro- Skill." 
Faar (efter Ganeellie Raadens nens marks penger, denne aar, 8 Endnu i samme Maaned fik 
ordre, da hand hafde derom Skill., og da bekomed Byen til Byen en ny Vægter, thi "d. 24. 
fØrst indhentet Borgerskabets indtegt i denne Aar 80 Rd./ ,A Juni givet David Andersen Søe
Betænkning.") Mark 1 Skill. Den 30. i samme berg i festepeng, l Mark, som 

"Den 8. Mai betalt Peder Veg- Maaned fik Byen en ny Vægter, skeede i Caneellie Raadens Stue, 
ter for at gaae med trommen og idet "Vegteren Christian Abra- og blef hand frie for at slutte, 
tilvare Byen, at Marken var lyst ham Riis efter Hr. Caneellie Raa- (Arrestforvarer) samt ogsaa frie 
i Hegn", "og d. 20. ditto fik den- dens Ordre, blev givet fæstepeng 

1 
for at være Stoder Kong." 

ne Vegter hans sidste ug·e Løn 3 Mark _ d. 4. Nov. betalt ham "Den 25. Juni betalt Jens 
thi han Rømte vek." den første ugeløn med 3 Mark." Axelsen for Kisten til Vegteren, 

"Den 30. Juni betalt Anders "Den 24. Jan. 1770, efter Hr. 2 Rd. 5 Mark", samt "betalt An-
V estergan.rd O f:'; Peder E!".3'J"M!'d Ganeellie Raadens Ordre leveret n e Skinckel og Giertru d Dal for 
for 7 Dages arbejde ved at grave Vegteren til Deltnqventinden fra at rense Vegterens Logemente, 
Jorden fra. Thinghuusets Fod og Hiardemaal, Halm at legge paa og for at vaske Lagnerne, ialt 18 
bære udi Gaden, samt ogsaa for for 12 Skill." Skill." 
at legge Trappestenen omkring, "Den 1. Febr. betalt til Chri- Den 2. Aug. fik Vægteren 
2 Rd. l Mark 8 Skill.". "Den 5. l sten Snecker Fugelsang, Jens "for at tilvare om Skattens Beta
July betalt Anders Vestergaard Christensen, Anders Fuglsang og ling, 10 Skill., og den 15. Nov. 
for at tiære Tinghuuset, hvortil 1 Las Nielsen for Kastet at Maale, for at gaae med Trommen til 
gik 16 Potter a 5 Skill.". "Samme Ligne og' uddeele, 1 Rd. 3 Mark." Kastets Opkastelse, 8 Skill." 
Dag betalt Søren Ladegaard af "D. 19. Febr. betalt stefnings Den 5. Jan. 1771 fik Hans 
Thingstrup, for bemeldte Jord at 
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Mand, som stefnte ind om Byens Clavsen "for 11 Dages arbeyde 
bortføre (fra Thinghuset) som . fællig da Sr. Stammer var Procu- ved skoile huuset, 26 Skill. dag
var 30 Læs a 21;2 Skill.". "Nok ' rator", og d. 5. Martj udlagt og lig", og den 13. "Løst 2de Acter 
samme Dag til bemelte Karl for betalt til Skoele huuset efter Spe- fra Byeskriveren, om Cappel 
ei Læs Sand til trappen, 12 Skill.; 1 cial Regning, som af 4re Mend j Steenes Grund og Eyendom", 
for en Ris kurv til at bære Jor- ·samme Dato er revidered, 52 Rd. endvidere den 18. ,~betalt Chri-
den ud med, 8 SikH." 2 Mark 7 Skill." l sten Pedersen for 2de Dags Ar-

,.11. July Betalt for nogle Læs "Den 17. Marts er mig leveret beyde ved Faarehuuset". Den 
muld at sætte trappe s teen en udj, en Ligning for 1768--69 og 1770, 24. "betalt Vegteren David Søe-
12 Skill., og den 12., "Leveret 1 om Byens almindelige Skatter, 1 berg og Bent hanskemager for 
Niels Peiter til at male Stakit · undtagen til Broer, Bomme og at gaae til TodbØlle med en reevi
Verket med, uden døren, l pot , Brand Redskabers Udgifter, som 1 sition om CapeBets Grund og Ey
ollie, og sverte for 2 Skill., og var . ikke er der udj beregnet, og belø- 1 endom". For denne Spadseretur 
hand tilligemed bestilt til a~ l ber denne Ligning sig til den fik de 4 Mark 2 Skill. Den 29. 
stryge Sprinehel verket udJ , Summa, 271 Rd. 2 Mark 7 Skill. maatte de to atter af Sted til 
Thinghuusstuen, men formedelst Men der udj bliver aftrueket "Todbølle til Hr. Comroers Raad 
olien b1ef dette e y fuldført" . for Madame Kongerslef, efter Sommer med en Stefning om Ca
" Den 29. hujus (Juli) beta~t Nat- Hr. Ganeellie Raadens Ordre, pellets Eyendom", og endvidere 
manden for skollens apartemang Vegterløn efter den forrige Lig- 'fik "Procurator Lund fra Aal
(Skolen Retirade) at Rense.". ning, som var 12 SkiB." borg for hans Umage med Capel
"6. Aug. betalt Bent Handskema- \ Den 23. huj. (Marts) betalt lets Grund at forsvare, 30 Rd.", 
ger for at gaae til I ru p til Ca pi~, V ~~eren for at gaae med trom- der foruden hans Kost og Tæring 
tain Krabbe for at faae en e~cu- l men til Borgerskabets sammen- i ungefær 4re Ugers tiid, samt 
tant ud om grundskatten, 2 Mk.'', 



frie Befordring imellem Aalborg 1 og Eyendom, der altsammen ikke 
og Thisted 3de Gange i haarde uden saavel Borgerskabets Sam
Vinterstiid, hvilket Mads Thous- tY'kke og Forevidende, som Øv
gaard (Kæmneren) vil have sig righedens specielle Ordre og 
reserveret indtil Sagens endelige Fuldmagt, nogensinde burde, en
Uddrag." ten begyndes eller foretages; saa 

"10. Mai betalt Natmanden for bliver ald slig Udgift som ved 
skoellens apartemang at Rense, 4 denne af Kiæmneren selv for
Mark." voldte og fortsatte Cappelsteens 

Betalt i Juli "for en Supplique Eyendoms Proces, er andført, for 
om Capellets Eyendom, til hans Kiremnerens egen Regning uden 
majestæt, samt for 2de Rejser til nogen Udgift for Byen, og saale
Aalborg, 14 Rd." og "den 3die des fra Kiæmner Regnskabets 
betalt Anders Fruergaard og Udgift afdrages. - Saa sees, at 
Jens Lindholm for at besigteeap.- Kiæmneren Mads Thousgaard 
pel Steene, 14 Skill.", og den 19. paa dette Kiæmner Regnskab bli
til Vegteren for denne Aar be- ver skyldig til Byen 134 Rd. 5 
talt 15 Rd., samt til Bent hanske- Mark 14 Skill., som forrige 
mager for den fattige tavl-e at Kiærr{ner Mads Thousgaard inden 
ombære i Kircken for dette Aar 14. Dage efter denne Dessicions-
2 Rd." forretning til itzige Thisted Byes 

"Endnu er at beregne Byen til Kiæmner bØr betale under Til
Indtægt, den halve eronensMarks l tale og Lidelse efter Lovens 3die 
Afgift for indeværende Aar, som l Bogs 5te Ca pitels 2. Artikel. "' 
efter Auctions eonditioner, skul- Datum Aalborg, dend 14. Aug. 
de betales til sidst afvigte Paa- ' 1772. 
ske, 12 Rd. 4 Mark 4 Skill.", og J. Holst - ell. Holch." 
for Tinghuusets Loft, som 
Monsr. Mads Ilum hafde i Som
mer sit Korn, kand Jeg icke an
føre noget, thi Niels Munk leyede 
den bort, da hand var bleven Sæt
te Dommer; dette er den hele 
Summa paa Byens Indtægt og 
Udgift i min Kæmner tiid, (Ind
tægt 589 Rd. l Mark 2 'Skill. Ud
gift 603 Rd. 5 Mark" Skill.) Som 
er det retteste Regnskab, der jeg 
ved, derover kand giØres". Thi
sted, den 30. July 1771. M. Thous
gaard. 

- Dermed er Mads Thous
gaards Saga som Kæmner endt, 
idet han blev indviklet i en Pro
ces for uberettiget Brug af Ca
plesten, som han havde tilegnet 
sig og bortlejet "uden Borger
skabet og Øvrighedens Samtyk
ke". 

Angaaende Processen om ea
pelsten anføres i Bemærkninger 
til Regnskabet fØlgende: · 

"De paa Byen udi eappel Steen 
Eyendoms Sagen andførte Udgif 
ter, samt dessens Aarsag, Grund, 
Anledning og Begyndelse, og der
ved anførte Bekostninger og Ud
gifter er af Mads Thousgaard 
selv eene forvoldet, og g andske 
uQ.enfor Kiemnerens Embede, 
idet hand (som ikke tilforn har 
været brugt) haver tilegnet og 
bortleyet dend omtvistede Jord 
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Angaaende Mads Thousgaard
Sagen. - Endvidere er inden 
Nørre Jyllands Lands Tings Rett, 
Onsdagen dend 10. December 
Anno 1777 udi forbemeldte Sag 
efter dends forefundne Beskaf
fenheder, for Retten kiendt og l 
afsagt følgende Dom: 

V ed de af Stiftsbefalingsman
den Hr. Geheime Conference 
Raad Baron Holck over Thisted 
Byes Kjæmner Regnskab fra 9. 
January 1768 til 30. July 1771 af
givne Decision, under 14: Augu
ste 1772, er det udgiort, og til 
sidst fastsat, at forrige Kjæm
ner Mads Thousgaard, til dend 
efterkommende Kjæmner skude 
betale 134 Rd. 5 Mark 14 Skill. 
inden 14 Dage efter dend endeli
ge Decisions Bekiendtgiørelse, 
under Tiltale og Lidelse efter Lo
vens 3. Bogs 5. Cap. 2. Art., og 
da bemeldte Mads Thousgaard 
herimod har været overhØrig, 

med at indeholde Betalingen, saa 
har det behaget Deres Kongl. 
Mayts. efter Vedkommendes al
lerunderdanigste Ansøgning og 
Forestilling, allernaadigst af 15. 
April 177 4, at befale itzige Stifts
befalings Mand, Hr. Geheime 
eonference Raad, Greve von der 
Osten, at anordne en Proc;urator, 
som med Beneficio Paupertatis 
imod indbemeldte Mads Thous
gaard, paa lovlig Maade skulle 
udføre denne Sag, hvilken deref
ter, baade er bleven iværksat og 
paadømt, hvormed Decisionerne 
ere bragte i Execursions Kraft 
til Stævning og Udlæg; men for 
dette at undgaae og Tiden at for
hale, haver Mads Thousgaard 
her til Retten indstevnet dend 
over ham den 18. Marty 1775 
fældede Dom, som efter Sagens 
B~skaffenhed hermed i alt stad
fæstes og ved Magt. kiandes. 
Derforuden bør Mads Tr.ou~-

. gaard for ubeføiet Indstevrung 
betale Procurator Tørsleff til 
Omkostningers Erstatning, 16 
Rixdaler, alt at efterkomm~ in
den 4 Uger efter denne Dorns lov
.lige Forkyndelse under VedbØrlig 
Execution efter Loven og her t.il 
Landstings D6m Huuset :~ Rd. 
efter Placaten. 

In hujus Testimonium Sigilla 
Nostra, osv. F. Schinkel. Hach. 
Fiilstrup ( ?) . 

- Lovlig forkyndet, men som 
forhen er Øfrigheden tilmeldet, 
bliver denne Sag apelleret til Al
lernaadigste Høyeste Rett. 

Thisted, dend 3. April 1778. 
af mig Mads Thousgard. 

- .Endelig lyder dend i Samme 
Sag, udi allernaadigst Høieste 
Rætt faldne Dom saalunde : 

"Da efter Tiltale, Giensvar, Og 
denne Sags forefundne Beskaf
fenhed, blev Løverdagen dend 
13. November fornævnte Aar ' 
1779, saaledes herom af os for 
Rett kiendt og Afsagt: "De er
gangne Domme bør ved Magt at l 
Stande"! 

- Denne Processes Omkost
ninger ophæves. 

Til Justitz eassen betalerMads 
Thousgaard som Tabende 5 Rd. 

Daturo ut supra Nostro Sub 
Sipjllo, osv. 

Hielmstierne. Kronemann. 
"Herefter · følger nu, de fra 



den Tiid bemeldte Mads Thous· teigning tilstille, førend det kand 
gaard kom fra Kjæmner Embe. approberes. 
det, af de fØlgende Kjæmnere af· 

1 
Thisted dend 8. January 1773.. 

lagte Kjæmner Regnskaber, og Steensen. 
bliver da Didrich Galtrup, som , (Revisorerne fandt intet at 
var dend Første eller næste erindre.) 
Kjæmner efter Mads Thous· 
gaard, hans aflagde Kjæmner 
Regnskab, i Touren det første~ 
lydende saaledes: 

"Regning paa hvis {hvad) ieg 
som Kiæmner har udgivet fra 
1771 in July, til 1773 den 1. Ja
nuary- {Her anføres kun enkel. 
te af de interessanteste Poster. 
A. C. S.) 

- Den 5. Septbr. 1771 skulde 
"Bisgaards Bom" flyttes, herfor 
fik Peder Østergaard 12 Skil l. 44 

31. Okt., Jens Nattruand for 
Daarekisten at rense, 4 Mark. 

3. Nov., Jens Poulsen for at ta· 
g<' Pæle og Stænger op· ved Fior· 
den og betalt for at føre hiem 2 
Mark 8 Skill. En Lægte til Ka
stedt ved Fru Gierners Hauge, 6 
Skill. , 

Indtægten for 1768, 69, 70 og 
1771. var 589 Rd. 1 Mark 2 Skill. 
U d giften i samme Tidsrum, 603 
Rd. 5 Mark. 

1772. 
Til Skoele huuset 1 fiel til Bæn

ke, 10 Skill. 
- Nattroanden for Skoel~huu. 

sets Natthuus at rense 3 Mark. 
En Ee~e Pæl til Munche-Leed, 
12 Skill. 6. July fik Johanne 
Skriiver for at kline skoelehuu
set, 1 Mark 8 Skill. 

- Nock anden Gang betalt en 
Mand for at sætte Stager i fior
den for Byens Indhegning, 8 Skil
ling. Som dertil samme Tid for 
3 Skill. 

Orm Nielsen og Christen Smed 
for en Reise til Vestervig med 
Professor Hee, 3 Rd. 

- EnStolpe til Sønder-Bom 

l som "Laasen hænger udi, 12 Skil
ling. 

1773. 
"Betalt J ens Jensen Liire for 

Leer og Kalk at slaae til Skole
huuset, samt for samme at ud
spække og Kalke, 3 Dage a 18 
Skil l. 

- For dend i Daare:K:isten ind
·satte Rasende Og forvildede An
ne Schinkel, betalt Arrestforva
reren efter Velb. Hr. Lands Dom
mer Steensens Ordre og David 
Solbergs {Arrestforvareren) paa
teignede Qvittering, 2 Rd. 5 
Mark. 

- Betalt Skarp Retteren Chri
stian Stengel i Aalborg 7 Rd. Be
talt Jens Christensen og ~e 
Karle for en Dag at mønne Sko
lehuuset, 3 Mark. 

- Betalt J ens N attmand for 
Skoelens Natthuus a;t rense, for 
'Dinghuus Skorsteen at feye og 3 
DØde Kalve at bortføre, l Rd. 2 
Mark 8 Sldll. 

- Betalt Vægteren ugentlig 
hans hele Aars Vægter LØn for 
52 Uger, dette Aar med 26 Rd. 

-Betalt Jens Hattemager for 
de Fattiges Tavle at ombære i 
Kirken dette Aars hellige Dage 
samt Freedage, saa og ved alle 

1 Brylupper, l Rd. 3 Mark. 
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- Efter Ligningen af 26. Fe
bruar 1773., forfattet af Sr. Pe
der Knachergaard, Christen 
Schaarup, Christen Nielsen og 
J ens Christensen, er lagt og lig
net over alle Byens Indvaanere, 
sog ieg og haver med stoer Be
sværing faaet Indkrævet og Ind 
Gasseret nemlig dend Summa 96 
Rd. l Mark l Skill. 

brudte gamle Tag, 1 Mark 12 
Skil l. 

Er saa Byens heele Indtægt 
dette Aar 121 Rd 5 Mark 5 Skill. 
Udgiften 155 Rd. 3 Mark 11 Skil
ling. 

Thisted, dend 31. Decemb 1773. 
Diderich Galtrup (Kæmner). 

1774. 
Skolehusets Bekostninger. 
- Betalt for Skoelen~ Natt

huus at lade rense 3 Mark. 
Betalt Klein Smeden Anders 

Sebbesen for Smid·de arbeyde, l 
Mark 8 Skill. Betalt Erich Kaa
strup for Skoelens Tække at bø
de, 12 Skill. Betalt Andreas 
Glarmester for glar-arbey.de, 2 
Mark 10 Skill. 

-Nok af mig udbetalt for Ma
terialier til Skoele-Huuset, 3 Mk. 
13 Skill.u 

(Clemen Randrup var Kæmner 
1774.) 

I Aaret 1775 var Christen 
Schaarup Kæmner, og Kassens 

f Udgifter dette Aar var bl. a. "til 
Officerer ved Session udi sidst 
afvigte Nyttaars Dags Tilaer, 
nemlig til S r. Thomas Holst •o 

1 Rd. Til Sr. Peder Knachergaard, 
l 8 Rd. 41 

-For Officerer, medens dend 
sidste holdte Mynstring paa Gro
nens Mark skeede, nemlig til Hr. 

• Apotheqver Duche, Peder Skou
sted, Jens Handskemager, Sr. 
Peder Leerhøy, Clemen Randrup, 
Diderich Galtrup Peder Bertel
sen, Christen Hals, Christen Ag. 
ger, Holst Partiquemager, ialt 
39 Rd. 3 Mark 8 Skill. 

Betalt Jacob Kløv for Skoele 
Huuset at ·kalke og spekke ind og 
udvendig, for endeel at muure, 
Kalk og Leer at lade slaae, og for 
en Hantlanger 3 Rd. 2 Mark t3 
Skil J. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
A! A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
-o--,~_ ... , ,-'\q-;1. 

Thisted By 1768-. 

Til at revidere dette Kjæmner 
Reignskab udnæfnes de Velfor
nemme 4re Borgere, Sr. Peder og 
Christen Knachergaard, Sr. Rol
lennann og S. T.' Leerhøy, som 
behagelig paa egne og Byens l 
V eigne paa det nØyeste ville Exa- l 
minere og revidere samme· om 
samme i nogen deel maatte være 
mangelhaftig, eller derimod fin
des noget at erindre, og det mig 
igien derefter, med deres Paa-

Dend hele Indtægt af Cronens 1776 var der atter "Execitz og· 
Mark dette Aar, har ieg ligeledes . . " 
faaet Ind·Casseret, som er 25 Rd. Mynstrmg paa Kronens Mark, 
2 Mark 8 Skill. For Skoelens af- . og Thisted By-s Borgere maatte 



tag-e Officererne i Indkvartering, 
saa længe Mønstringen varede, 
naturligvi;; mod en GodtgØrelse, 
som Kæmnerkassen refunderede 
dem: "Til Thomas Holst for Ge
neralmajor Leemann, til Hr. 
Griishauge for "ObersLieutnant" 
Pentz, til Fr. LeerhØY for Ober
ste Kræber, til Apothecver Duche 
for Græv Schmettau, til Sr. 
Baun for Lieutn. Friis og l Ser
geant, til Peder Bertelsen for 
Feltskiæren og Karl, til Paryqve
mager Holst for 4 Hoboister,. til 
Peder Skousted for Ordonantzer 
og l Styckknegt, til Christen Ag
ger for 4 do. og 2 andre, til An
ders Griishauge for l Hoboist og 
l Sergean t." 

!alt 43 Rd. 2 Mark. 

skalb og samroes Bielager, og fin
de vi ey noget som derpaa l~and 
være at udsætte eller erin•ll'e, • 
l~(len alleene dette: "at dellJle 
fattige Byes Tarv ma~~t~~ pa3 
::ine Stæder paa det b ; . .t~~.s R(l· 
comm:JIIderes derhen, at dm.d 
~tt.lT•! Bekostning, som dtl·v baade 
i dette Aar og ifjor hJ L' været 
'[._H· (h:;nne liden Bye, me.: denci 
t:a::'. Cronens Mark lwidtf 'Myn
st.rin~ af Officererne H~l;,{:ertid 
n•'r !'::1' skuldet havP. fr:c Qyar
ter<'T, maatte for Eft.et ~,i c: en JP· 
hØre c:g at TI.egim~nt ~t derfor 
ow:Jttt! beordres entt::n at h0ltl•~ 

~-=res l\1 ynstl'ing ved al' l· e :~ ta:
r.i:!r. EJJer OS?; at CampP.r;: under 
t'e:LL~, paa det at Thid:;ietl . soEt 
har hidtil betalt de s·'<' i"';! Jnd
'tV•'.rte!·ings Skatter og· !-..pr-:..fU·r 
aar!i:; ~kal betale en cmseeii~ 

Udgiften for 1776 var 121 Rd. 
2 Mark 5 Skill. ,,Derimod befin
des Indtægteme allene at bidra- I·•dtJYarterings Summa t il Vi- ~ 
ge sig· til 117 Rd. 2 Mark 91/2 Sk., 1 bor:~· r~:~·efter ligesaavel·l so: d~ j 
saa befindes, at Udgiften Over- l an.J .. e h..JØbstæder der c.t?o.,.. ei 
stiger Indtægten med 3 Rd. 5 stØrfe end dend, kunde bhva te
Mark 12% Sk., som jeg altsaa ':rit>t for denne storP- og dubbeite 

paa dette mit Regnskab for Thi- l~nrle. 
sted Bye faaer tilgode, og at mi- Datum ut ~upra. 
ne egne Penge har giort Forskud P.Knachergaard. Didrich Galtrup 
af, og igien vente mig· g-odtgiort, P. Leerhøy. 
og saaledes insinueres dette mit l'i77. "Betalt de til Land 
forfattede Kjæmner Regnskab, i Physhicus andbefalede 4 Rd. for 
Duplo til Velb. Hr. Lands Dom- Aaret 1776, eftersom samme 
mer og Byefoged Steensen til udi afvigte Aar formeede1st Va
Gunstbehagelig· Approbation, cancen og Doctor Mangors For
med Begjæring, at maae nyde flytteise ey blev æsket, men nu 
dend eene Gienpart deraf mjg· er bleven betalt. 
med paateining tilbageleveret. Betalt til Vægteren hans sæd-

vanlige Løn for dette Aar, a 3 Thisted, d. 27. Decemb. 1776. 
Christen Schaarup. Mark ugentlig = 26 Rd. 

Til at revidere dette Regnskab Betalt for Ildebrand til Bye-
udnævnes de Velfornemme Kjøb- tingets Varme for dette Aar som l 
mænd og Borgere, Sr. Peder sædvanlig 2 Rd. 
Knach.ergaard, Sr. Didrich Gal- For Officerernes saavel i Ses
trup og Sr. Leerhøy, om de ved s ions Tiiden, som medens . deres 
samme eller noget af dets Biela- paa Gronens Mark ved 'I1h1dst_ed 
ger maatte finde noget paaBycns , sidste So~mer holdte E~ers1tz 
Veigne at kunne etindre. l og Myustrmg varede, her 1 Byen 

Thisted dend 28. Decemb. 1776 l audskattede Qvarteerer, betalt 
Steensen. l som følger: Til Thomas Holst for 

"Efter Ordre have Vi paa det l Generalmajor Num~ens og ~l_u
nØieste gieimemseet dette Regn- t chers Qvarteer. Til Poul Grus-

haugefor Geherai"Major Kreber. 
Til Sr. Leerhøy for Ditto Her
rers Qvarteer. Til Hr. Duche 
for Oberst von Ostens Qvarteer. 
Til Sr. Galtrup for Major Becher 
og Lieutn. Lund. Til Sr. Baun 
.for Adjutanter. Til Griishauge 
for Reg·imentsskriveren. Til Sr. 
Ilandrup for Regimentsfeltskiæ
ren. Til Peder Schousted for 7 
Gerneene (Soldater). Til Schiels
g·aard for 4 Ditto. Til Kortbech 
for Lieut n. Fransens Qvarteer i 
2 Dage. Til A. Holst for 4 Ho
boister i Execertiden. Til C. Ag
g-er for 3 Ordonantzer i sarmne 
Tid. Ialt 45 Rd. l Mark 2 Sk. 

- Ladet saavel Thingstrup 
Bom, som Bommen ved Muncke
le~ reparere, samt Øster Bom, en 
Jern Bolt. 

Ladet Ræcheværket i Fjorden 
ved Øster Bom eller Fridrich
sens, reparere. Ladet deud lille 
Gang Broe reparere. Ladet 
Træe Broen ved Tromas Holstes 
eller ved Lille Torv, reparere. Ialt 
2 Rd. 4 Mark S Skill. 

Betalt til Smeden for en Laas 
til Skolens Gadedør, og betalt 
for 2de Træer til Stolper ve·d 
Haug Diget eller Plankeværket 
ved Skolen. For at kline ved 
Skoelehuuset, for Leer dertil ved 
egen Vogn selv at hente, ladet 
endvidere indplantet i SkoeJe
huuset et lidet Salt Kielder eller 
kammer, osv., ialt 8 Rd. 2 Mark 
15 Sk. 

Indtægt for 1777: 80 Rd., Ud
gift 125 Rd. 2 Mark 11 Sk. 

Efte1· Ordre have Vi igiennem
læst dette Kæmner Regnskab og 
dets Bilage, og kand Vi ey fin~e 
noget derimod med Billighed at 
udsætte eller erindre; dette alle
ne undtagen, at denne Fattige 
By e paa sine V ed-kommende 
Høye Steder maatte vorde paa 
det bedste Recommanderet for 
dog· eengang Naadigst at forhiel
pes til at nyde Befrielse fra dend 
stoere Byrde dend nu i 3de Aar 
har hafft· med Rep;iments For-



samlingen her ved Thidsted, og 
Officerernes Qvarteer, Irnidler
tiid, at Regiments Forsamlingen 
herefter desaarsage maae holdes 
ved enhver af de andre KjØbstæ· 
der i Districtet, som irnidlertiid 
har været frie for denne Tyngde, 
udi lige saa lang Tiid, som det 
nu har været holdet her, paa 
c:et at denne liiden Bye ikke eene 
skal bære Byrden for alle de an-
dre." 

Dend 20. January 1780 mod- Morgenstierne til Vægteren at 
taget fra Mads 'Dhousgaard, ifø!- lade ·giøre. Den kostede 2 Mark 
g·e aJ1ernaad·ig9t høyeste Retts 8 Sk. 
Dom af 13. Nov. 1779, og con- Betalt for Tømmer til Ræcke
firm.'~t~de Landsbng's og Hiem- værket øster i Byen ved Farve
tings Dom aif 18. Marty 1775, rens; for F1i~ og Søm til dend 
dend Summa 269 Rd. 5 Mark 1~ lille Træebroe ved Holstes, og 
Skill. • for et Læs Steen til at pilkke -ved 

Revisorerne bemærker til det- dend stoere Træebroe ved Peder 
te Regnskab .bl. a.: "man vil der- fusens, samt for Ræckevær:ket i 
næst .paa ~s'ine Høye Stæder un- FiiQrden ved dend søndre Ende af 
derdanigst !bede og ha,albe, at den- Byen." 

P. Knachergaard. ne fattige Bye maa for Efterti- Til Skolehusets Bekostning an-
P. Leerhøy. Didrich Galtrup. den, som og for lhalfte Indqvarte- j vendtes dette Aar 5 Ru. 4 Mar1{ 

Anno 1778. Udgiften androg l' ring og deraf dependenmde Be- j 4 Sk. 
dette Aar ialt 114 Rd. 1 Sklll., .kastninger, fra amdre Stæder hli- 1 

Indtægten 90 Rd., lhvoreftet ver hiulpet •med noget Indtægt, l 
Kæmneren, Christen Schaarup til de den nu forestaaende utaa
fik 24 Rd. 1 Skill. tilgode. lelige IndqV!arterings Udgifter, 

Revisorerne, C. Knachergaard, h'Vilket i manglende Fald, de :fle
H. Knachergaard og Diderich ste af denne Bys Beboere, / vil 
Galtrup, bemærker følgende: "Si- nødsages til at forlade deres 
den vi ofte forihen, med Vores Hiem." 
underdanig Bøn til sit Stæd, e.v Disse g·enta.g:ne Hj1ertesuk sy
har kundet udrette denne fatti- nes at have !hjulpet paa .,høyere 
ge Bye befriet for Extra Indqvar- Stæder", t'hi den 16. Marts 1780 

. l ;> ' 

Fra de gamle 
Sogn_earkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
.. -o- b.-S.-)q')t. 

i T h i s t e d 
1
'B y l 7 6 8 - l 7 8 2. 

Udgift 2236 Rd. 3 Mark 11 
terings Udgifrter, vil saadan Paa- modtog Kæmneren fra Jus-tits- Skill. Indtægt 2268 Rd. 4 Mark 
stand vel nu og være frugtesløs, raad St~en:sen, "det fra dend kgl. 3 Sk. 
og altsaa naar dette forlbigaaes, Casse, for Regimentets Samling "Betalt fQr Tøi til Vægterens 
ses iøfrigt ingen Urigtig~hed." paa Cronens Moark, i 3 Aar be- nye Kiole og Kabuz, sOJ11. han til-

1779. Udgiften var 123 Rd. ,! vUg.ede, ia1t 30 Rd." kommer. hver tredie Aar at nyde, 
og hand altsaa udi dette Aar 

Mark 6 Sk., Intltægten 140 Rd. 1781. Udgift 216 Rd. 3 Mark skulle have af nye. 
5 Mark. Betalt til Vægteren for 8 Sk. Indtægt 234 Rd. 2 Mark 9 Betalt til Thisted Byes Ind-
Trommeslag og en Placat at op- Sk vaanere deres tilkommende Godt-
slaae angaaende de Øde Pladsers "Betalt Vægteren lhans Løn fra giøielse for den af dem holdte 
Bortsælgelse ved Auction. oend 17 .January 1781, da ihand p~r.sonel Indqvartering, fra Gar-

k 1.. • f mswnens Ankomst af til Thisted 
"Dette Aar indrettes en ny0 om ulern ra Viborg, og til Aa- ved April Maaneds Udgang 1779 

Vagt-Stue, og dend ved samme rets Ende. , og til Aarets Ende 1781, ~932 Rd. 
inddelte Kammers Indrettelse til Betalt Ch'l·istian og Frantz Ro- , 1 Mark 5 Sk. Betalt for meget 
Garnision." Til Skolehusets Be- sen'berg f-or Sygestuernes Holdell- Tø_rnmer af Rækværket at iland
kostning betaltes l Rd. 1 Mal'K se til l. Aug. forfaldne og accor- ~~1ste, som af Is v~r nedrevet, 
11 Skill. derede aarlig Leie, efter l·ndqvar- · 1 7 8 3. 

,.For de, med Kancelliets Tilla- t~rings Co~i~sionen:s Udtag- Betalt til David Vægter hans 
delse bortsolgte "Øde Pladser" nmg og Udvnsnmg, 91 Rd. Løn fra l. January til 14. Juni. 
og Kampsteene her i 'Dhi:sted, Betalt til Regimentet, Leien Betalt Bertel Frank for hans 
ind]wm 49 Rd." for dette Aar, ai Klæderne til Tiid som Vægter. Betalt til Chri-

1780. Ud!!ift 269 Rd. 1 Mark dend 7de og 8de Seng paa Syge- sten Frost ~or en Uge at vaage 
~ tu om N atten 1 Vacancen, 2 Mark 

15 Skil., Indtæg·t 317 Rd. 8 Sk. s ern~. . . Betalt til Peder Schinnerup, 
"For de 6 Skilde1•huuses Bekost - Betalt for Ildebrand tll Garm- .,Vægter-Løn.nen for dend øfrige 
ning efter Indqvarterings Com- sonens Vagtstues Varme, for Tiid af Aaret. 
mi•ssionens Beslutning·, og for et sid1St af~Vig'te Vinter. Betalt for dend n:v,e Broes o~ 
Skilder Huus at optage og ind- Betalt for .samme Vagts "Lys- h8Y5gRgdelsFe, efTter Syns-Tings~idnet, 

" t ·l M' 11.. lsd f ~ · or romroeslag til det 
sætte i Forvaring ved nogle af sen 1 lCue ag, 0~ or ~ge- gamle Tømroers Bortsælgelse af 
Garnisonens Afrejse, ialt 31 Rd. { mente og Værksted til Regirnen- dend ombygte Broe, 8 Skill. Be-
l Mark 2 Skill. tets Bøssemager, samt for_ en n~c • talt for Tømmer til Rækværket i · 

IJ 
~ 



l?iorden, at rreparere, 'da det var 
af St01men nedbruden. Betalt for 
Sneen ved Meld Møllebom at bort
kaste og holde Veien aaben. For 
med egen Vogn at lade hente 2de 
Læs Ør til Opfy1ding ved dend 
.stoere Træebroe" der af Vandet 
var bortløben eller opskaaren, 12 
Skil l. 

Udgift dette Aar 1288 Rd. 1 
Mark 5 Sk. Indtægt 1340 Rd. l 
Mark 3 Skill. 

17 84. 
Udgiften var dette Aar 127 4 

Rd. 2 M. 8 Sk.; Indtægten, 1357 
·Rd. 12 Sk. · 

En V a:gtstue i Anledning af 
Indkvarteringerne, maa have 
været indrettet .paa ener ved 
Torvet, idet der dette Aar er 

. hentet 4 Læs. ,,Øer" (Grus) til at 
opfylde paa Torvet ved Vagten. 

Ved Ligning opkrævede-s i Skat 
1143 Rd. 4 M. I Indkvarterings 
Hjælpeskat · ·· niodtoges fra Ska
gen og sæhy. 15'5 Rd. 

I 1785 var Udgiften 1240 Rd. 
og Indtægte,n 1322 Rd. , . 

De gentagne EJager over den 
byrdefulde Indkvartering, sroes· 
at have hjulpet, paa "Høye Stæ
der", da JTI,ap dette A,ar fik udbe
talt 1009 ~d. i Anledning af Ind- . 
kvarteringe,n i 1784. ·' 

Forskellige ekstraordinære Ud
gifter havde man· at trækkes · 
med, saaleeies maatte man beta
le for 10 "Ruddert' at lade ind- , 
sætte i Vagtstuen, samt lade re
parere. Ræckeværket · Sønder i 
Byen ved Reberbanen, og Bom
men ved Meel Mølle eller Mun
cke Leed. 

Skolens Reparationer kostede 
dog kun 26 Rd., ligesom man 
maatte udrede 6 Rd. for "Huus
værelse til Byens Vægter, fra 
Michelsdag 1784, til ditto Tiid 
1785. 

Udgift og Indtægt for Aaret 
1786 viser en mærkelig Nedgang, 
kun henholdsvis 419 Rd. og 525 
Rd1 ·'Det'te· ·.Aair' f~~~yen e~ Iiy-1' 
og stadig stigenåe Udgift, nem
lig "Delinqventomkostninger", ' 
som ikke tidligere ses at have · 
været afholdt af Byen. Til .dis
se Udgifter henregnedes Arrest
ophold, Sagsomkostiinger til Ak
tor· og Defensor, Transport til 
Tugthuset i Viborg eller Slave
riet i København, o. s. v. Dette 
første Aar maatte Byen betale 
Underhold og Varetægt for Pe
der Vixøes og Simon Kalkiærs 

Koner indtil NYtaar 1787, med 
g·odt 16 Rd., desuden blev den 
"Stoere Træebroe ved Niels An
dersens eller Magazinet", repare
ret. "Magazinet", var det for et 
Par Aar siden nedrevne Bin
dingsværks Pakhus i Strandgade. 

"Gang-Broen ved Miekel Hee
degaards, Bommen ved Rips's, 
samt Træe Broen ved Anders 
Colds og Mads Midiholms blev 
ligeledes repareret. 

Til "Skoele Huusets Bekost
ning" anvendtes godt 2 Rd. 

For 1787 var Udgifteri 485, og 
Indtægten 630 Rd. De to, under 
1786 nævnte Kvinder, maatte 
Byen betale ca. 40 Rd. for, til 
"Underhold og Varetægt i Arre
sten, samt deres Execution og 
Transport til Viborg Tugthuus, 
item for dend mod dem anlagde 
Sags Bekostning og Arrestens 
Reenholdelse." 

12 Rd. maatte man betale""før 
"barnet Ingeborg ·christensdat
ters Arrest og Transport til 
Tugt h u u set." 

Endvidere for "Arrestanten 
Christen Nielsen Ør hands Ar
rest og underholdning, samt 
Transport til Viborg Tugthuus", 
godt 36 Rd. 

Dette Aar maatte Thisted af 
med 300 Rd. i Indkvarterings
skat til Kallundborg, medens 
man fra Skagen og Sæby fik 155 
R d. 

(Fortsættes.) , 

Fra de garTtle 
Sognearkiver. 
A! A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
-o-t}. -s.-1q ~L 

T h i s t e d B y l 7 6 8 - l 7 8 2. 

(Sluttet.) 
Endnu længere ned maatte 

Byen med sine Indtægter og Ud
gifter, hvad Grunden dertil nu 
kan være, idet Udgifterne i 1788 
var 341, og Indtægten 326 Rd. I 
Indkvarterings Skat til Aalborg 
og Randers, maatte Byen betale 
188 Rd. Endvidere maatte betales 
godt 41 Rd. for "Styk-Kuskenes 
Under-Munderinger til Aalborg", 
samt for en "Expresse" t il do. 
Desuden havdes en Udgift af 
lidt over 13 Rd. til "Sessions 
Herrernes og hertil Commande
redes Qvarterer". 

1789 'var Udgiften 558 Rd., me
dens Indtægten androg lidt me
re, nemlig 57 4 Rd. Dette Aar 
skulde V ægteren Peder Schinne
rup, foruden Løn, have baade 
"Støvle, Kiol og Cabutzes". Der
til leverede Lassen Winther og 
Skræder Hendrich Hobolt hver 
en "Stump Klæde". Vægteren 
Jens Skadholm fik intet Tøj det
te Aar; der anføres kun Udgif-

1 ter til hans Løn. Samme Aar blev 
i Byen "opmaalt", idet d~r betal

tes "for 5 Karle at følge med 
Landmaalerne ved Byens Op

. maaling, samt for Pælenes an-
skaffelse, alt efter Landmaaler 
Cimhers Krav, ca. 7 Rd. 

N atmanden fik samme Aar l 
Mark 4 ·sk. "for 3de Faar at 
bortføre af Byens kast". (Ka
stet.) 

For 1790 var Byens Udgift 420 
Rd. ; Indtægten 452 Rd. Dette 
Aar betaltes 16 Rd. til en "Poli
tie Betient", og det er første 
Gang en saadan nævnes, saa man 
indtil dette Aar maa have kun
net nøjes med de to Vægtere. 
(Betientens Ansættelse skete ef
ter "Cancellie Resolution af 8. 
Maj 1790.) 

1791 anføres som Udgift 401 
og som Indtægt 465 Rd. "Bekost
ningen paa den Geographiske 
Landmaaling kostede en god 
Rigsdalers Penge. 

1792 var Udgiften 613 Rd. og 
Indtægten kun 528 Rd., og da 
havde Byen atter et Par uvel
komne "Delinqventudgifter": 
"For Morten Mogensen Mørks 
Forplejning og Transport til Vi
borg Tugthuus, og for Anders 
Andersens Forplejning og Vare
tægt." 

"Stifts Physicus Rogert og Ci
rurgus Neve" maatte betales for 
en Obduktionsforretning, Byens 
Tromme maatte have nyt Skind 
o. s. v. 

"Byens Veie" blev opmaalte 
dette Aar, og for "Tilsiun" der
med maatte ogsaa betales af 
Kæmnerkassen. 

Der var dog ogsaa Indtægter 
foruden af den paalignede Skat, 
thi "i dette Aar er bortsolgt et 
Gammelt Vandhuus, som foruden 
andet Skrammel indbragte en god 
Rigsdaler. 

Fra 1776 tii 1792 var Købm. 
Christ~n Skaarup Kæmner; der
efter tiltræder.Jacob Jensen, som 
beholdt Embedet t il 1798. 

Udgifterne i AaJ;et 1793 var 

' J 



554 Rd. og Indtægten 566 Rd. 
Dette Aar maatte man af med 

l Rd. for "et med Slag belagt 
Fruentimmer. Samme Aar bort
forpagtedes 4 Tdr. Sædeland af 
Kronens Mark for godt 20 Rd. 

Den nye Kæmner, Jacob Jen
sen, havde i Begyndelsen forskel- ' 
lige Genvordigheder, og maa og· 
saa have været optaget af andre 1 
og vigtigere Forretninger end 
Kæm:r~e~em?edet, hvilket han og
saa v1lhgt mdrømmer idet han 
skriver i ~rotokollen :' "Længere 
haver det 1kke været mig muelig 
a_t komme, formedelst andre vig
tigere og befalede Forretninger." 
Desuden er der bortkommet et 
Blad af Protokollen med Regn
skabet for Aaret 1794; i 1795 
var Udgiften 728 Rd., medens 
Indtægten kun har været 594 Rd. 

1796 havde Byen en ret god 
Indtægt af Kronens Mark omtr. 
182 Rd. . ' 

Udgiften var kun 642 Rd., me
dens Indtægten androg 718 Rd. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Al A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
--<>-~--5~"\q.'M. 

Thisted By 1768. 

Udgift og Indtægt steg ganske be
tydeligt i Aaret 1800, idet førstnævnte 
var 1279 Rd., men Indtægten dog 1529 
Rd., altsaa et mindre Overskud. 

En Taarnvægter nævnes her første 
Gang, og lønnedes af Byen og Kh'ken 

1 i Forening. Af Overskudet udlaantes 
endvidere Penge til Forrentning til 
Poul Lomborg og Frantz Rosenberg. 

At. Drikkepenge var kendte ogsaa for 
130 Aar siden ses af, at "Oberbetient 
Achen modtog 48 Skil!. for at befordre 
Smedearbejdet des hastigere ved østre 
Boms Reparation". / 

1801. 

Dette Aar var Udgiften 1558 Rd., 
medens Indtægten var 1840 Rd. 

Ved Slutningen af Regnskabet anfø
rer dette Aars Kæmner, Chr. Knakker
gaard følgende Anmærkning: "For ik-

I 1798 betalte Byen 4 Læs 
Tørv med 12 Rd. ; Tørvene an
vendtes til "Forligelses-, Extra 
Skats- og Fattigvæsenscommis
sionens Varme. 

Dette Aar var Udgiften 537 
Rd., og Indtægten 818 Rd. 
. End n u bedre stod Regnskabet 
1 1798, da Udgiften kun var 507 
Rd., medens Indtægten var paa 
1~20 Rd., men Forpagtningsaf
giften af Kronens Mark forhøje
des betydeligt, hvortil kommer 
at Byen havde opdaget en n~ 
Indtægtskilde, nemlig Rakker
bakken, (ved Slagteriet), som 
dog kun gav en beskeden Ind
tægt af 2 Rd. 80 Sk. 

Af det temmeligt store Over
skud, udlaantes ca. det halve i 
Snapstings Terminen til Chri
sten Tøgersen i Thisted, medens 
den anden Halvdel overleveredes 
til den nye Kæmner, Berthel 
~eerhøy, "for at tages i Indtægt 
1 næste Aars Regnskab". 

1 ke over otte Dage siden bekom jeg 
først fra Hr. Byefoged Brøndlund nog
le af de ved dette Regnskab fremlagte 
Documenter, ligesom jeg og først mod
tog Reglementet No. l den 17. i for
rige Maaned, men da der endnu mang
lede meere til mit Regnskabs Berigti
gelse, saa gav jeg mig den Friehed 
derom at erindre paa, som i Stedet for 
at give mig et; sømmeligt Svar i en 
Sag, hvori jeg vidste med mig selv, at 
have som ærlig Mand, giort alle Ting 
i den bedste Hensigt, tilstiller han mig 
vidnefast et Skrift, hvori han ikke 
allene fornærmer, men og mulkteerer 
mig for Efterladenhed. 

1799 var Udgiften 472 Rd., og 
Indtægten 975 Rd. En Del af 
Overskudet udlaantes til And. 
~angs Enke i Thisted. "Consum
bons Ober-betient Achen" havde 
nævnte Aar modtaget 3 Mark 
h vil k et Revisorerne, M. og c: 
Knakkergaard ankede over. 

-·----=-. ==-"'----------=---

Jeg troede at det var upassende i 
mit Regnskab at anføre Restance Li
sternes Beløb, som af Byefogden mig 
bekjendt, for største Deelen er modta
get, saavel som hans egne og Moders, 
Provstinde Brøndlunds Grundskat m. 
m., men det maae da nu og blive hans 
egen Sag selv at tilsvare - godvillig 
paatog jeg mig Kiæmneriet for Aar 
1801, og her er mit Regnskab - at det 
ej er afleveret før, er Byefogdens 
Skyld, eene og allene. Det afleveres 
nu saadan som det kan blive, tillige
tned alle deri paaberaabte Bielage fra 
Nr. l til 71 incls., vidnefast ved Byens 
Stævne Vidner, som derfor giver mig 
Tilstaaelse paa ligelydende Gienpart." 

C. Knakkergaard. 

Ovenanførte "Erindring" som Kæm
neren tilstiller Byfogden, er betitlet 
"Copia No. 1-2 og 3", hvoraf anføres: 
"Kiæmner Regnskabet for Aaret 1801 
kan af mig blive leveret saa hastig 
Deres Velbyrdighed behager at tilsen
de mig Original Ligning over Grund
og Nærings-Skatten for Aaret 1801, 

. som bør følge med dette Regnskab, og 
udi Contant den Summa 119 Rd. 4 Mk. 

1

2 Skill., hvilke tilhører Thisted Byes 
Kiæmner-Kasse. 

I Mangel af disse tvende forlangte 
Ligning. og Penger, blive ingen Regn-
skab leveret af Deres ærbødige 

C. Knakkergaard." 

Derefter følger i Protokollen følgen
de "Pro Memoria" fra Byfogden: "De 
melder mig, at De mangler General
Ligningen, at der er nogle Restancer 
endnu indestaaende, og at De ikke af
lægger Regnskab førend disse ere ind
komne. Jeg vil ikke tale om den In
solente, som dette synes mig med, men 
Deres lovstridige Forhold bør jeg ikke 
taal~. Kiæmner Regnskabet skal være 

, ~ærdig indenJanuary Maaneds Udgang 
Ifølge Ganeellie Skrivelse af 11 Dec. 
1784 og nu den 27. Febr. melder De 
mig, at De mangler et Document, som 
De ene bør have i Deres Værge. 

Den anførte Restance kan ikke tienc 
til nogen Paaskud for ikke at aflægge 
Regnskab. Den anføres som Behold
ning i Følg~ Analogien af Rescriptet 
15. January 1745. Paa Grund af for
anførte og i Medfør af Rescriptet 11. 
Dec. 1784, dicteres Kiæmner Christen 
Knakkergaard herved en Mulkt af 1 
Mark daglig fra Januar Maaneds Ud
gang, indtil Kiæmner Regnskabet af
lægges. Dette forkyndes Kiæmneren 
ved Stævningsmændene, som have at 
bevidne Forkyndelsens Rigtighed. -
Da jeg ved Eftersyn finder det under 
1ste ·Marti til mig indleverede Kiem
ner Regnskab saa uordentlig, urigtig 
og skiødesløs affattet, at den paa in
gen Maade efter sin Bestemmelse kan 
tiene til Bilag ved det af mig allene 
underdanigst aflæggende Regnskab, 
saa haver Kiemner Christen Knakker
gaard samme at omgiøre, og mig 
igien i behørig Form at tilstille. -
Regnskabet bør affattes in Duplo, da 
den ene Deel tiener som Bielag ved 
Byens specielle Regnskab, og den an
den forsynes med min Paategning, for 
at overleveres den tiltrædende Kiem
ner. 

Endelig bør der fattes ved dette 
Regnskab som ved alle andre, en Spe
cification over alle Bielager med de
res Nummer og Summariske Ind11old, 

r 
o 



"Ligesaa for Raadhuus Sahlen, l gift 1710 Rd., Indtægt 1166 }}d., 
som blev ~verladt Tas~enspil.ler altsaa et ret stort U~derskud. 
Baron ( ?) bl der at vuse sme l Kiørsler med Mi iltære androg 
Kunster, l Rd." ialt 13 Mil. Raadhussalen ind-

1808. bragte i sidst afvigte Vinter 30 
Samme Kæmner. Udgift 1156 og Rd. 

Indtægt 1236 Rd. Borgervæbnin- "Gjordemoderen" Mette Catrine 
gen: "for den nye anskaffede Bor- Smith nævnes førsteGang, og "hen
gertromme, for l Bøsselaas med des Løn og Emolumenter, forsaa
Steene, Reparation paa Borgerar- vidt samme vedkommer Thisted 
maturet og Indretning i Armatur- Bye, udgjorde 82 Rd.". 
kammeret, Reparation paa Borger- "Stakitværkets Opførelse fra 
gehængene (Lædertøj), Leje af Hospitalets Dige og udi Fjorden" 
"Excerpladsen samt for Krudt til kostede 15 Rd. Vægterne fik en 
Borgergevæhrerne", ialt ca. 55 Rd. Pengegodtgørelse til Støvler til et 

Sessions og ekstraordinær Ind- Beløb af 36 Rd. 
kvartering kostede Byen over 50 "Ved at overlevere Stedets Bye
Rd., nemlig for "Hr. General Krigs- foged, Krigs-Assesor Li.itzhøft, det
kommissair Fischer m. fl., for an- te Regnskab med de deri paabe
den Kommanderende, Generaladju- raabte og vedlagte Bielage og Kvit
dante!), for Kommandeur Bagger. teeringer udbedes ærbødigst, at det 
for en Kirurgius, for den franske ene duplicat maatte mig tilbage
Officer samt for en Franskmand leveres med gunstbehagelig Paa-
og Tolk". tegning". // 

Omtrent 2 Rd. kostede en Befor- Thisted, d. 20. Sept. 1812. 
dring med Kommandeur Derker fra Schophuus, const. Kjæmner. 
Thisted til Vildsund, og Befordring 1812. 
med 5 Kongelige Sl{ibsbyggere fra 
Thisted til Klitmøller godt 2 Rd., 
samt med en Kongelig Coureer til 
Biergets Mølle, Klitmøller og 1 
Wixøe 7 Y2 Rd.". 

1809 . . 
Samme Kæmner. Udgift 1118 og 

Indtægt 1097 Rd. 
Forpagtningsafgiften af Kronens 

Mark og Rakkerbakker gav en Ind
tægt af 52 Rd. Borgervæbningen 
kostede omtrent 53 Rd., bl. a. til 
Reparation paa Borgergevæhrerne 
og Lædertøjet, Gørtlerarbejde samt 
"Duceur til Tambour og Piber". -
Saavel denne, som de i fleere Aars 
forhen aflagde Regnskaber anførte 
Udgivter i Anledning af den her i 
Byen organiserede Borgervæbning 
forventes i Forhold at vorde paa
lignede Nyekiøbing Kiøbstad, og 1 

saa Maade at kunne til deels refun
deres denne Byes Kasse, som hidtil 
for det heele har staaet i Forskud. 

1810. 
Samme Kæmner. Udgift 1318 og 

Indtægt 1165 Rd. 
Til Brug for "Arrestantere" ind

købtes 18 Stk. Vandpotter, som ko
stede 3 Rd. Samme Aar anskaffe
des en Tambour-Unifo1·m. Et nyt 
Skind til Trommen og Reparation 
af et do. kostede 10 Rd. "For Hjem
kø1:sel af 3 Læs Tørv til den i Kon
gens Tjeneste udkommanderende 
Anders Hesseldahls Kone 3 Rd.''. 

1811. 
Kæmner: Jens C. Schophuus. Ud-

Samme Kæmner. Udgift 2002 
Rd., Indtægt 1543 Rd. 

Dette Aar nævnes første Gang 
"Ildstedsskat" 7 Rd. "For Omstøb
ning af 13 Politi Skielter, hvorved 
det Kongelige Navnechiffer blev 
forandret, 26 Rd." "Det oversky
dende af Vægternes Lønninger, 
som i Anledning af den eene Væg
ters Død, er betalt over den regle-

. menterede Bestemmelse, 48 Rd." 

1813. 
Kæmner: Li.itzhøft. Udgift 1265 

Rbd., Indtægt 1138 Rbd. Raadstue
loftet, som har været afgivet til 
Munderings Kammer, indbragte i 
Leje 6 Rbd. "For fremmede Arre
stanter er Arresthuuset tilfalden, 
nemli~ for Mord? Arrestanten 
Christian Sørensen og Arrestfor
vareren Svend Trankier, 107'2 Rbd. 

"Ved Amtets Resolution af 15. 
Juny 1813, er Gaardmand Peder 
Christian Clou? tilfunden for ulov
ligt Forhold, at erlægge til Byens 
Kjæmnerkasse 20 Rbd.''. 

"Arbejds Løn for Blinde Bom, 
Nørre Bom, Mellem Bom, Vester
()g Tingstrup Bom, Øster Bom, Ve
stermølle Bom og Bisgaard Leed, 
ialt 105 Rbd." 

Borgervæbningen 
71 Rbd. 

1814. 

kostede godt 

Kæmner: O. Weje. Udgift 2213 
Rbd., Indtægt 1899 Rbd. 

Vægter og Taarnvægterløn ko
stede Byen 217 Rbd. "Politiebe-

tientløn, 75 Rbd., desuden tilBrand
væsenet 89 Rbd. 

"Afgift til det Russiske Belei
.rings-Korps, 64 Skil!." . 

Politibetjentene samt Vægterne 
Søren Fredsøe og Christen Wen
delboe fik Støvler, som kostede 
Byen ca. 68 Rbd. 

"Nedgravning af nogle Faaer, 
hvis Eiere ikke vidstes, 32 Skil!.". 

"For ·2de Vægterkjoler med Ka
budser 200 Rbd., en Politie Betient 
Kjole, 150 Rbd., og til det Russiske 
Beleirings Korps Holsteen, 24 
Rbd. 

1815. 
Kæmner: O. Weye. Udgift 1607 

Rbd., Indtægt 1429 Rbd. 
"2de Baller afholdtes paa Raad

stuen, og gav 15 Rbd. i Indtægt. 
"For et Lidet stykke Grund, By~n 

tilhørende, er solgt til Christen 
Jensen Riis for 50 Rbd." Samme 
Aar fik Byen nye Brandskildte. 

"For en Politiebetients Logie i 
10 Nætter, 80 Skill." 

"Prokurator Woetmann fik for 
Sagen mod Tyvs Arrestantinden 
Dorthe Pedersdatter af Thisted ca. 
36 Rbd. 

1816. 
Kæmner: O. W eje. Udgift 2026 

Rbd., Indtægt 1563 Rbd. 
"Smedde Arbeide ved Byens 

2den Skole, og for Lægter til Fro
stes Skolehuus, ca. 4 Rbd." Borger
væbningen kostede godt 63 Rbd. 

Fra de gamle 
Sogneark iver. 
Al. A n d e r a C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
-o-'l>t.-~~)q M 

Thisted By. 

1817. 
Udgift 2373 Rbd., Indtægt 1988 

R bd. 
Byen havde dette Aar forskel

lige ekstraordinære Udgifter, bl. 
a. 1 Rbd. 32 Sk til "en nye Mor
genstierne", samt "en Jern 
llaand" til Politiebetienten, 2 
Rbd. 48 Skill. 

Borgervæbningen kostede Byen 
godt 36 Rbd., medens man fik en 
ekstraordinær Indtægt paa 55 

1 Rbd. for Arrestaninden Johan:he 
Margrethe Hiortdahl, som havde 
siddet i Byens Arrest i 1816, og 
først nu kom Byen til Indtægt. 

·" , .. 



1818. 
Udgift 2401 Rbd., Indtægt 1588 

R bd. 
Kæmner fra 1814 til1825 incls. 

var O. Weye. 
Et Stakitværk opførtes uden

for Arresterne, og kostede 199 
Rbd., ligesom der anskaffedes 
"Et Jern Bæger til' Daarekisten". 

En "Tyvsforbryderske", Inger 
Marie Jensdatter, kostede Byen 
over 46 Rbd. i "Actions, Defen
tions, Forplejnings- og Vare
tægtsomkostninger". 

1823. 
Udgift 1043 Rbd., Indtægt 885 

R bd. 
"Ved en af Byefogden paa Em

beds Vegne anlagt Sag mod Kjøb
map.d Bads_5!)1t_af.}'i~rg; for ~~e
rettiget Handel heri Byen, er 
indkommen en Mulkt af 12 Rbd. 
Sølv". "Defensoratet for Tyvsfor
bryderen Christen Mikkelsen 
Bruun, 3 R bd. 72 S k." 

1824. 
Udgift 1283 Rbd., Indtægt 621 

R bd. 

dervisning for ca. 30 R bd., h vor
af ·forarbejdedes af en Snedker 
for 10 Rbd., Pappapir for l Rbd. 
o. s. v. 

Piberen ved Borgervæbningen 
hed Peder Hvas, og hans Infor
mation kostede ca. 5 Rbd. 

Der anvendtes dette Aar 10 
Læs Kampesten til Knakken, 
samt for 4 Rbd. Sten ved Fjor
den til Gaden. Kæmner: Jensen. 

1826. 

1819. Dette Aar solgte Byen endel 

Udgift 1620 Rbd., Indtægt 1032 l 
R bd. 

Niels Sund i Gjersbøl maatte l 
af med 5 Rbd. for ulovlig Kro
hold. Krudt til Kanonaden paa H. j 
M. Kongens Fødselsdag, kostede 
8 Rbd. Endvidere fik Amtmand 
Faye for Krudt til Skydning, i 
A11ledning af Kongens Nærværel
se her, 37 R bd." Samme. Kæmner. 

Udgift 1856 Rbd., Indtægt 990 Jord, bl. a. til Ane Cattrine Tho-
Rbd. masdatter "Vesten .ay", for 20 

Kæmnerkassen havde dette Rbd. "for et stk. Ditto til Peder 
Aar en Indtægt af ca. 12 Rbd. af Ager, 5 Rbd., og for et stk. Ditto 
af indgaaede Mulkter, bl. a. af til And . . Nielsen, 5 R bd." 
Købm. Richter af Holstebro, for "En nye Broes Opførelse over 
uberettiget Handel og af Købm. 1 Aaen østen i Byen,. af hugne 
Henr. Jepsen for Udeblivelse fra Steen og Tø~mer, ~O Rbd., og for 
Vejarbejde. 2de Eege ~Ielker til. denne :Bfoe, 1827 

Veyens Reparation paa Thi- 27 Rbd., disse 2de BielkersTrans- Udgift 992 Rbd., Indtægt 564 
st~ Mark" kostede den beskedne port fra Slette Strand, 30 Rbd. . Rbd. 
Sum af 80 Skill. Borgervæbnin- ":ralg og Lys~farn til Illumi- Udgift til Brandvæsenet: (før-
gen havde en Udgift paa ca. 17 n.at10nen, 4 Rbd . . "Grønt Klæde 1 ste Gang dette nævnes) Brand
Rbd. for Læd~rtøjets Repara~ion, til et Bordtæppe hl Raadstuebor- l Inspecteurens Løn, 20 Rbd. Sed-
og til Ducør bl Tambour og Piber. det, og for samme at sy, ca. 44 ler Brandm t d 4 Rbd 

R bd." . · es erens o. . 
Borgervæbningen kostede dette Sølv. 1820. 

Udgift 2100 R bd., Indtægt 17 41 
R bd. 

Borgervæbningen kostede godt 
r s1 R bd. 

En Sag mod Peder Christensen 
l F., kostede ca. 15 'Rbd. 

1821. 
Udgift 1662 Rbd., Indtægt 1621 

Aar omtrent 100 Rbd. ; bl. a. for Borge1·væbningen: Udbetalt til 
Geværernes Reparation, et Trom- Anskaffelse af Instrumenter for 

l 
meskind, Vadmel og Knapper til Borger Musikken, efter Amtets 

Ordre, 30 Rbd. Tambour og Piber Munderinger, 
en Trommeline og Trommestok- Kæmner: Jens L. Møller. 
ke, m. v., "Kaskietter til nogle af Ifølge Bilagene til Regnskabet 

·Borgervæbningen, Patrontaskers for 1827, blev Købm. H. C. Grøn
Reparation, Skilderhuses Maling, . lund" tilfunden" at erlægge en 
Tambour og Piber Løn, Bajonet- 1 lVlulkt af 5 rbd. Sølv til Kæmner
hager og Dopskede, samt Klæde kassen. Jens . Lucassen af Øster- 1 

1822. og Lærred til Pibermunderinger. ild fik for ulovlig Krohold og an-
Udgift 1662 Rbd., Indtægt 989 I Sessions- og Ekstraordinær dre Omstændigheder, en Mulkt af 

IRbd. 

Rbd. Indkvartering havde Byen en Ud- ; 10 rbd. Sølv. Endvidere forelaa 
Ole Salmonsen i Elsted fik en gift paa ca. 53 R bd. "Syeløn for Attest fra "Thisted Byes elige

Mulkt paa godt 22 Rbd. for ulov- at vende Politiebetientens Kjole rede Mænd, at Byens tilhørende 
lig Brændevinssalg. ca. 3 Rbd.", "for at sye 2de Væg- ~de Plads østen for Øster Mølle, 

"Fra endeel Beboere, Peder ter Monderinger, 16 Rbd.; et Par Ikke har været bortlejet i Aaret 
Skadholm i Skioldborg og Peder Støvleføder til den eene Vægter, 1827, samt at Thisted Bye ikke 
Grønkier i Førbye, med flere af 3 Rbd. 48 Sk.; Krudt og Skind 

1 
ejer flere publique (offentlige) 

Hillerslev, Hundborg Herreder, til Kononaden, godt 54 Rbd." i Jorder end Rakkerbakken, ... _Kro
som af Kjøbmændene A. Griis- Endvidere anskaffedes Messing 

1

, nens Mark og den ovennævnte 
hauge og Mads Agerholm med Skilte til Vægterne, samt foreto- Ødeplads." · ' · ·· 1; 
flere af Thisted, vare saggivne ges Brolægning paa Store Torv "Efter Resolution af 8. Mai 
for Land- og Forprang, er ind- og Vestergade, o. s. v. Underba- . 1790, Rescript 30. Marts 1798 og 
kommen 50 Rbd. 3 Mark Sølv." lancen var godt 662 Rbd." .Raadstueforsamlihg 3. Januari 

"Hugne Steen til en Steenkiste j 1814, er Politiebetientens LØn 40 
i Østergade, kostede 4 Rbd." 1825. Rbd. rede Sølv" 
· "Udgift til Borgervæbningen l Udgift 728 Rbd., Indtægt 524 / "Indqvarteeri~gs Hjelpe Skat-

godt 46 Rbd." 1 Rbd. · ten efter Forordn. af 5. Nov. 1816 
"For 9 Stk. Sortm~lede. Bræt- l Til Skolev_æsenet. anskaffedes : og det kgl. Danske Cancellies 

ter i Anledning af Epidemien, 64 Apparater til den mdbyrdes Un-~ Skrivelse af 3. Sepb. 1818, ud-
Skill." l . gjorde af Thisted Kjøbsted, 205 

Rbd. rede Sølv." 



"Brandinspecteurens Løn efter 
Resolution af 25. Octbr. 1780, 8 
Rbd. Sølv og Tillæg 4 Rbd. 4 
Mark 12'% Sk., efter Raadstue
samling 2. Jan. 1811, som han 
stedse har faaet udbetalt .med 20 
Rbd. Sedler." 

"Vægterlønnen pro 1827 til Sø
ren Fredsøe, 58 Rbd., Villum Pe
dersen, 58 Rbd. 

Byens eneste Politibetjent var 
S. Agerholm, og hans Løn var 
som ovenfor anført 40 Rd. r. S. 

I Anledning af Hs. Maj. Nær
værelse i J u ni 1826 leverede 
Købm. J. Møller Krudt til Skyd
ning for ca. 2 R bd." 

De "eligerede Mænd" ( davæ
rende Byraad) var JensLundorff. 
A. Griishauge. Agerholm, og Mi
chel Nielsen. "Brandmesteren 
hed Christen Nørgaard og fik 3 
Rbd. 4 Mark 6% Skill. i Løn ef
ter Resolution af 7. May 1781 og 
ved en senere Raadstueforhand
ling". 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
A! A n d e r a C. S v a l g a a r d, 

Thi~ed. 

-o-'0 4 _-)q11 
Thisted By 1768-

1828. 
Udgift 708 Rd. Sølv. Indtægt 929 

Rd. Sølv. 
Skolelærer Munchs Regning for 

de Fattiges Tavle at ombære i Kir
ken, var paa l Rd. 3 Mark. 

Prokurator Sørensen fik 4 Rd. 
Sølv for sit Aktorat i Justitssagen 
mod Peter Rasmus Brinck af Kjel
strup, for Faaretyveri. 

En Arrestantinde, Inger Kirstine 
Henrichsdatter Klat, kostede Byen 
over 28 Rbd. Hun havde født i 
Dølgsmaal og blev derfor idømt 
Vand og Brød. Krigsraad Witten
dorff obducerede Barnet, hvorfor 
han fik 8 Rbd. Sølv. 

Kancelliraad Liitzhøft indsendte 
en Regning paa 43 Rd. i Anledning 
af Formælings Højtidelighed. · 

Kongens Fødselsdag blev fejret 
paa sædvanlig Maade ved Kanon
salut og Transparenter, Musik m. 
v ., hvilket med Forfriskninger til 
B'orgerkorpset, kostede lidt over 
20 Rdl. Kæmner: Grønlund. 

1829. 
Udgift 760 Rd. Sølv. Indtægt 959 

Rd. Sølv. Kæmner: Købm. Schiit
ten. 

Ved afsagt Dom· d. 17. A~g. 1829 
er Handelsmand S. Aron Jacobsen 
af Aalborg tilfunden at erlægge en 
Mulkt af 15 Rd. Sølv. Denne Dom 
apelleredes til den Kgl. Landsover
ret, "og Dom deri endnu ikke fal
den". 

En Regning til Kæmnerkassen 
lød i de Dage saaledes: 

"Ærbødigst Regning til Kæmner
kassen. Thisted Byes Giordemoder
huus. For at Ka1ke og urlspækning 
uden og Indvendig og Selv anskaffe 
Materialier er ieg Accorderet for 3 
rbd. 2 Mark, hvorfor ieg samme be
de mig Anviist og udbetalt". 

Peder Chr. Thorndal. Thisted, 
d. 29. Sept. 1829. 

De eligerede Mænd paategner 
Regningen saaledes: "Den An p~ 
Byen tilkommer at betale beder den 
fattige Mand ham snarest muligt 
udbetalt". 

A. Griishauge. Agerholm. F. B. 
Høyer. 

Jordemoderen har man lidt Be
svær med dette Aar, angaaende 
hendes Tørvelevering; hendes Klå
ge lyder saaledes: "Til de 4re Bor-

, gerlæs Tørvs Indkjøb, der mig som 
Giordemoder i Thisted aarligen til
staaes, har ieg modtaget pr. Læs, 
3 r.bd. Sedler; men da denne Arti
kel dette Aar næsten er ufangelig, 
og det lidet som kan faaes tilfalds 
maae opveyes med Penge, ~aa be
der ieg allerærbødigst Deres Vel
haarenhed (Liitzhøft" ville have· 
den Godhed endvidere i det mind
ste at forunde mig pr. Læs l rbd. 
mere." · 

Thisted, d. 3. Octbr. 1829. aller
ærbødigst Mette Cathrine Smith. 
Herpaa erklærer de eligerede 

Mænd: "l de sidste forløbne Aarin
ger har Giordemoderen aarlig væ
ret tillagt 16 rbd., beregnet til 4re 
Borgerlæs Tøtv; men da Tørvene 
og Vognlejen ikke har kostet saa 
meget som beregnet, har hun faaet 
over l Rbd. formeget. 

Endvidere har hun for det meste 
faaet sine Tørv hjemkjørt ved Vil
lighed, hvorfor hun har et meget 
større Pengebehold. 

I dette Aar er Tørv jo meget Dy
re og Vanskelig at bekomme; men 
da hun allerede er tilstaaet om
trent ·3 Rbd. mere end forrige Aar, 
synes vi det noget paafaldende, at 
Giordemoderen vil, ifølge den Be
handling, hun hidtil har nydt, væ-

re saa paatrængende dette Aar, da 
Følgen upaatvivlelig bliver at der, 
for at undgaae hendes Paahæng, 
og synes os rigtigst, at der for Ef
tertiden aarlig burde leveres hen
de 4re gode forsvarlige Læs Tørv, 
da ved vi hvad Kæmnerkassen h~r 
at betale, og Giordemoderen hver
ken udsat for Gevinst eller Forliis. 
Skulle Giordemoderen, uagtet den
ne vores Eiklæring som Vi ønske 
hende bekiendtgiort, giøre Paa
stand paa de ommeldte 4 Rbd., har 
Vi intet imop at Hr. Cancelliraad 
for denne Gang anvise dem til ud
betaling." 
Ærbødigst. A. Griishauge, Ager

holm. F. B. Høyer. 
Christen N ørgaard mødte med 

en Regning for Reparation paa By
ens Bomme, bl. a. til Stegerne imel
lem Consumtions Boden og Toften, 
samt til Holdstang over Bækken 
ved Søren Raskes. lait godt 21 
Rbd." 

Herpaa erklærede de eligerede 
Mænd: "Imod denne Regning vides 
intet at erindre, dog forekommer 
det os, at prisen paa de indkjøbte 
Bræder er Temmelig høy. 
Griishauge. Agerholm. M. Nielsett. 

Derefter erklærer den 4. eligere
de Mand, F. B. Høyer: Denne Reg
ning kan af mig ikke underskrives 
til Udbetaling, da ieg ikke veed no
get deraf at siige, ey heller om 
denne Bekostning paa Byen var 
nødvendig." 

Herpaa erklærer Amtmand Faye 
følgende: "Amt~t, der ikke kiende 
.de Reparationer, som ere foretag
ne af Tømmermand Christen Nør
gaard, maa antage Regningen for 
at være rigtig, da den er antaget 
saavel af Byefogden, som af 3 af 
Byens eligerede Mænd, og bliver 
den derfor herved approberet til 
udbetaling af Kæmnerkassen. Imid
lertid vil det være rigtigst, for i 
Fremtiden at undgaa deslige paa
t egninger, som eligeret Borger Hr. 
Hattemager Høyer tilførte, at de 
eligerede Borgeres Meening ind
hentes over de Byen vedkommende 
offentlige Udgifter, forinden Ar
beidet foretages, saa at fuldkom
men Enighed imellem Øvrighedens 
og Byens Repræsentanter kunde 
finde Sted." 

For at rense Skolelærer Bech 
hans Vandhuus, d. 3. Sept. 1929, til
kommer mig 2 Mark Tegn. Thisted 
Dat. ut. supra. Mads Søndergaard. 

Herpaa erklærer "Mændene": 
Skolelærer Bech bør attestere Rig-

' . ... 



tigheden, og da haves intet imod se i 2det Jydske District indevæ
udbetalingen, dog den er temmelig rende Aar maae ieg tjenstlig anmo-
høy." de D. Velbh. om behagelig at for-

Sadelmager Christen Hansen anstalte frit Qvarter anviist i Thi-
mødte med en Regning paa 2 sted fra 18de til 29de Septbr. d. A., 
Brandspande til Byens 2den Skole, begge incls., for mig og Tiener, 2de 
som kostede iberegnet "Mahlingen" Stabsofficerer, l Battaiilona Ci-
3 Rbd. 4 Mark. Herpaa erklærer rurg, l Regiments Dyrlæge, Fuld
Griishauge: - Meget paabyrdes mægtig J es persen, Contorist Bay 
den fattige Kæmnerkasse, 'l:!aa og og 2de Underofficerer. 
skal vel udbetales - medens Ager- Randers d. 3. Septbr. 1829. 
holm og Høyer skriver: "Imod den- Oastonier. 
ne Regnihg vides intet at erindre, · - At Tambourerne Peder Chri
da ieg Agerholm med mine ~lfed- stian Thorndahl og Christen Søren
eligerede Borgeres Vidende, i Føl- sen heraf Byen, begge dette Aar 
ge Hr. Cancellie:vaad Liitzhøfts har giort Tieneste som Tambour 
Skrivelse desangaaende, derO>.n har ved Stadens borgerlige Militaire 
accorderet med Sadelmager Han- Korps, i det heele til Fornøyelse, 
sen!' det tilstaaes. 

I en eller anden festh-, Anled- Thisted d. 27. Sept. 1829. 
ning har Byen eller Raadhuset væ- L. Søebye, Borgerkapt. 
ret illumineret, idet Maria .Tho. - Som Belønning for de oven-
masdatter Sal.. Høyers, fremsendte nævnte Tambourers Tieneste ved 
Regning paa Lys for omtrent 4 Borgervæbningen i indeværeru(e 
Rbd. Aar, anvises herved til Udbetaling 

Griishauge og Agerholm havde af Byens Kæmnerkasse, 10 Rbd .. 
intet at erindre, men Høyer anmær- Sedler, 5 Rbd. til hver. Faye. 
ker "at den Paaskrift som Hr. 
Kjøbmand Griishauge har givet er 
mig fremmed, derfor kan ieg ikke 
istemme samme, men at Regningen 
bliver udbetalt haver ieg ikke 
imod." 

Angaaende en Murermesterreg
ning paa Mureraruejde paa Raad
huset, omtrent 18 Rbd., udført af 
Lars Chr .. Weje, skriver de tre eli-
1rerede Mænd: "Den Anpart Byen 
tilkommer at betale, haves intet 
imod, om Kæmneren har saamange 
i Kassen, da endeel Regninger ere 
anviste før." · .. 

Om Sessioner i Aaret 1829 anfø
res: . c, 

"Søsessionen "for Thisted Kiøb-
stad er berammet at foretage den 
16. Martz førstkommende om For
middagen Kl. lU, saa maae ieg her
ved tienatlig anmode Deres Velbaa
t•enhed (Byfoged. Liitzhøft) om be
hagelig at foranstalte vedlagte 2de 
Plakater opsiagen paa behørig 
Maade til Efterretning og Be
kiendtgørelse for de indrollerede 
Søefolk, og at alt til Søe Sessionens 
fremme maa vorde besørget. 

Ligeledes bedes de fornødne frie 
Qvarterer for mig og Mynsterskri
veren Grodtschilling, anviiste fra 

den 14. Martz om Eftermiddag, til 
den 17. om Formiddagen. 

Aarhuus, d. 5. Febr. 1829. 
Krieger." 

- I Anledning af den forestaa
ende Landmilice Sessions Afholde]-

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
A! A n d e r 1 C. S v a l c a a r d, 

Thisted. 
-o-".-1.-"\q~l. 

Thisted By 1768 - 1878. -Efterfølgende er Afskrift af "Copi
bog for de eligerede Borgere i Thisted 
Købstad" fra 1830 til Januar 1838, da 
den nye Kommunalanordning indførtes, 
dog suppleret med forskelligt fra · 
Kæmnerprotokollen 1768-1850. 

Rakker bakken. 
Til Cancelliraad Ltitzhoft: "Da vi 

har bragt i Erfaring, at Jens HarkJær 
udhugger Bleger af den saakaldte 
Rakkerbakke Østen for Byen, som er 
bortleiet, giver vi os den Frihed at 
andrage denne vores Meening for De
res Velbaarenhed. Vel er det Byens 
Ejendomme, men dog ikke udlagt som 
Kronens Mark, som er Byen anvist til 
Leer og Møntørv, men om Rakkerbak
ken staar aaben for enhver af Byens 
Indvaanere, ligesom de finde for godt, 
ønskede vi giærne at være bekiendt 
med, da den til ingen Tider er bleven 
udviist Byeri til nogen Afbenyttelse, 
uden at det er skeet os- uvedkommende. 

Vi er af den Formeening, at denne 
Bakke burde være urørt, uden ved saa-

dan LeJlighed som kunde indtræffe 
ved det offentlige, til Byens Gavn, for 
Exempel ved Stranden, ved Veye og 
Gader, som den fra førstrung blev an
bragt til for nogle Aar siden. (Der me
nes vel dermed, at Leret skulde anven
des til Opfyldning paa Stranden, samt 
til Vejbelægning). 

Beder vi Deres Velbhr. behagelige 
Svar over dette Andragende, om en
hver har fri Adgang dertil af Byens 
Indvaaneere, eller ei." 

Vægterens Støvler. 
Skomager Mikkel Kold fremsendte 

en Regning paa l Rbd. l Mark "for 
Vægter Søren Fredsøes Støvler, at 
forsolle", og paategnedes saaledes: 
"Ovenstaaende Penge blev bestemt ved 
Raadstuesamling, 2. Juni d. A." 

Formand for "de eligerede". 
5. Maj 1930 tilskr.eves Byfogden saa

ledes: "At vi i en Forsamling den 25. 
April sidst har vedtaget, at Hatte
magermester Høyer skal være de eli
gerede Mænds Formand, for det før
ste i indeværende Aar, derom give vi 
os den Ære at underrette Deres Vel
baarenhed." 

Kæmnerkassens Indtægter. 
"Da Kæmnerkassen kan trænge til 

al den Indtægt, den retmæssigen kan 
tilkomme, saa formeene vi ogsaa, at 
de markedssøgende bør, af de Stader 
de anvises paa Byens Torve og Gader, 
erlægge passende Stadepenge, og at 
dermed maa begyndes til Markedet d. 
16. Junii førstkommende. I den Hen
seende ønsker vi ogsaa et Møde be
stemt, da vi saa skal fremkomme med 
vort Forslag for Stadepengenes Oppe
børsel. 

Ligeledes kunde Kæmnerkassen bil
ligen og passeligen tilkomme nogen 
Indtægt af Anetioner og Baller, som 
holdes paa Raadstuen, dog saaledes at 
der af Auktioner, som afholdes for 1 
det offentliges Regning, og af Baller i · 
Anledning af Deres Majestæters og 
det høie kongelige Huuses Fødsels- og 
Festdage, intet betales. .Ai alle andre 
private Auctioner, bør Reqvirenterne, 
og af alle private Baller, Entreprenø
rerne, erlægge en passende Kjendelse, 
som vi nærmere skal give os den Ære 
at bringe i Forslag. 

- For- Sprøite Slangernes Smøring 
har i flere Aar været betalt omtreBt 
22 Rbd., og altsaa af Kommukassen 
det halve for Byens Sprøite, hvilket vi 
finder altfor overdreven, da vi efter 
nøieste Overlæg ikke kan beregne Om
kostningerne i det- hele end til 12 R bd. 
3 Mark. 

Vi formeene desaarsag, at Sprøiter- 1 
ne.s Slangers Smøring bør stilles til 



Licitation, og kunde da ved Konditio- lægges en Kjendelse af 5 R'bd. Sølv, benyttet, og straks at opføre Grøft 
nerne nærmere bestemmes den dm- hvilket endog synes meget billigt imellem Deres Jorder og Kronens 
gangsmaade og Bestemmelser, som (uagtet Deres Velbaarenheds Skrivel- Mark for at Byens offentlige Ejen: 
Entreprenøren havde at iagttage, thi se af 15. Julii, lyder paa 2 Rbd. Sølv) dom kan sikkres for tilstødende Jord
den Maade, der hidtil ved Smøringen med Hensyn til, at et Locale et andet f eieres Selytægt. Da vi riu staar i den 
har været brugt, finde vi ikke hen- Sted i Byen - naar Raadstuen ikke : Stilling at Vaage over, at Byens Ejen
sigtsmæssig. kunde faaes og afbenytte - har været domme bliver uforkrænkede, give vi 

De Brandmulcter, som forrige Brand- leiet og betalt med 16 a 20 Rbd. for ! os den Friehed at foredrage det for 
inspekteur, Kiøbmand Hedegaard, og et eneste Bal; dog burde det fonnent- · Deres Velbaarenhed, og beder, at det 
nuværende Brandinspecteur, Kiøbmand lig, ved Raadstuens Overladelse til maae blive undersøgt snarest muligt." 
L. A. Grønlund har oppebaaren, for- Baller, ikke tillades, at Armaturkam-
mene vi bør giøres frugtbringende i meret aabnes og afbenyttes, for at 
Sparekassen, og Renterne tillægges l indtrængende "Aaes" (Os) og Dunst 
Summen, indtil det tilvoxende Beløb ] ikke skulle have Indflydelse paa Ge
kunde anvendes til en eller anden nyt- 1 værernes Reenholdelse. Hvad de øv
tig Brug for Byen. Da disse Posters · rige af os foresiaaede Poster angaae, 
Udførelse og Berigtigelse vilde meget lader vi samme i Beroe indtil videre." 
bidrage til Byens og dens lndvaaneres 
Tarv, saa forvente vi en Raadstuesam
ling snarest muligt, bestemt til sam
roes afgiørelse." 

Skilderhuse til Borgervæbningen. 
Tømrer Søren Frost sendte Regning 

Skolens Straatag. 
Mads Tvehøy sendte Regning paa 

1 20 Knipper gammelt Tag, samt 60 
Favne Simer til Reparation, bl. a. af 

i Tørvehuset ved Byens Skole. 

Kronens Mark. ./ 
af 24. Juni 1830, for "2de Skillerhuuse, ./~. 

11 
Til Byfogden d. 30. Aug .. 1830. "Vi 

24% Dag, stor 12 Rbd. 1 Mark 8 Ski ·" tager os den Frihed at tilmelde Deres 
men med denne var de gode Mænd ik- Velbh. et Par Ord om, hvorledes det 
ke tilfreds, thi de paategner Regnin- gaar med Byens offentlige Jorder. 

. gen saaledes: "Paa denne Regning kan 
vi ikke erklære os, da det ganske er 

For nogen Aftener siden, tog jeg 
Høyer med en spadsere Tur østen ud 

skeet uden ·vores. vidende; dog fore- af Byen, og efter paalidelig Røgte gik 
kommer det os, at dette Arbeyde har jeg til Kronens Mark; jeg betragtede 
medtaget temmelig lang Tid, ligesom det foregivne, og fandt det . saaledes 
Daglønnen i forhold dertil er noget d' h d gt N 1· N'el 
h t 

" som tsse av e sa . em tg 1 s 
øyt ansa · Ch · t' R'· K kk h 1 ns tan ns paa na en aver 

Kæmnerkassens Indtægter. l først Indgrøftet sine Jorder i Nord-
Til Byfogden den 26. Juli 1830: "Af ·1 vest ved Enden til Veien som gaar 

Deres Velbaarenheds ærede Skrivelse imellem hans Jord og· Kronens Mark, 
under 15. ds.

1 
har vi havt den For- l som den første Indgrøftning viser, at 

nøjeise at erfare, at De }?illiger vore han bar taget for meget af Veien, og 
uegennyttige Hensigter 4fØlge vor atter har han tillagt en liden Kiile i 
Skrivelses Indhold til Dem, af 26. Maii Enden, som tydelig kan sees af den 
sidstleden, der blot gaar ud paa at Grøft, som han først har sat, er ned
skaffe Byens Kasse al den lovlig og reven, og en Grøft udenfor igien op
billig Indtægt som det er muelig, hvil- ført. Der gives andre, som haver 
ket i Betragtning af Indvaanernes Markjorder østen for ham, det er vel 
Fonnues Omstændigheder og Nærings- lignenede Tilfælde med dem, dog det 
veie, er nødvendig. Idet vi imidlertid er ikke Indgrøftet, men kan fonnodes, 
efter nærmere Overveielse tiltræder at de en Aar efter anden pløyer sig 
Deres Velbaarenheds Formening om, længere og længere ind i Byens Eien
at for Auctioner over faste Ejendom- dom. En saakaldt "Dysels Kilde" er 
me, der henhører under de Jurisdictio- "reen" efter pløyet, og en "Stød" i 
ner som contribuere til Raadhusets Nordvest forbi ind ad Kronens Mark. 
Vedligeholdelse, ikke bør betales no- Kort over Kronens Mark, som maa 
get, kan vi dog ikke frafalde vores findes, kan formodentlig vise det, og 
Forslag om, at der af alle andre Auc- muligt, at den omskrevne "Dysels Kil- 1 

tioner, som holdes paa Raadhuset, bør i de" kunde findes derpaa, og udvise, 
erlægges den af os proponerede Kien- !.hvorvidt Kronens Mark gik. 
delse, og vi formeene, at det af Dem Disse Andre bør saasandt, om det 
paaberaabte Kongelige Reskript af sig befindes saaledes som med Niels 
29. Oktober 1802, ikke hiernier Ret til Christian Riis, at have tilvændt dem 
slige Forhandlingers Afholdelse uden Jorder af Byens Ejendom som uberet
Betaling. tiget, efter vores Formeening tiltales 

Ligeledes maae vi vedblive vores for Domstolen efter Loven, og betale 
Forslag, at der af Baller, som ikke ha- Mulet for deres Fremfærd, tillige at 
ve nogen offentlig Anledning bør er- betale for hver Aar de haver det_ af- 1 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Al. A n d e r 1 C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 

-{)-)b.-1,.,_~ · ,9·~t 
Thisted By 1768-1878. 

Borgervæbningen. 
I Anledning af Ansøgning fra 

Commander-Sergeant Aarup af 11. 
Septbr. 1830 give vi os den Frihed at 
erklære: 

"Vi Troer ikke, at Underofficerer
ne skulle være saa ringe, som ere an
sat ved Korpset, at de ei skulde kun
de lære en Ærekjær Borgennand at 
gaae, marchere, svinge, lade og fyre 
m. v. ' Underofficererne kan jo Vex~l
viis skiftes til at lære Rekrutterne, 
eftersom Aarup finder det for be
sværlig. Det kunde jo paalægges 
Lieutenanterne at eftersee, om der 
bliver brugt den Orden, som bør iagt
tages. 

Naar det bliver saaledes "An
bragt", vil Underofficererne nok lære 
dem saa meget, at de kan blive ind
stukken iblandt ·de Gamle. Vi kan 
saaledes ikke give vores Samtykke til, 
at Commander-Sergeant Aarup nyder 
noget derfor, da vi anser, at det er en 
Pligt for den1 som er kvalificeret der
til, tillige vilde det være besværlig 
for Byen at udrede slige Ducørpenge 
til Aarup eller nogen anden, især da 
Byens Kasse er i maadelig Forfat
ning." 

Grund- og Næringsskat. 
Den 30. Oktober 1830 skriver de 

eligerede Mænd følgende til Byfoged 
Liitzhøft: "Vi give os den Frihed at 
tilmelde Hr. Cancelliraaden, at ved 
Eftersyn ved Ligningen over dette 
Aars Grund- og N,æringsskat gav vi 
os til at optegne adskillige', som vare 
udeladte, og deriblandt de Handlende, 
Peder Chr. Hundahl, som bor til Leje 
hos Jesper Yachter, Terkelsen hos Pe
der Smiith, Jørgen Vang paa Knak
ken, Niels Chr. Leed, boendes øster i 

l 
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Byen: samt Majo~ Briants Sted, som 
nu e1e~~g henle1es af højvelbaarne 
Hr. Conferentsraad Faye, som vel og- 
saa burde tilsvare nogen Nærings-
skat af Stedet, da alle andre er ansat 
for deres Leiesteder; "mig" selv, 
Høier, betaler af "den" Sted paa Knak
som jeg henleier, altsaa anser vi det 1 

som en Pligt, at der bliver betalt af 
forhen Major Briants Sted, især da 
vi nu atter har været nødsaget til at 
give vores Samtykke til et helt Aars 
Extra Grund- og Næringsskats Op
~rævelse; formedelst Kæmnerkassens 
idelige synkende Tilstand, saa er det 
vi herved giver os den Frihed at brin
ge i Erindring, at efter vores Forme
ning, bør især fornævnte Handlend~ 
paalignes Næringsskat, hvad de ifølge. 
deres Handel og Næringsfag kan væ
re pligtige til, og ikke forskaanes, 
imedens saa mange uformuende Bor
gere med en talrig Familiekan have 
Aarsag til at sukke over saadanne 
Extra Paalæg." 

Reparation af Broer og Bomme. 
Christen Nørgaard sendte i Novem-

ber 1830. en Regning paa udført Ar-

l bejde. Han havde repareret "Bis
gaard Led", Plankeværket ved "Øster
bom'' , "Tingstrup Bom", "Nørre Bom" 

t samt lagt Planker over Bækken ved 
S. ~arkes ( Harkjærs?). Han havde 
selv tillagt Materialerne, og hele Reg
ningen var paa omtrent 4 Rbd. 

De eligerede Mænd paategner Reg
ningen saaledes: 

"Imod Regningen vides intet, und
tagen den Dag, som er anført ved 
Nørre Bom, at nedtage den Planke, 
varede for længe. Men naar man ta
ger Hensyn til, at Manden gik flere 
Steder for at opsøge en Planke, og en 
halv Dag er snart paa saadan Maade 
gaaet væk, saa er der fra vores Side 
intet imod at Regningen bliver med 
med den fulde Summa udbetalt". 

Vinduesruder til Raadstuen. 
Den 3. Januar 1831 sendte P. Bed-

l 
sted en Regning for Ruder, han havde . 
indsat i Radstuen. Den var paa ca. 
l~ R bd., og de eligerede Mænd gav 
Regningen følgende pudsige Paateg
ning: 

"At P. Bedsted nyder sin Regning 
udbetalt er billigt, og kan ikke nogen 
af os være imod, naar Landso_gnet .til
svarer sin Part, som den er falden til. 
Det var meget Godt at faae at vide, 
hvem der har siaaer Disse Ruder itu, ' 
om Arrestforvareren, Nisls Cbr. Bang, 
har gjort det, eller Arrestanterne, el
ler nogen anden. Dette være dog 
"ligge" meget for hvem det sker, "For-

maader" vi, at de ere pligtige at be
tale Skaden, som de selv gøre". 

Rakkerbakken. 
Til Byfogden den 13. Januar 1831: 

"I Anledning af Deres Skrivelse til os 
(De eligerede Mænd) af 8. Januar, gi
ver vi os den Frihed at tilmelde deres 
Velbaarenhed følgende Erklæring: 
"Da vi i en Skrivelse af l. Maj f. A. 
til Deres Velbaarenhed gav os den 
Friehed at andrage, at Rakkerbakken 
burde være urørt, da "nogne" forvou
ne eller ueftertænksomme Mennesker 
giorde Angreb paa den saakaldte Rak
kerbakke, dog den aldrig har været 
udlagt for det offentl,ge til hver 
Mands Brug, ere vi nu i samme For
meening som den Gang, at den bør 
være urørt. 

Men vi paa Beraaber os Contracten 
af 2lde April f. A., som er oprettet 
imellem Hr. Justitsraad Langeland 
(Toldinspektør) og de Herrer In~s
sentskab (til Oprettelse af et Havne
anlæg) som lyder paa Steen og Leer 
af Byens publik (offentlige) Ejen
domme, altsaa finder Vi ikke, at de ha
ve nogen Ret eller Anfang til at tileg
ne sig Bleger. Disse ere meget for 
gode at nedgrave i deres Hauneanlæg. 
De Bleger ere brugelige til fleere end 
een Ting som er os bekiendte, og ingen 
af os veed eller kan Bedømme, hvad 
Byen i sin Tid kan komme til at Træn
ge til. Vi kan altsaa ikke give vores 
"samtøkke" dertil. Men for alt beder 
vi paa egne og Byens Vegne, at den 
høye Øvrighed vil holde Byen skades
løs for det Interessentskab, hvor de ik
ke have noget at giøre, men lader dem 
følge Contractens Ordly.dende, giøre 
dem bekiendt med 6. Post, som siger 
"udtrøkkelig": Steen og Leer, men ik
ke Bleger". 

Politibetjent og Vægtere. 
Byens eneste Politibetjent, Søren 

Agerholm, sendte Regning paa sin aar
lige Løn, som beløb sig til 40 Rbd., li
geledes Vægterne, Wullum Pedersen 
og Søren Fredsøe, hvis aarlige Løn be
løb sig til 78 Rbd. Sølv. Deraf skulde 
Kirken tilsvare 40 Rbd., da den ene 
var Taarnvægter. 

Arrestanttransport. 
Mads Heilberg havde transporteret 

Arrestanten Johan David Lausten eller 
Laursen, af Aalum, til Teglgaarden i 
Vestervig, fra Thisted Arrest, for hvil
ket Stykke Arbejde han erholdt l Rbd. 

Paa denne Arrestant havde man 
haft Forplejnings- og Varetægtsom
kostninger af ca. 60 Rbd. 

Rakkerbakken. 
Andragende til det høi Kongelige 

Danske Cancelli: "Et indgaaet Interes-

sentskab til Havneanlæg her i Byen;
har fra Stedets Byefoged modtaget en 
Skrivelse, hvorved han undslaar sig 
for at tillade Interessentskabet at tage 
de saakaldte Bleger, det er en Blan
ding af Flindt, ·Kvide og Leer, i den 
saakaldte Rakkerbakke, Thisted Bye 
tilhørende. Ved den oprettede Con
tracts 6. Port, der er saaledes lydende: 
Det er en Selvfølge, at de - Interes
senterne - iøvrigt tilsagte Rettighe
der, at oppebære Afgifter af enten 
Skippere, Kaag- og Baadførere, som 
ankre eller lande udenfor de saakaldte 
østre eller syndre Hager, de Handlen· 
de og andre, som afbenytter Broen el
ler ikke, samt at tage det behøvende 
Steen og Leer i og ved Fiorden og i 
Byens publique Ejendomme, og at af
hænde Broen, eller enhver sin Andeel i 
samme forbeholdes dem1 er Interes
sentskabet indvilget denne Ret, der be
grundedes i et Raadstuemøde af 25. 
April 1822, og Amtets Approbation af 

• Contracten af 19. Oktbr. f. A. og grun
det paa det høi Kongelige General 
Toldkammer- og Commerce-Collegies 
Bemyndigelse, i Skrivelse af 5. Juni s. 
A. For nu åt forebygge enhver Mis
tydning og Forhindring i vort Arbei
de, naar dette til Foraaret begynder 
vove vi herved underdanigst at fore
spørge Dem, naar vi lovmedholdelig er 
tilladt paa Byens publique Grund at 
tage Steen og Leer, om vi da kan næg
tes Ret til at tage Bleger, der som be
mærket er en steen agtig Materie, 
sammensat af Flintesten, Kvide og 
Leer. Vi bemærker derhos lige under
danig, at Rakkerbakken, som maaske 
indbringer Byen nogle Mark aarlig til 
Faaregræsning, ikke i 100 Aar kan 
bortgraves til Skade for Byen, saa at 
vi maa betragte Nægtelsen, der er 
foranlediget fra de eligerede Borgere, 
som en Schicane, fremavlet for at hin
dre den gode Sags Fremme. 

- De 3 eligerede Borgere, Høyer, 
Griishauge og Agerholm (Skipper 
Thonnisen maa have indtaget et Sær
standpunkt) er~lærer paa Opfordring 
"at vi henholder os til vores under 13. 
f. M. afgivne Erklæring, at der i og 
ved Fiorden, saa velsom flere Steder i 
Nærheden deraf, vil findes Steen nok 
til det attraaede Brug." 

r. 



hver Tid paa Dagen, at angive Forfald 
just det ovennævnte Klokkeslet. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 
r-;. -o- ;) 

De eligerede Borgere. 
Til Byfogden af 15. Febr .. 1831: "Un

er 4. Mart.s f. A. saa vi os beføiede til 
it tilskrive Deres Velbaarenhed angaa
!nde Hr. L. Thonnisens da V<Ste Uvil
ighed i at deltage i vore Forhandlin
~er, som Eligerede Borgere, i hvilken 
-Ienseende vi bad ham indstillet til 
~fulkts Erlæggelse, i Medhold af vor 
nstruxer 17. Post, men Amtet beha
~ede at resolvere, at da intet Svar var , 
ndløben paa hans indgivne Ansøgning j 
m Frietagelse for borgerlige Ombud, l 

11aatte han for denne Gang f1·ietages 

Ei allene at jeg, Høyer, spilder me
gen Tiid paa at skrive i slig Anled
ning, og maae see, at mit Arbejde er 
forgæives, men Forhandlingerne for
sinkes og maa mangle den Drøftelse, 
sotn 4 bedre end 3 kan udføre, forme- . 
dels Thormisens bestandige Vægring 
og grundløse Undskyldninger, hvis- ' 
aarsag ogsaa Reglementet, som vi her
ved give os den Ære at tilbagesende, ei 
er efterseet eller underskrevet af ham, 
ligesom og de ommeldte Regninger ere 
blevne tilbageleverede Kiæmneren 
uden Thormisens Underskrivt. 

derved fuldeligen khn·ere for sig hvert 
Aar. Extra Bidrag vilde \"ed samroes 
Iværksættelse bortfalde. Ja, ved sam
me Lejlighed kunde det vel bringes 
saavidt, at Kæmnerkassen kunde kom
me til at eie "en liden Forskud", som 
var en skjøn Indretning for den nye 
Kæmner." (Bager, Premierløjtnant 
·Borgervæbningen, N. C. Bigum.) 

l\Iulkt. 
Ifølge Amtets Resolution er Huus

eier Niels Madsen af Møgelvang til
pligtet at betale en Mulkt af 10 Rbd. 
Sølv for ulovlig Kroehold. 

Klining af Iordemodt>rhuset. 
Efter hans Brev er han enten af den 

'or Mulktet·. l 

urigtige Meening, at alle Samlinger 
imellem de eligerede Mænd indbyrdes, 
bør afholdes paa Raadstuen, da dog · 
vor Instrux's 3die Post tilkiendegiver, 
at saadanne Samlinger helst bør holdes 
hos en af de eligerede Borgere, eller 
og han maae ansee sig for stor til at 
kotnme i vort Selskab, eller mit 
Høyers Huus, for ringe til der at ini' 
finde sig. Men hvorledes hans Meening 

Uagtet han ifølge den senere faldne j 
ksolution ei kunde ansees befriet for 
tt opfylde sinen Pligter som udnævnt 
ligeret Mand, saa vedbliver han dog og Tænkemande end er, saa haabe vi 

dog~ at han bør være pligtig til lige t vægre sig for sammes. Opfyldelse, 
Tg, saa ukiert det end er os, saae vi 
•S desaarsag nødsaget til atter at be
være os over denne hans Vægring. 
eg Høyer tilskrev som Formand mine 
dedkolleger, om at møde hos mig af
igte 9. Febr. om Eftermiddagen Kl. 4, 
or at "dilibrere" om og paategne nog-
~ fra Kiemneren indleverede Regnin
ier, men L. Thonnisen erklærede be
temt ikke at kunne give Møtle. Paa 
rrund af dette Svar, "at han ei kunne 
1øde", hvortil han ingen Aarsag an
iver, vare vi formentlig allerede be
Liede til at bede ham mulcte~et; imid
irtid for nærmere at erfare hans Mee
ing, ved at giøre ham opmærksom 
aa hans Pligt, som og for at vise ham 

mulig Føielighed, tilskrev jeg, 
[øyer, ham atter den 11. ds., og over
>d til ham selv at bestemme hvilken 
ag af 4re Dage fra bemeldte Dato, 
an vilde møde hos mig for at gien
emgaae og paategne det indløbne 
teglement, da jeg derefter vilde ind
arsle Dhrr. Griishauge og Agerholm. 
~aa denne min Tilskrivt, modtog jeg 
~rev fra ham af 12te ds.1 hvorefter 
an erklærer at ville møde førstkom
lende Mandag, nemlig Gaars Dato. 
)eels for at tilkiendegive Griishauge 
g Agerholm dette, og deels for at be
temme Klokkeslettet, som jeg ansaae 
1est beleilig for os alle Kl. 4 Efter
:tiddag, tilskrev jeg mine Medkolleger. 
~ 13. ds. herom; men det behagede 
~onnisen, endskiendt han ingen Hin
tring havde for at kunne møde til en-

· Deltagelse med os i den Bestilling, 
hvortil han er udnævnt eller og bøde 
for sin Vrangvillig:hed, og da han i 
temmelig høy Grad har unddraget sig 
sine Pligters Opfyldelse, saa tør vi be
de, at han,_ i Hensyn dertil maatte ind
stilles til at ansees med Mulet i Over
ensstemmelse med vor Instruxes 17de 
Post." 

Urlgifter for Kæmnerkassen. 
Til Byfogden den 12. April 1831: 

.,Ved en Overenskomst iblandt os, giver 
vi os den Friehed at foredrage for De
res Velbaarenhed, at Tække til Giorde
moderhuuset i dette Aar kan vel an
slaaes til 14 Læs Tag. Byens Skolehus 
tt·ængcr haardclig til at istandsættes. 
Gangbroen ved Peder Madsen skal vel 
istandsættes med det første, og Broen 
ved Jens Rosenberg er i "Daarlige Om
stændigheder." 

Disse Bekostninger, som her ere an
førte, vil vel alle i dette Aar indløbe, 
men om det ved Ligningen er taget i 
Overveielse, var meget øn!':kelig om den 
ei skulle Yære sat. Da Ligningen paa 
Grund af denne Bekost som Bven Yil 
faae, bør med al Sandsynligh~d for
høies liJ Rbd. meere end forrige Aar. 
Vi slutter heraf som Pligt for os alle, 
at Instruxcns 4de Post maatte træde i 
Kraft i et.hvert Aar, for at kunne af
handle det som paa Byens Bekost 
skulle forfærdiges og udredes, før Lig
ningen om Aaret hlev forfattet. Ved 
slig Foranstaltning kunde Kæmnerkas
sen ei komme til "Underbelance", men 

Jens Krabbe hjemførte 2 Læs Ler 
samt æltede det, hvorfor han fik 4 
Rbd. 2de Fruentimmere, Joh. Mos
sing og Maren Østergaard fik 24 Skil!. 
om Dagen hver for at kline i 3 Dage. 

Vindovnene paa Raadstuen. 
Paa Raadstuen stod to 3 Etages 

Vindovne, som Erich Thorndahl pudse
de og reparerede, og for hvilket Ar
bejde han udbad sig 8 Mark, men det
te Beløb syntes dog de 4 eligerede 
Mænd var for stort, og erklærede paa 
Regningen: "I Aaret 1830 nød Thom
dahl for Raadstue Vindovnen 5 Mark 
14 Skill., naar han nu nyder l Rbd., ef
tersom han hver Aar haver den n visse 
Penge", kan de omtalte l Rbd. af 
Kæmneren udbetales." 

Smøring af Byens Sprøjter. 
Anders Lundbye, "Strolemester", 

havde efter Ordre af Brandinspektøren 
efterset og smurt Byens Sprøjter, for 
hvilket Arbejde han fremsendte en 
Regning paa godt 11 Rbd. 

Denne Regning fik følgende Paateg
ning: "- men for at giøre enhver det 
begribelig, ville alle ansee, at de godt 
11 Rbd. ikke er mere end det halve, da 
Kirken betaler lige saa meget; men da 
vi af høye Vedkommende er det lovet 
paa en bedre Foed, sa~ lade vi denne 
Regning passere fra vores Side denne 
Gang, at Kæmneren kan den udbetale 
i Forhaabning, at det er den sids~ 
Gang, at Byen og Kirken skulde beta
le saa dyrt." 

Kæmnerkassens " maadelige Forfat
ning". 

Til det Kong!. Danske Cancelli d. 30. 
April 1831, fra de eligerede Mænd: 
"Kæmnerkassen hersteds har i flere 
Aar været i en maadelig Forfatning, 
og Byefogden Hr. Cancellieraad Liitz
høft, som forhen selv har forestaaet 
Regnskabet eller Udtællingen, (formo
dentlig fordi Kæmneren enten ikke 
selv kunne, eller havde ønsket det, og 
paa en Tiid, da de eligerede Mænd va
re uvidende om deres Pligter, efterdi 



vi først under .11. Aug. 1829 er bleven 
meddelt en af Amtmanden approberet 
Instruction) skal have udlagt en be
tydelig Sum, hvorpaa Kassen, uagtet 
derpaa skete Afbetaling, endnu ved ; 
Slutnin~en af Aaret Us~9 etter Kæm- . 
nerrel,'llSKabets Udviisning, var ham 
skyldtg 4a8 Hbd. 421 2 Sktll. Sedler og 
Tegn. 

v en aarlige Grundskat, og det Be
løb, som paa11gnes unaer .Navn af Næ
r ingsskat, tilsammen omtrent 600 Hbd., 
er, roructen andre Skatter og Bidrag, 
irykkenue at udrede tor lnavaanerne, 
hv1s Næring i Almmdelighed kun er 
rmge, og desaarsag ikke taa~er større 
Byrder. Med Hensyn hertil have vi 

O\'erveiet, hvorledes Kæmner kassen, 

Tromme i 7 Dage a 2 Mark = 2 Rbd. 
2 Mark, hvilke han ærbødigst bad sig 
ubetalt snarest muligst. 

- Hertil bemærker de eligerede 
Mænd, ,.at den oplærte Trommeslager 
ved Musikken var .bortreist her fra 
Byen, og da ingen anden forstod at be
handle Trommen, blev Christen Jens
bye leyed t.il at assistere ved Musik
ken". 

Repareret Merkurstangen. 
Efter Amtmand Fayes Ordre repa

rerede Jens P. Bunch "Merkurstan
gen" til Thisted Borgervæbning, hvor
for han udbad sig 9 Mark. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Byens Torv, næppe kan medtage Krudt 
for 12 Rbd., efter de dertil brugte Ka
noners Kaliber. 

Om Udgivterne til Borgervæbningen 
ere vi aldeles uvidende, indtil vi see 
Kæmnerregnskabet, og da disse Ud
givter ene bliver Byen til Last, og som 
oftest ikke falde i de smaae, saa for
meene vi ogsaa, at slige Udgivter bur
de være os forud bekiendt, og Regnin
·gerne af os paategnes, hvorved vi fik 
Lejlighed til at paasee, at Bekostnin
gerne i saa Henseende bleve saa billige 
som mulig. 

Nu derimod, da det hidtil er und
gaaet vor OpmærksQmhed, have vi in
gen Vished om1 at Udgivterne: Dou
eeur til Tambourerne undtagen - ere 
paa det billigste, og om Tingene ikke 
ved vor Omsorg kunde erholdes for en 
lempeligere Betaling. 

uden noget forøget Paalæg paa Ind
vaanerne, kunne skaffes nogen Ind
tægt til at frigiøre sig f ra sin Giæld, 
og sikre sig for Underballance i Frem
tiden, og vi have da erfaret, iblandt 
andet, at Stadepenge, som erlægges af 
de Markedssøgende Yed de her i Byen 
holdende Markeder, ikke kommer By
en tilgode, men oppebæres af Byefog
den, uden at det er os bekjendt, eller 
vi kan indsee, at han har nogen Hiern
mel dertil. Vi tilskrev derfor Byefog
den, velbem. Hr. Cancellieraad Li.itz
høft under 26. Maii f. A., iblandt an
det om, at Stadepengene maatte };om
me Byen eller Kæmnerkassen tilgode, 
hvorpaa vi under 15. Juli s, A. modtog 
Brev fra ham, hvori han skriver saa
ledes: "Betræffende Stadepengene ved 
Markeder, da har jeg derom, i Anled
ning af det Kgl. Danske Ganeellies 
Circulaireskrivelse, under 24. April 
sidst, afgivet Erklæring, saa at en Be
stemmelse fra høibemeldte Call. i den 
Henseende snart kan ventes", __. men 
da vi hidtil ingen Underretning i be
rørte Henseende har modtaget, saa 
driste vi os til underdanig at andrage 
Sagen for det høie Coll., i Haab om at 
erholde en tilfredsstillende Afgiørel-

l Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 

'Tl.Q.O..~. / 

Herved finde vi Lejlighed til at be
mærke, at efter vor Fonneening, kun
de kun de værnepligtige Borgere paa 
clen Tid det allernaadigst behagede 
Hans Majestæt Kongen at skjænke 
Byen de paa Raadhuset opbevarede 
O.Værer og Lædertøj, være frie for 
selv at vedligeholde samme, men at de 
Mænd, som senere have vundet Bor
gerskab, og indtraadt under Borger-

se". 
• 

Skind til Borgervæbningens Tromme. 
· Christian Neumi.inster forfærdigede 
i 1831 2 Skind til Trommen, hvorfor 
tilkom ham 3 Mark. 

Borgerkaptain Søebye erklærede i 
den Anledning, at Skindene var be
redt efter hans Begjæring, og ifølge 
forud indhentet Tilladelse, "da de gam
le Skind paa Trommen under Vaaben
øvelserne sidste Sommer vare saa for
lappede, at de ei længere kunne .afbe
nyttes". 

En lejet Trommeslaget. 
I August 1931 havde Christen J ens

bye fra Hillerslev gaaet med den store 

Thisted By 1768-1878. 

Paategning paa Kæmnerregnskabet 
1\laj 1831. 

. væbningen, selv bør besørge det for
nødne i saa Henseende for egen Reg
ning, og følgelig ville endeel af Ud
givterne, navnlig tilGeværernes Istand
sættelse og Lædertøiets Afpudsning, 
ikke kunne falde Byens Kasse til Last. 

"Ved at underskrive dette Regnskab, 
formeener vi det paalægger os som 
Pligt, og for ikke at udsætte os ~or 
nogen grundet Anke af vore Medborge
re, at giøre opmærksom paa, hvad der 
kunne være til Lettelse i Udgivterne, 
og med Hensyn hertil, finde vi Anled
ning til at anmærke følgende: "at lige 
saa vist som det er, at vi og vore Med
borgere med Glæde yde vor Skierv til 
enhver Foranstaltning som skal gieres 
til Ære for Majestæten og det høie kgl. 
Huus, ligesaa .un~gteli~ er det o~saa, j 
at Udgivterne 1 shge hø1e Anledrunger l' 
derfor ikke bør være større end for
nøden giøres. Imidlertid finde vi, at . 
Bekostningen til de 2de Skilderhuuse 
ere temmelig høie, og vi skiønne ikke 

1 
rettere, end at naar vi iforveien havde 
været underrettet derom, kunde have 
truffen en billigere Accordt om Ma
terialierne. Hvad angaaer det til Hans 
Majestæts Fødselsfest anskaffede 
Krudt, da ere vi ogsaa af den For
meening, at mindre kostbar Krudt kun
de være ligesaa brugelig til Kanoner, 
nemlig grov SJangekrudt, hvis Priis er 
meget lavere, og kunde, saafremt det 
ikke var at faae her i .Byen, betimeli
gen anskaffes fra en anden Kiøbstad, 
f. Ex. Nyekiabing eller Aalborg; thi 
Fragten eller Transporten fra disse 
Steder, ville ikke synderlig forhøie 
Prisen, ligesom det og synes indlysen
de, at de Skud, som efter Amtets Or
dre af 24. Januar 1829, skal løsnes i 
Anledning af Borgerskabet s Salut paa 

løvrigt finde vi ikke noget mod det
te Regnskab at erindre". 

F. B. Høyer. A. Griishauge 
L. Tonnisen. Agerholm. 

Bendixens Gaard. 
Til Byfogden den 14. Juni 1831: "I 

Følge Deres Skrivelse af 10. Juni d. A. 
samt Hr. Consul Bendixens Skrivelse 
til Amtmand Faye, af l. Juni d.A., over 
Nedbrydelse af sin Gaard, giver vi føl
gende Erklæring: "Vi finder ikke, at 
Hr. Consul Bendixens BegiæzinJ( om 
sin Gaard, kan være til nogen Hinder 
eller til nogen Vansir, da det ikke er 
til Gaden, men til Bagveyen. Men de 
staa beqvemmeligere, om Uiykkelige 
Tilfælde skulle indtræflcfe ved Ilde
brand. 

Det bemærkes, at lige saavel som 
Hr. Consul Bendixen nyder vores Sam
tykke i at nedrive af Baghuuset, og ik
ke igien opføre noget, bør Gaardens 
Brandassurance forandres t il Nedsæt
telse, uden det af vedkommende Taxa
tiansmænd bliver godtgiort ved Istand
sættelsen, at det er bleven saa meget 
forbedret, at det kan blive staaende 
for samme Summa i Brandkassen som 
før." 



Vægter Kjoler. 
Den 26. Juli 1831 sendte Skræder

mester Anders Janderup en Regning 
til Kæmnerkassen paa 2 Vægterkjo
ler, han havde syet. Regningen var 
paa ca. 9 Rbd. Men de eligerede Mænd 
paategnede Regningen saaledes: "Da 
Regningen efter vor Formeening er 
temmelig høy ansat for Skræderløn, ef
tersom det var dog ikke andet end 2de 
V ægterkioler, altsaa kan vi ikke til
staae mere end 7 Rbd. 3 Mark, som vi 1 

haaber vil være god Betaling. Disse 
kan af Kiremner udbetales." 

Kampesten til Broerne. 
Christen Hansen af Stagstrup havde 

i Sommeren 1831 solgt og tilkiørt 4 
L;s Kampesten til Gangbroen ved Pe
der Madsen, hvorfor han beregnede sig 
4 Rbd.; af Madame Hou havde man 
købt "en stor Kampesten", som koste
de 2 Mark 8 Skill., og for at køre den 
til Bækken, kostesle l Mark. Regnin
gen paategnedes saaledes: "Da vi ha
ver giort Overslag paa de tilkiøbte 
Steen til Gangbroen ved Hr. Krigsraad 
Wittendorf, og denne efter sit Tilbud 
vilde erlægge hvad Ret kan være, bli
ver det 2 Rbd. til Hr. Krigsraaden, som 
Byens Kjæmnerkasse bliver godtgiort." 

Natmandsfambilien. 
En Dreng, Niels Jepsen af Nat

mandsfamilien, havde begaaet Tyveri, 
hvorfor han sad i Arresten i 43 Dage, 
hvilket kostede Kæmnerkassen godt 8 
R bd. 

Prins Christians Beøeg. 
Ole Berthelsen sendte Regning paa 

1 Rbd., for at transportere Kanonerne, 
baade t.il og fra Kirkegaarden, med 
Heste og Vogn i 2 Dage. 

V ægterkjoler. 
Paa Øsløs Marked købte man i Som

meren 1831, 10~ AL Tøj til "Dræt" til 
2 Vægterkjoler. Vægterkjolerne bestod 
af graat Klæde, som dog vistnok blev 
farvet. 

Opkørslen ved Peder Madsen. 
Til Byfogdeh den 7. Novbr. 1831: 

"Saare ugiærne vilde vi ulellige Deres 
Velbaarenhed med vores Andragende, 
men da det ei kan beroe, tager vi os 
den Frihed at foredrage dette, nemme
lig, at vel har jeg, Høyer, talt med 
Deres Velbanrenhed om1 at ved Peder 
Madsens Opkiørsel ved Gangbroen, 
(Peder Madsen boede i 1815 paa Krin
geltorv) burde 2 a 3 Læs anskaffes til 
Opfyldning, som De mig besvarede 
med, at der kunde "boies" dertil. Men ' 
da det ei er skeet, er vi af den For
meening, at det er gaaet Dem af Tan-

ker; men da det "hordelig" trænger til 
den Hielp, og efter vor Bedømmelse 
kan blive 50m det burde være, haaber 
vi, at det snarest mulig burde skee, da 

' gangen ei er god; men snarest at sige 
ubrugelig. Dog det bemærkes af os, 
at de 2de Læs burde være af Rakker
bakken; det tredie Læs af ikke altfor 
grove Fjordør, som skulle lægges oven 
paa." 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

M Anders C. Svalgaard, Thisted. 

\~.Q.Q. ,, ... ~ 
Thisted By1768-1878. 

her 1831 repareret ovennævnte Bom l 
og Led, og beregnede sig herfor, baa
de til Tillæg og Arbejdsløn, 3 Mark 2 
Skill., men her skulde ogsaa "skæres l 
ned", for, da Daglønnen er for høj an
sat efter vores skiønnende, kan, efter 
Dagenes Aftagen 3 Mark være passen
de, altsaa bliver Regningen at udbeta
le med 2 Mark 14 Skill." 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 

-o-~ :-s-'q'~· 
Thisted By 1768-1878. 

Kæmnerkassens Tilgodehavende. 
Til Byfogden den 21. Nov. 1831: 

Vinduesruder til Skolen. "Naar Deres Velbaarenhed vil behage 
Søren Mortensen sendte i Septbr. at kalde i Erindring, at denne Byes 

1831 Regning over indsatte Ruder i Indvaanere gientagne Gange, foruden 
"Byens anden Skole", for Aarene 1828 den aarlige Paaligning, har maattet l 

_ 29, 30 samt 18311 ialt 6 Rbd. 7 SKlll. udrede Ekstrabidrag med Hensyn til l 
Dette bragte næsten de eligerede Mænd de Udgivter, som af Kjæmnerkassen 

skal præste~es, saa vil De vistnok ikke helt fra Samlingen, idet de paategner 
Regningen saaledes: misbillige, om Indvaanerne, hvis .Næ- ). 

"Efter indgivne og forældede Reg- ring i Almindelighed kuns er rmge, 
finder det saare trykkende at betale ninger fra Søren Mortensen, efter saa 

mange Aars Forløb, kan vi ikke med de dem paalignede Skatter, i Særdeles-
hed da Kiremnerkassen har udestaaensund Overbeviisning anbefale til nogen 

Udbdaling, da vi ikke vide mindste af de Tilgodehavender. 
d. R d 1 ds tn· Vi have desaarsag, og for at komme Isse u ers n æ mg. 

til endelig Berigtigelse af de ældste 
Dog det som er for Aaret 1831, bli- Restancer, som nu atter i Kjæmner· 

ver at udbetale. Disse 2 Mark 6 Skill. regnskabet for 1830 findes anførte, af 
giver vi vores "samtøkke" i at Kjæm- Beløb 102 Rd. 47 Skill. Sølv, og 327 Rd. 

1 ner betaler. Men naar vi seer hen til % Skil!. Seder og Tegn, samtalt med l 
Aaret 1830, maae vi med Forundring Deres Velbaarenhed, og derefter til
see, at 16 Stk. Ruder ere ituslagen a skrevet Amtet for at udbede os sam
lO Skill. For Expl. naar Skolen var roes Medvirkning til at Kjæmnerkas
opbygt, og af en nyere "Smag", skulde l sen kunne blive godtgiort hvad den til
Vinduerne være store, altsaa kunde kommer, hvilket vi ei pantvivler jo er 
man anslaa enhver Rude til 2 Mark 8 bleven Dem communiceret, ligesom ·De 
·Skill., blev det jo 6 Rbd. 4 Mark i et og selv, gientagen mundtlig har gi
Aar til Ruder. vet os Løvte om at Sagen skulle uden 

Vi formoder, at Skolelærer Hr. Bech Henstand vorde berigtiget. Men da 
ei er competent til at fremfordre nogen hidtil ingen Afgiørelse har funden 
Haandværksmand paa Byens Regning, Sted, anseer vi det for Pligt atter at 
da han ei betaler noget af det, men giøre Paakrav herom, idet vi maae til
som en Pligt af ham, at tilskrive høye føie, at saafremt der ikke inden dette 
Vedkommende om1 hvad nødvendig Aars Udgang giørligen er iværksat 
kunde være." noget i berørte Henseende, ere vi nød

Straatækkede Huse. 
Indtil omkring 1840erne var der end

nu Huse, tækkede med Straa eller Rør,
i Thisted By. - Jep. Larsen i Skov
sted leverede i Septbr. Maaned 1831 
16 Læs Rør til Jordemoderhuset i Thi· 
sted, for hvilke han fik 7 Mark pr. 
Læs. 

Thingstrup Bom og Bisgaard Led. 
Christen Nørgaard havde i Decem-

sagde til at henvende os til det Kon
gelige Danske Ganeellie og foredrage 
høisamme hvad der i Sagen er passe
ret, for at see en Ende paa Sagen. 

Da det er unægtelig, at den som ik
ke præsterer til Tiden, betaler mindre 
end han bør, sa~ er det endog til For
nærmelse for de Contribuenter som 
betale prompte, men det kan derhos 
geraade de mislige Betalere til Ulej
lighed, efterdi de, ved at paadrage sig 
Restancer, maae føle det mere besvær-



lig at udrede en større end en mindre ' 
Sum. Den opskyllede Tang som Indtægt 

for Byen. 
Rebet vil vi nok besørge 

bringe til en af dem." 
og hen-. 

H vad der nu i øvrigt er en Følge af 
urlestaaende Restander, er Kasseman
gel og Ekstrapaaligninger, og da saa
dant ville hæves naar Kjæmnerkassens 
Tilkommende i Tide blev indfordret, 
saa ere vi beføiede til at andrage paa, 
at Restancerne uden Henstand inddri
ves og indbetales i Kjæmnerkassen, 
samt at Restancerne saavidt mueligt i 
Fremtiden forebygges." 

Uvelkomne Fruentimmere. 
Til Byfogden den 12. December 1831: 

"Vi tillader os at henlede Deres Vel
baarenheds Opmærksomhed paa, hvad 
der efter skiønnende kunde være til 
Gavn og Lettelse for Byens Indvaane
re, nemmelig: Et Fruentimmer, 
navnlig Catrine, som har indtinget sig 
i Muurmester Guløvs Huus vesten By
en; samme Fruentimmer var besvang
ret før hun kom hertil, nu har hun be
kommet sig et Barn, og Rygtet siger, 
at hun skal være bort løben fra Mand 
og Børn, somme derimod siger, at hun 
skal være fraskildt sin · Mand; til sidst 
kommer vel og Børnene til Byen. 

3de Fruentimmere, som sidder 
Kiøbmand Holsts Leiehuus i Nørrega
de, efter Opgivende, navnlig Dorthe 
Søe fra Nors og Dorthe Simonsen her 
af B.yen og Ane Kierstine T., formo
dentlig fra Thingstrup. Disse 2de af 
dem, som er fra Landet, burde efter 
vor Formeening henvises til det Sted, 
hvor de henhøre, eller tvinges til at 
tage fast Tjeneste, efter Kongelig An
ordning, ligesom og det ovennævnte 
Fruentimmer vesten Byen, at bortskaf
fe hende og Børnene. 

Her kan vel spørges, om slige 
Huus Eiere, eller Leiere er berettigede 
at indtage saadanne Indsiddere for at 
søge Aftræk paa deres Leiehuuse, dem 
til Gevinst, andre i sin Tid til Skade, 
eller og deres Mening skulde være den, 
at unde os flere paa Byens Fattig
kasse end der ere. 

Vi ~r af den Formeening, at det bør 
undersøges med de opgivne Fruentim
mere, samt at giøre det bekiendt for 
Indvaanerne, at ingen Huuseiere eller 
Leiere i Eftertiden indtager nogen til 
Huuse, før han af Øvrigheden dertil 
er berettiget. Enhver som ikke retter 
sig derefter, bør erlægge Mulet for 
Ligegyldighed. Vi, som i flere Aar 
har "sadt" i Byen, maae befrygte ved 
slige Indløb paa Byen af den ringe 
Classe, der ei kan svare det Mindste 
til Udgivfernes Bestridelse, men saa 
meget er indlysende: naar 3 Aar er 
forløben, kan vi komme til at erlægge 
til dem som aldrig har bidraget til 
Byens Fattigkasse. 

Til Byfogden den 19. Decbr. 1831: 
"Da Byens StiUing er Deres Velbaa
renhed bekiendt, hvorledes den staar i r 

Henseende til U'nderballance, giver vi 
os den Frihed at foreslaae et hensigts- 1 

mæssigt Middel derimod, som kan bi
drage til nogen Understøttelse, nem
lig den opskyllede Tang, som ligger 
ved Fjordstranden hele Vejen op imod 
Byen, samt udenfor Byen, saa . langt 
som Kiøbstadens Strandeiendom gaar, 
og da vi nu seer, at den bliver søgt 

Fra de gamle 
Sogn.earkiver. 

Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 

-o-~o ... s.-V\o1.·. 
Thisted By 1768-1878. 

Arrestforvarerens Regning. i 

Den 3. Jan. 1832 indsendte Arrest-
med Begirerlighed af hver Mand i By- forvarer Niels Chr. Bang en Regning 
en, som have Jorqer1 saa er vi af den til Kæmnerkassen paa 4 Mark 12 Skil!. 
Formeening, at det bør bortforpagtes De eligerede Borgere, som gennemsaa 
Aar for Aar i "Støkker viis", samt at og paategnede disse Regninger inden 
Bortteiningen tager sin Begyndelse fra Udbetalingen foregik, bemærker føl
Nyeaar 1832 til 1833. gende angaaende denne Regning, som 

Vi ere rede til at afsætte det i var fra 1830: "Den indsendte Regning 
1 "Støkkeviis" hele Stranden igiennem, fra Aaret 1830, da Kongen beærede 

saa at enhver, som attraaer noget der- Byen med sin . Nærværelse, er anført 
af, i Forvejen kan see, hvorledes .det for Reengiørelse, Knappenaale og Søm, 
er afsat. Vi ønsker giærne at Deres ialt 4 Mark 12 Skill. Dette "brang" · 
Velbaarenhed vilde meadele os Deres os paa Samtale i Blandt os, og følgen
Betænkning derover1 hvad De i denne de Resultat blev saaledes: "Vi kan ik
Henseende vil resolvere. ke "udgronde" hvorledes Raadstuetie-

Dog formoder vi1 at der ikke kan nere kan indgive Regning, som maa 
være nogen Udsættelse, eftersom Hr. ansees som "Ugrondet", paa Reengiø
Cancellieraaden "udeladte" sig paa relse paa Raadstuen, da det byder som 
Raadstuen til mig, Høyer, at være af l Pligt for ham bestandig at holde Reen· 
samme Formeening, som denne Skri- lighed, langt meere naar det Høi Kon
veJse indeholder, at Tangen skulde gelige beærede os med sin Nærværel
komme Byens Kjæmnerkasse tilgode." se, altsaa anseer vi det som dobbelt 

Ingen Omløben med Fisk. 
Den 31. Decbr. 1831 sendte de elige

rede Mænd en Skrivelse til Byfogden 
angaaende Salget af fersk Fisk i Byen, 
hvorefter al Handel med denne Vare 
skulde henvises til Fisketorvet: "Fersk 
Fisk skulde "Møde" paa fiske Torvet, 
før det maatte falholdes eller sælges." 

- Om Ønsket blev efterkommet, ses 
ikke. 

Pligt for ham, da enhver anden vel-· 
tænkende Borger beære dem med Høy· 
agtelse, som vi i enhver Henseende er 
dem skyldig. Altsaa kan vi ikke an
befale saadan Regning til Udbetaling 
paa Rengiørelse eller Knappenaale el

. ler smaae Søm." 
Opsynsmænd paa Kronens 1\Iark. 

Til Byfogden den 14. Marts 1832: 
"De ved Raadstuesamlingen den 2den 
Janv. d. A., til Opsynsmænd over Kro 
nens Mark udnævnte Mænd, Jacoo 

Gangbroen ved Peder Madsen. Benjaminsen, Poul Iversen, Niels Chri-
Til ByefQgden den 9. Januar 1832 : stian Kjer og Clemen Horboe, ønske at 

"Efter "sam Tale" paa Raadhuuset den 
blive skrivtligen meddeelt, hvorledes de 2den Januar med Deres Velbaa;renhed, 

angaaende Gangbroen ved Peder Mad- have at forholde sig under Opsynet, 
sen, og efter egen Erklæring, gav De med Hensyn til at forebygge, at ingen 
mig, lløyer Frihed at foredrage dette, uberettiget fra Landet skulle grave og 
nemlig: Vi have bestemt det saaledes bortføre Møntørv og Leer af Byens 
med Ga:~broen i Tøbrud, for at værge nævnte Eiendom. Ved at væ~ giort 
den Skade som kunde Befrøgtes" om ' opmærksom herpaa, fonneene v1 ogsaa 
den skulde løsrive sig:• at de son: be- det ville være nødvendig, at Opsyn~
boer Gangbroen nærmest burde være mændene, fo:t; at kunne handle eens
de der· skulde optrække den og sørge , formigen, blive foreskrevne visse Reg-
d rf, ' ler til Iagttagelse, hvilke vi formeene 

e ~ k 
Vi "anslaaer" Peder Madsen og Lars unne foreskrives dem saaledes: 

Christian Veye, om det saaledes beha- "Opsynsmændene meddeles af Politi-
ger Deres Velbaarenhed. Dog et Styk- mesteren, hver især l Politieskilt, som 
ke Reb skal indkiøbes, og beroe hos en de stedse skal bære unqer 4eres Op-
af dem. som bliver udnævnte. syn paa Kronens Mark." 
l "Opsynsmanden bør jevnlig i det 

mindste 2de af dem, dagligen møde~paa 



Kronens Mark for at have Øie med om dem af Kjæmnerkassen." Kongen benaadede Byen med sin aller
nogen Uberettiget fra Landet skulle Idet vi give os den ærbødige Frihed nøieste Nærværelse. 1\Ien da der ikke, 
indfinde dem Oif derfra ville bortføre at indstille Forestaaende til Deres Vel- saavidt os bekjendt, gives nogen ~
Møntørv eller Leer." baarenheds behagelige Omdømme, til- gel for, hvorledes Høitidelighederne, ~-t 

"Naar nogen Landboer paa den lade vi os at yttre det Ønske, at en In- . Tilfælde skulle foranstaltes, og at d;'._; 
nævnte Maade maatte antræffes paa struks rnaa.tte blive udfærdiget for altsaa beror paa Vedkommende pai!l 
Kronens Mark, bør altiid 2de af Op- Opsynsmændene snarest muligt, da <le Veie ad hvilke Hans Majestæt Ko:r;~;, 
synsmændene være samlede, eller dog · Foraaret nu er nær forhaanden, og ' gen og de Kongelige Herskaber m~::1. 

)>l' 
ikke længere fra hinanden, end at de man kan vente at Kronens Mark vil Følge maatte passere, at træffe <le 
paa givet Signal straks kunne støde blive afbenyttet." Foranstaltninger som de finde for god.L 
sammen, for at Anholdelsen kan skee hvilke altsaa bliver forskjellige og m~ 
vidnefast." Udgifter i Anledning af Kongebesøg re eller mindre kostbar efter den BEf!' 

"Ingen som for uberettiget ansees, i 1830-31. styrendes Anskuelse, saa synes det ai-
maae anholdes paa Kronens MarJ:c med I Anledning af Hans Maiestæt Kon- Qeles hiemlet i Sagens Natur, at et 
Læs af Møntørv eller Leer, førend i det gens allerhøieste Nærværelse, er an- hvert enkelt Stads Byes og Kiøbstaal~ 
Øieblik den forlader Marken, og man viist af Repartitionsfondet: Beboere, hvor Reisen falder

1 
bør for 

er overbeviis t om, at de ikke agte at "Overkrigscommissair Faye i Befor- sig bære de Bekostninger, som de ef~ 
kj øre her ind til Byen." d ringsudgivter fra Thisted til Hiørring ter Evne, egen Drivtfølelse, Lejlighe?: ·, 

"1 Tilfælde at en Landboer antræf- . og tilbage. Fuldmægtig Berthelsen og andre Omstændigheder iføres til be-u 
fes paa Kronens Mark med Læs af for Kanonaden, Expresser. Prokurist rørte Høitideligheder. 
Møntørv eller Leer, og han foregi~er Silkeborg til de i Vesterhan Herred Imidlertid, forsaavidt som vi ikk"' 
at være leiet af en Indvaaner i Byen, trufne Foranstaltninger. Jens Høegh i finder i Kæmnerregnskabet pro 1830, 
eller en af Byens Møller, at tilføre Thorup for Tienerskabets Bespisning at der er skeet nogen Udgivt til Kru(:< 
ham et saadant Læs, da bør den kjø- og Opvartning. Færgemændene yed i Anledning af Hs. Majst. Nærv. her 
rende opgive Mandens Navn, som Læs- Salling og Vildsund for afgivne Fær- samme Aar, kan vi selvfølgelig intet 
set er bestemt til, ligesom Opsyn:;~ ger til Overfart ved Oddesund e. t. c. have at erindre imod, at Byen deelM-. 
mændene bør optegne den Kjerendes - I Anledning af Hans Kongelige ger i Betalingen hvad Bekostningen til 
Navn og have Øie med, at Læsset vir- Høihed Prinds Christian Frederichs • Kanonaden hersteds angaaer. 
kelig bliver bragt her til Byen eller til høye Nærværelse d. 6. Aug. 1831. Exa- Vi finde os saaledes ikke beføiede 
en af Møllerne1 thi befindes han at minatus juris W. Faye i Befordrings til at indlade os videre paa de øvrige i 
kiøre en anden Vej, eller hans Opgi- Udgivter, Dhrr. Llitzhøft og Bendixen nærværende Beregning opstillede Ud
vende at være urigtig, anholdes han." for Krudt e. t. c. Niels Christian Pe- givtsposter, om der end kunne være 

"Enhver Landboer, som med Læs af dersen i Thorup for Tienerskabets Be- noget ved enkelte at bemærke, skjøndt 
Møntørv eller Leer anholdes paa Kro- spisning, Jens Alderup for afgivet vi dog ikke kunne tilbageholde vorFor
nens Mark, eller uden for samme, bør Estafette med et Brev i Hiørring, og undring over den anførte Betaling til 
opfordres til at køre Læsset her til By- Cancellieraad Rummelhøft til de af Færgemændene ved Salling og Otte
en, hvor det aflægges paa Pladsen ham trufne Foranstaltninger. Ialt lig- sund samt Vildsund, for afgivne Fær
østen for Tiendeladen, hvorhen han nedes paa Thisted og Nykøbing, samt ger, da Ottesund Færgesteds Ejer jo 
ledsages af en af Opsynsmændene. Landdistrikterne, i Anledning af disse selv burde have besørget og bekostet 
Nægter han dette, bør han ligeledes eBsøg, omtr. 400 Rd. Overfarten, og saafremt han behøvede 
opfordres til at aflægge Læsset paa det - Dette commuaiceres herved de eli- Hielp af hine Færgemænd, da dertil at 
anholdte Sted, og derhos betydes, at gerede Borgere, som have at paategne have formaaet dem enten af Villighed 
samme vil blive didført for hans Reg- den hermed følgende Beregning, om de eller for Betaling. Vi bør dog ikke 
ning. Er han ogsaa de1til uvillig og derved ikke finde noget at erindre for undlade paa denne Byes Vegne, at yde 
vil fortsætte sin Tour med Læsset til at Beløbet som Thisted Kiøbstad, for- dette Stæds Øvrighed, Hr. Cancellie
et fremmed Sted, da maae desuagtet uden hvad den har udbetalt, skulle ud- raad, Bye- og ·Herredsfoged Liitzhøft 
ingen Magt anvendes." rede, kan blev Anviist til Udbetaling vor pligtskyldige Tak, fordi han har 

"Enhver Anholdelse bliver med den af Kæmnerkassen. .skaanet Byen for ikke ubetydelige Ud-
Kjørendes Navn og Hiemsted af Op- Thisted, den 22. April 1832. givter ved for egen Regning at have 
synsmændene at .optegne, og straks at Liitzhøft. bekostet de ved de ommeldte høitideli-
anmelde til Formanden for de eligere- Herpaa erklærer de eligerede Mænd: ge Leiligheder brugte Æreporte, med 
de Mænd, som derefter forsaavidt Sa- "Saa indlysende, som det var os, at Materialier, Maling, Forgyldning, De
gen egner sig til Paatale, indberetter denne Kiøbstads Kæmnerkasse burde eorering, m. v.1 uden at velbem. Hr. 
det til Stedets Byefoged, til nærmere udrede Bekostningerne til de Høitide- Cancellieraaden derfor har villet for-
Undersøgelse og Afgiørelse." ligheder her i Byent som foranlediges <ire nogen Godtgiørelse. 

"Opsynet begynder · saa tidlig om ved Hans Majestæt Kongens aller- Høyer, Hattemager, Griishauge, Kjøb
Foraaret som Jorden lader sig bear- hø~este, og Hans Kongelige Høihed mand, Thonnisen, Skipper. Hedegaard, 
bejde, og vedbliver indtil Vinteren el- Prinds Christian Friderichs høie Nær- Kjøbmand. 
ler Frostveir indtræffer." værelse, saa paafaldende er det os der- . 

"Opsynsmændene .. tillægges . enhver imod, at Byen skulle deltage i Udgiv
især for deres Ule)hghed, og lmod at, ter som maatte være med'gaa~de i be
de nøiagtigen udfører deres Bestilling, rør'te høie Anledning uden for samme. 
en passende Godtgierelse af l Mark 8 - . 

11 
T'lfæl- d t med Hen-

. M d f h L Dette var eJ he er 1 e \ Skill. Tegn pr. an or vert æs . . rned<rik i Aa-
syn tll de Udg1vter som o-

eller Kjørende som de anholder og an" 26 d Hans Majestæt 
melder, hvilken Godtgierelse udbetales rene 1824 og 18 • a 



Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 

~"l&. --~ .... \"\1. 
Thisted By 1768-1878. 

De eligerede Mænds Kritik over 
Ligningsmændene. 

"Efter at have giennemgaaet den 
rlige Ligning, finder vi meget "Be

tJnderlige" Forandringer, som her bli
~r anført: Den borgerlige Classe, 

m vi antager ere Kiøbmændene og 
aandværkerne, have nydt Forhøjelse 

ogenledes efter den Formeening som 
ev af os forfattet Aar 1831 den 24. 
ay, paa Ligningen. 
Men naar vi seer hen til de høie Em-

.edsmænds Markjorder, som paa sam
e Tid blev anført til en liden For

øielse, saa finder vi ingen uden vel
aarne Hr. Cancellieraad Toft, som i 
et Aars Ligning har faaet lidet For
øielse, formodentlig for de Jorder, 
om han tilkiøbte sig af Hr. Justit&-
ad Langeland. 
Men da Deres Velbaarne Hr. Can

ellieraad Ltitzhoft har bekommet Jor
e;: af Kiøbm. Lundorph~ burde det jo 
g henhøre til Forhøielse paa dette 

rs Ligning, men staar ved det gam
e, efter Ligning 1831. Madame Ree-
en og Søn, som ere ansatte for 8 Rbd. 

Mark 11 Skill. i Aaret 1881, staar 
or ligesaa meget i dette Aars Ligning 
832. Dog, ved en kort "Overskuelse" 
if disse Mænd, til Reesens Huus og 
tilling, burde den have været nedsat, 

la de ingen Næring har, men meget 
f8rere tilsætter Aar for Aar, efter 
le~ Stilling som deres Tilstand staar i. 

for sluttelig at give vores Meening til
kiende, saa paaberaaber vi os den For
andring, som ved Ligning af os blev 
giort 1831, bør træde i Kraft i det 
Aars Ligning 1832, da visse Mænd af 
de, der ejer saa meget af Thisted Jor
der, giver for lidet." 

Ligningen var paa ialt 940 Rbd. 4 
1\Iark 3 Skill. Sølv. 

bødigst giver os den Frihed at fore
slaae, nemlig Hr. Kiøbmand M. Møl
le~, Kiøbm. Peder Smidt, Kiøbm. Klem, 
Kiøbm. Peder Hilm, Kiøbm. H. Jepsen 
Smedem. Christian Schou, og Skræder: 
mester N. Møller. - Senere bemærkes 
"at af dem blev tagen, Møller, Smid; 
og Schou". 

Brandinspektør Grønlunds Lønfor-
Paategning paa Kæmnerregnskabet højelse. 

1831-1832. , Paa en Ansøgning fra Brandinspek-
"Efter at have giennemset Kjæmner- tør Grønlund af 2. Jan. 183S om Løn

regnskabet, finder vi ikke noget derved forhøjelse afgiver de eligerede Mænd 
at bemærke, uden en :.tf Hr. Bigum ind- følgende Erklæring: "Vel kan Grøn
given Regning af 4. Febr. 1832, stor lund i sin Embedsførelse være en me-
10 Rbd. 3 Mark 9 Skil!. S. og T., fra get solid Mand, men da han vil h 
den Tiid, da den frivillige Gave blev F h · 1 ave 
de Herrer forundt til Borger Musiki ' or øJe se, saa har hans Assistent 

(Sko~agerm. Bech) været ved Brand
Instrumenternes Oprettelse, som jeg ' 
Høyer og fleere af mine Medborgere væsenet i flere Aar, som har givet ham 
deeltog i. Men efter Hr. Bigums Opgi- Erfaring nok, saa Byen kan med ham 
vende for os paa Raadstuen, ved Regn- være betrygget, og da det ikke henhø
skabets Eftersyn og Aflevering be- rer til saa stor Forstandsevne, men 
mærkede han for os, at der iblandt va.:" meere Paapassenhed og Agtpaagiven
re dem, som havde lovet, eller og an- hed, saa antager vi paa Byens Vegne 
tegnet sig, som han ikke bekom noget Skoma~nn. Bech, d~ han er en ædrue
af. At denne hans Fordring er rigtig, lig og paapassende Mand, til Brand
med Hensyn til Opgivelsen, drages in- i~spekteur. Hvad Grønlund beklager 
gen Tvivl paa, men om han har for- Slg over, er, at han af Høi Velbaarne 
sømt at faae dem af ·vedkommende, Hr. Conferensraad Faye er bleven an
kan vi ikke bedømme. Men saa meget 'sat til Bygningscommissionen; men 
er indlysende for os, at Hr. Bigum bur- naar det Høie Kongelig Cancellie selv 
de have sørget for at faae dem opkræ- haver paaberaabt, at Brandinspecteu
vet, da ingen kan formode andet end ren skal være i Commissionen, saa 
at de Herre som har ladet sig anteg- maae vi ansee det som Borger Pligt. 
ne, kunde og præstere det udlovede, da Vi kan sige med god Overbeviisning, 

det dertil var frivillig Gave, og ikke at Byen kan ikke tilsvare høyere Beta-
tvungen. ling til nogen Brandinspecteur, end 

Hvad vi i det heele kan skiønne og den, der i flere Aar har været gælden
bedømme, er det ikke Ret, at de Hrr. de. Tager vi Hensyn til andre Bor
der først frivillig har givet, siden at- germænds Bestilling, som er lige saa 
ter skal deltage derudi, da maa man besværlig som denne at udføre og 
tilregne ham selv Skaden ved Forsøm- som de ingen Betaling nyder for, hvor
melsens Opkrævning. for skulde Byen da give ham Forhøy-

Efter disse fremlagte Grunde, giver else. Brandinspecteuren kan intet giøre 
vi os den ærbødige Frihed, at Hr. Bi- ved Istandsættelsen af Sprøyterne 
g'!lm er pligtig at tilsvare Kjæmner- "uden paa et blaat Øye"; ligeledes kan 
kassen den udbetalte Sum tilbage som vi og bedømme samme, da det falder 
han har bekommet, til den nuværende meget vanskeligt at sige: "deri ligger 
Kjæmner, Hr. Kiøbmand Momtoft." Feilen". Skulde der indtræffe uløk-

kelig" Tilfælde, da haaber vi, a; Ste-
Der ønskes ny Ligningsmænd. dets Øvrighed i slige Henseender vil 

Til Byfogden den 2. Jan. 1833: "For være til Stede og med Brandinspecteu
for Eftertiden at undgaa de Ubehage- l ren ordne hvad rigtigst kan være ved 
ligheder, som i 2de Aar har eksisteret l Sprøyternes Reparation, samt Slanger
ved Ligningen Aar 1831 den 24. May' l nes Smøring, og da ere vi jo hver 
senere den 8. May 1832, den førsU: 

1 
Gang tilstede, og saalænge at Gud gi

med Omligning, og den sidste med ver os :or sunde Forstand, skal Sprøy-

Her maae vi og anføre 2de Mænd, 
h. Konsul Lund (Red. af den nordcim
riske Tilskuer) og Christian MUnster, 
;om ere ansat for lige meget i Næ
ingsskat, l Mark 11 Skil l.; skulde det 
kke være indlysende at bedømme, at 
leres Fortjeneste ei kan anføres lige 
neget. Flere Oplysninger kunde op
:ives andre Steder i den forfattede 
:..igning, men vil blive for vidtløftig 
~er at optegne, dog kan vi ikke undla
le at give vores Meening tilkiende over 
Iisse agtværdige Ligningsmænd; efter
;om vi kan skjønne, maae deres Døm
nekraft være lfden1 eller en Ligegyl
lighed for saa vigtig en Post som de 
~re ansat til,. kan ikke af os formodes. 
M"en vor Anskuelse t.il dem er af den 
~ormeening, at de ere for gamle til 
Ilyens Ligningsmænd, og maae afske
liges saa snart ~iden gives dertil, men 

. Paategning, finder vi ved os selv, at terne et fra vores Side komme til at 
det ikke kan være Deres Velbaarenhed mangle noget andet paa en eller anden 
en Ligegyldighed, ligesaa ubehagelig Maade, men er dertil vores høieste Øn
for os naar vi saaledes om Aaret skal ske at holde dem i probat Stand." 
give saadan Paategning, derfor ønsker 
vi disse gamle Ligningsmænd aftakket, 4 Mænd. paagrebne ved Kronens Mark. 

1 o~ i deres Sted nye anførte, som vi ær- l De eligerede Mænd meddeler i Aug. 



832, "at Opsynsmændene have paa
bne 4 Mænd med Leer. De 3de af 

em have hver for sig erlagt ved For
igelses Commissionen en Mulet af 1 
bd. Sølv; den 4de, som ey var mulig 
t bringe til noget Forlig, blev af os 

, ligerede Mænd henvist til Sag, som 

~
ermed blev udlagt til Stævning. Af 
tedets Øvrighed blev Opsynsmændene 
illagt en Duceur af l Rbd. 2 Mark. 

De eligerede Mænd var W eye, Griis
(tauge, Thonnisen og Købm. Hede
gaard. 

Arbejde ved Sprøjterne. 
I November 1832 indsendte Brand

mester Christen Nørgaard en Regning 
for at "adskille og samle den sto:re 
Sprøyte, samt repareret det ene Hiul"~ 
Arbejdets Rigtighed attesteredes af 
Brandinspektøren, men den gik allige-
el ikke; de eligerede Mænd fandt, "at 

den l Mark, som er forlangt for 2de 
Gange at skiide Sprøyterne ad, henhø
e til hans Embedsførelse som Brand

mester, da han nfder aarlig 4 Rbd. 
Sølv, altsaa bortfalder Regningen." 

Kæmnerregnskabet for 1832: Ind
tægt 1485 Rbd. 4 Mark. Udgift 1037 
R bd. 11% Skill. 

Laan af Raadhusets Stole. 
De eligerede Mænd skriver følgende 

til Byfogden den 27. Jan. 1833: "Saa
re U giærne vilde vi skrive i denne An
ledning, men da man ikke kan troe an
det, end at Deres Velbaarne ere gan-
ke uvidende om slige Foretagender, 

give vi os den Frihed at yttre denne ! 
Vor Meening: 

"Den 20. Januar kom jeg Høyer fra 
Kirken om Eftermiddagen over Tor- 1 

vet; jeg blev var, at Landets og Byens 
Stole blev udbragt fra Raadhuset. J eg 
"spørgede" en Tienner, om det var de 

1 

Stole, som tilhørte Raadhuuset; han be
svarede mig med Ja. Men tilligeudlod 
han sig med, at de havde Tilladelsa. 
Ved nærmere Samtale med Hr. Hede
gaard derom, gav han til Svar, at det 
ikke var den første Gang. Men da vi l 
finder, at disse Udlaan ikke . ere P'-S- : 
:;ende, da vi skal . paasee Byens og 
Landets Tarv i den Stilling vi ere sat
te, til at passe Raadhuusets Inventa
rium, som dertil henhøre; ligeledes om 
noget deraf bliver brøstfældig, kan vi 
med Grupd paaanke, at Udlaan ei bør 
iinde Sted. Ligesaa indlysende er det, 
at ~tolene inken Gavn har deraf, men 
kan blive brækkede eller mindre· be
skadigede, og i samme Tilstand afleve
re dem paa Raadstuen. Men naar da 
Reparation paa dem skal foretages, 
bliver det saaledes, at ingen ved, hvor
ledes de ere blevne beskadigede. 

For det andet hvad Stolebetrækket 
angaaer, bliver det opslidt; Landet og 
Byen kommer derved desto snarere i 
Bekost. Men Hr. Brinkmann som giør 
Laanet, giver ingen Erstatning; men 
skulde det efter vor Formeening være 
Raadstuetieneren der turde vove sligt 
burde han nyde en Irettesættelse fo; 
det første, og for Eftertiden at ta . . ge 
Sig l Agt for Udlaan af det som Raad-
huuset vedkommer. For det øvrige 
9eder vi De~es Velbaarenhed, paa By
ens og Landets Vegne, at hvad som 
henhører til Inventarium, saasom Bor
de, Stole, Lysekroner m m fo bl' • · . r 1ver 
paa sit anbefalede Sted." 

Fra ·de gamle 
Sognearkiver. 

A1 Anders C. Svalgaard, Thisted. 
1 

---o- 'l.':J .·1-.·lr.t \2.. //j 
Thisted By 1768-1878. 

Madratser til Arresterne. 
I Anledning af en indsendt Reg

ning fra Jens Peter Bedsteds Ko
ne i Thisted, af lVIarts 1832, paa 2 
Madratser til Arresterne, ins inue
rer de eligerede Mænd: "at man 
maa antage, at Hr. Byefogden ha
ver selv forbeholdt sig det ene 
Dynevaar til Madratserne, da de r 
efter dennes Paategning paa Reg
ningen kun er anført et saadant, 
isterletfor at der burde være to." 

' 
Kampestensdæmning ved Fjorden. 

23. Marts 1833: Til Peder Væg
ter, eller dennes Kone, betalf for 
en Dags Arbejde ved Omlægnin
gen åf de fra Fjorden, lige ned 
for Diderichsens Plads, til Strand
veien opførte store Kampesten. 

Jens Christensen for en Dag, be
talt hver l Mark 12 Skill. Lars 
Christensen, Anders Christensen 
Houle, Christen Thomsen, Mads 
Heilberg og Christen Tamboe hver 
for l Dag samt Brolægger Chri
sten Sørensen for n ævnte Steens 
Opsættelse, 6 Rbd. 

Desuden fik Murermester Salve 
Christensen 1 Rbd. for at f eje 
Raadhusets Skorstene, i Skorstens
fejer Dolleriss Sygdom. Til Gryde
t orvets Brolægning, leverede Mads 
Rasmussen i Tilsted l Læs Pik
s ten, hvorfor han fik l Mark 8 
Skill. 

Kongens Regerings Aars Fest. 
Til Illumination af Raadhuset 

ved F estligheder i Marts 1833, le
verede Christine Birkenbusch 1 
Lpd. · Lys, og Anders Griishauge 
Krudt, m .. m. for lidt over 30 Rbd. 
ialt. Dette giver de eligeredeMænd 
Anledning til følgende Paateg
ning: "For denne Gang bliver Reg
ningen paategnet af os til Udbe
taling, men det Krudt, som af Ca
pitainen (for Borgervæbningen) 
er taget til den 13. Martie tages 
ingen Hensyn til, da enhver ære
kiær Borger er villig til at feyre 
Hans Kongelige Mayestæts 25 Aars 
Regjering; men hvad der angaar 
det Krudt, der er forbrugt den 14. 
Marti, da burde de Herrer som var 
til Bal, selv at betale, eller Capi
tainen, da vi indser, at det ikke er 
passende at paalægge den simple 
Mand saadant. Dog fra vores Si
de, kan det for denne Gang "An
gaae'\ men "oversætter" det til 
Hr. Cancellieraad Liitzhøft, hvad 
herved kan være at giøre. Hvad 
De bestemmer, skal være for den 
Gang gjældendes." 

- Den 17. Marts sendte Borger 
Captain Søebye Regning over for
brugt Krudt, m. m., i ovennævnte 
Anledning . Denne Regning fik føl
gende Paategning: "Giærne vilde 
vi anbefale denne Regning til Ud
betaling, men da Hr. Kiøbpt. Griis
hauge i sa111me Anliggende haver 
indgivet Regning over 2de Gange 
tagen Krudt, Svoul, Papiir, Skind, 
Brændeviin og Salpeter, kan vi ik
k e paa de anførte Grunde anviise 
Regningen til Udbetaling." 1 

Ballet paa Raadhuset d. 13. Ju
ni 1833: Til Byfogden: "Vi giver J 
os den ærbødige Frihed at fore- t 
spørge Deres Velbaarenhed, om der 
for det afholdte Bal paa Raadhu
set, blev aflagt den bestemte Con
tingent af 4 Rbd. Sølv, som er 
giældende. Men da vi haver for
"hørt os ved Kæmner Hr. Momtoft, 
om de 4 Rbd. Sølv for Ballet var 
erlagt, blev af ham besvaret, at i 
Kæmnerkassen i denne Henseende 
ei var noget indkommet. Altsaa be
der vi Deres Velbh. snarest mulig 
vilde inddrive samme, da det fra 
vores Side ei kan samtykkes, at 
Raadhuset overlades til nogen 
uden den fastsatte Betaling." 

Angaaende Ligningen 1833. 
"Ved at giennemgaae nærvær en

de Ligning, e rfarer vi, at der hvad 
Næringsskatten angaaer, ikke er 
taget noget Hensyn til Markjorder-

L 



n·e; formodentlig paa de Grunde 
Hr. Byefogeden i sin forrige Aar~ 
Ligning givne Paategning har an
givet, og de til formentlig Hiern
mel derfor citerede Cancelliepla
cat og Resolutioner. 

Men hvad angaaer Placat af 5te 
Nov. 1802, da handler samme ik
kun, i Henseende til den dem paa
læggende Værnepligt, om Mænd, 
der boesætte sig paa Købstæd J ord 
udenfor Kjøbstæderne, og hvad Re
solution af 25. Sept. 1827 betræf
fer, da refererer den sig til be
meldte Placat og kun bestemmer, 
at det ikke er -nødvendigt at slige 
Mænd, som blotte Avlsbrugere, 

eddeles Borgerskab. 
Ligesom nu saadanne udenfor 
iøbstæderne boende, ikke kunne 

drive nogen egentlig borgerlig Næ
ring, eller dqg kun meget ind
~krænket, nemlig som Haandvær
kere, efter Forordn. 18. Okt. 1811, 
l hvilke Haandtegninger for det 
meste ogsaa kan drives paa Lan
det, - saaledes have hine Bestem
melser ingenlunde tilstaaet Ind-

aanerne som boe i selve Kjøbsta
den, og have Markjorder, nogen 
Fritagelse for reelle Tynger med 
Hensyn til deres Jordbrug, hvor
fra end ikke det paa Kjøbstædjor-. 
der bosatte ere fritagne, men skal 
udrede, hvad dem paalægges. 

Fordi nu Kjøbstædjorders Drivt 
ikke kan henføres under Benævnel
se af borgerlig Næring, saa er det 
dog vist, at samroes Besiddelse er 
en vigtig Erhvervskilde, der her
s teds søges saavel af Borge~e som 
af Embedsmændene, hvilke s idste 
ikke have de færreste Jorder, saa
ledes er Hr. Cancellieraad Liitz
høft endn u den største eller næst
største Jordejer her paa Byens 
Mark. 

Endog Haandværksmænd, uagtet 
de, fordi de ikke kan holde Heste, 
maa leie til Jordernes Drivt, have 
funden deres Regning ved at kiøbe 
og forpagte Jorder, som de ansee 
mere indbringende end, eller dog et 
g~dt Bidrag til deres Næring -
saaledes ogsaa hvad Embedsmæn
dene angaae, der kan holde flere 
Heste og Kiør - hvilken Fordel , 
baade med Hensyn til Embedsrei
ser og Huusholdning. 

Allerede heraf vil det lettelig 
indsees, at det af Hr. Liitzhøft an
tydede Princip med Hensyn til 
denne Byes Markjorder, der ud
giøre flere Hundrede Tønder Land, 
er formentlig baade urigtig og uan
vendelig, hvilket bliver saa meget ' 

mere indlysende, som i Følge det
te Princip, flere, der ere paaligne
de Næringsskat, og ingen anden 
Næring have end deres Markjor
der, ei burde udrede Næringsskat, · 
saasom Ole Veie, Niels Jensen 
Veie, Jens Larsen Dover, Poul 
Iversen og Madame Thomsen, lige
som det derimod i Ligningen ud
trykkeligen er sagt. 

Hvad Christen Nørgaard i Nør
haae og Amtsprovst Carstensens 
Arvinger angaaer, at den dem paa
lignede Næringskat er af Jorder, 
hvorved Cancellieraaden, som har 
ledet Ligningsmændene, endog li
gefrem har handlet imod berørte 
Princip, eller erkiendt at samme 
ikke er anvendelig. Hvad ellers 
Næringsskattens Paaligning i spe
ciel Hensyn angaar, da nævne vi 
blot ·enkelte paafaldende Eksem p-

' ler paa Ligningsmændenes An
, skuelser, saaledes er Fuldmængti_,g: 

Nyeborg, der er Examinatus jurfs, 
og vistnok ikke har ubetydelig pri
vat Skriverie, ei ansat i Nærings
skat, hvilket derimod er Tilfældet 
med Fuldmægtigene Berthelsen og 
Steentoft, der ikke have hine Egen
skaber, og altsaa heller ikke kan 
antages at have samme Erhverv." 

(Kjøbm. Griishauge ejede 42 Td. 
og Skipper Thonnisen 8% Td. Ld. 
af Byens Jorder.) 

Uberettiget Næringsdrift. 
Fra Amtet til Byfogden, 16. 

Marts 1833: "Skomagersvend Søren 
Petter Frandsen Neve her af Byen, 
har hos Amtet anholdt om, at ef
tergive ham en, ved Thisted Byes 
Politirets Dom idømt Mulet af 5 
Rbd. Sølv, for uberettiget Nærings
drivt, og Tilladelse til paa egen 
Haand at arbeide som Skoemager. 
I Anledning heraf, tilmeldes Deres 
Velbyrdighed, at Mulcten, i Be
tragtning af Supplicantens øcono
miske Forfatning, og i Henhold til 
Forordn. 23. Martii 1827 § 16, her
ved nedsættes til 1 Rbd. Sølv, hvor
imod den ansøgte Tilladelse til at 
arbeide paa egen Haand som Skoe
mager, ikke kan bevilges, eftersom 
han ikke har arbeidet som Svend i 
de lovbestemte 3 Aar, men først er 
bleven udlært, efter det mig fore
viste Lærebrev fra Skoernager Lau
get i Randers, dateret 27. Dec. 
1832, og for Svend erklæret, den 
18. Juni f. A." 

Stadsmusikus Zangenbergs Løn. 
De eligerede Borgere giver føl

gende Paategning paa Regnskabet 

for 1933: "Vi finder, at Hr. Zan- ~ 
genberg er· tillagt 10 Rbd. Sølv, 
men da vor Instrux' 7de Postgiver l 
tilkiende, at vi burde vide dette, 
kan vi paa "den Trøkkende Byes 
Vegne", ikke Resolvere slig Udtæl
ling. Tillige henholder smnme Post, 
at ingen ubestemt Udgivt kan blive 
udbetalt førend den af os eligerede 
Mænd er paategnet. ·Vi finder og, 
at Tambourerne nyder hver 5 Rbd., 
er 10 Rbd., som nu i mange Aar 
har været, men da det blev dem lo
vet, stod l Specie vel omtrent i 5 a 
6 rbd., nu derimod i 2 Rbd. 6 Skil!., 
saa vi finder det billigt at det bør 
nedsættes." 

F. Høyer. A. Griishauge. 
L. Thonnisen. J. Hedegaard. 

Regning i Anledning af Kanonade. 
For i Anledning af Hans Kgl. 

Maiestæts Regierings Jubilæum d. 
l Q. ds., at forfærdige Kanonbræn

l dere til Kanonaden, dg affyre Ka
, nonerne under Dag~ns H-øjtidelig

hed, tilkommer os 2 rbd. Sedler, 
hvilke vi-formener, er paa vor egen 
Kost, ' en rimelig Betaling, da vi ha
ver anvendt n.æsten 3 Dage i den
ne Anledning. 

Thisted, den 19. lVIarts 1833. 
Ær b. 

Jens Dauding, Clemen Dahlgaard, 
Konstabler. 

- Indtægt for 1833, 1568 Rbd., 
Udgift, 1034 Rbd. 

Mulkter for 1834 indg. i Kæm
nerkassen: 

"En, Poul Christian Pedersen 
heraf Byen for uberettiget Næ
ringsdrivt, idømt Mulet, saaledes 
som den senere, ved Amtets Reso
lution er nedsat, indbetales herved 
i Kæmnerkassen med 2 rbd. Sølv." 

- Den Niels Svendsen af Skjold
borg dicterede Mulet for ulovlig 
J{roehold, kan i Betragtning af se
nere oplyste Omstændigheder, ned
sættes til 10 Rbd. Sølv. 

- Ved Forlig indgaaet ved 
Thisted Byes Politieret, den 23. 
April 1834, har Muutsvend Anders 
Midiholm af Thisted forbunden sig 
til at erlægge en Mulet til Thisted 
Byes Kæmnerkasse, af 5 Rbd. 
Sølv." 



Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Af Anders C. Svalgaard, Thisteil. 

-o- )1'.\ ... ,~"'\C\'\t. 
Thisted By 1768--1878. 

Møller Taabels Enke Meddelelse 
om, at for Eftertiden vilde hun 
have 5 Rbd. aarlig i Leje af Plad
sen. Borgerkaptain, Bagerme
ster Bigum skulde i den Anled
ning udtale sig om man ikke som 
i andre Byer, kunde i flere paa 
hinanden følgende Dage foretage 
disse Øvelser, og umiddelbart 

Borgervæbningen. derefter afmønstre, hvorved i det 
Som før meldt, ere Rekrutter- mindsteenDel af Lejen vilde kun

ne for det meste nylig etablerede ne spares. 
Haandværkere eller Handlende, I November 1843 spurgte Arn- · 
som saare nødig kan taale at bæ- tet, om Borgervæbningens Tam
re større Udgifter end de aller- 1 burer fremdeles skulde vedblive 
nødvendigste. 

1 
at nyde de 5 Rdb aarlig, som har 

Foruden det førnævnte Tab af været tilstaaet hver af dem. Det
Tid, kommer endvidere Anskaf- te havde Bestyrelsen intet imod, 
felsen af Mundering og Annatur, men indstillede til Amtet, om det 
begge Dele ere kostbare Gjen- ikke maatte behage dette at ned
stande, og skal dog haves og an- lægge Forbud mod den Uskik, at 
skaffes efter Reglementet. En de beskattede By og Omegn ved 
slig Udgift af flere Rigsbankda- at drage omkring og gratulere 
ler føles derfor meget. Nytten Nytaar. 

fandtes Grundfag til at fritage 
l hverken Borgerrepræsentanterne 

eller Formanden for disse, for 
Tjeneste ved Borgervæbningen, 
men den 16. Juli indsendte man 
igen en Besværing til Kancelliet 
om Fritagelse derfor, men hvor
vidt denne fornyede Henvendelse 
har hjulpet, ses ikke. 

Ved en Undersøgelse af Arma
turkamret paa Raadhuset i 1848, 

• fandtes der kun 4 Geværer, lige
som Lædertøj et og andet mere 
var borte. 

Man bad nu Amtmand Rosen
krantz, som Borgervæbningens 
øverste Chef, om at foranledige 
en Undersøgelse iværksat, saavel 
med Hensyn til, om de manglen
de Geværer forefandtes hos Bor
gerne, som med Hensyn til dets 
Brugbarhed i paakommende Til
fælde. 

Ft:1agelse for Øvelser i et Aar. 
I 1849 indsendte Borgerkaptaj n 

Bigum en Anmodning til Kom
munalbestyrelsen om, at Borger
ne maatte fritages for den sæd
vanlige Øvelse for dette Aar, 
hvortil Bestyrelsen erklærede, at 
den intet havde at indvende der
imod. 

et saadant Korps bevirker, er I 1844 ansøgtes om Anskaf!el
saare tvivlsom, naar man fra- se af en Basun, en 2. Trompet og 
gaar de faa Gange Corpset har 2 Trommer til Borgermusikken, 
nydt den store Ære at afgive men Repræsentantskabet turde 
Vagt for Deres Kongelige Maje- ikke tilraade Anskaffelsen, da 
stæt, de Gange det allernaadigst man tildels ikke havde nogen Me
har behaget Dem at beære vor ning om, hvor høj Summen kun
kære Bye med Deres allerhøjeste de blive, "ligesom man ellieller 
Nærværelse. indseer denne Udgift for nødven-

Brugen af det lærte, indskræn- dig." Brand- og Poli~ikorps. 
ker sig til en, højst to Parader Samme Aar indsendte Borger- I 1851 foresloges Borgervæb-
aarlig. SkuldeByen ofte nyde den repræsentationen en Besværing ningen omdannet til et komhine
Lykke at skue Deres Kongelige til Kancelliet, om Fritagelse for ret Brand- og Politikorps, men 
Majestæt inden sine Porte, da vil- Tjeneste ved Borgervæbningen, [ endnu i 1853 ventede man forgæ
le der uden Vanskelighed lade sig og det hedder heri bl. a., "at den- 1 ves paa Justitsministeriets Reso
danne en Æresvagt for Dem, som ne Kjøbstads Borgerrepræsentan- 1 lution i denne Anledning~ hvilket 
om den end ikke i militair Hold- ter have siden Instruxen af 24. l var saa meget mere et Savn, som 
ning kan maale sig med de mere .Juli 1829, ikke gjort Tjeneste ved der netop i disse Dage var ind
øvede, dog ikke i Aarvaagenhed, Borgervæbningen, og at denne truffet en lldsvaade, som havde 
og den Deres Majestæt skyldige Fritagelse syntes .at være en bil- bevist, at Byen netop manglede 
Ærefrygt, vil staa tilbage for no- lig Lempelse mod de Mænd, som et organiseret Brandkorps. 
gensomhelst. opofre saa megen anden Tid og Senere hører man ikke Beteg-

Da det er os bekendt, at Deres Virksomhed for Kommunens nelsen "Borgervæbning", men 
Kongl. Majestæt haver vist flere Tarv. Formanden for Kommu- kun "Politikorpset", og Omdan
Kjøbstæder den Naade, at tillade naJbestyrelsen er imidlertid i den- nelsen maa være sket i 1850erne; 
Ophævelsen af de der beataaende ne Tid af Borgercapitain Bigum det fremgaar ikke bestemt af 
Borgervæbningskorps, saa tør bleven tilsagt til at indtræde un- Protokollerne; hvilket Aar Om
vor Commune smigre sig med at der Borgerskabets militære Øvel- dannelsen har fundet Sted. 
nyde en lignende Naade." ser, og ligesaa lidet som vi kan Brandvæsenet i Thisted. . 

Denne ærbødige Henvendelse begribe Aarsagen dertil, saaledes I Aaret 1768 hører man første 
til Kongen frugtede ikke, idet har det ogsaa forundret os, at Gang om Brandvæsen her i Thi
der i Aaret 1843 ansøgtes om at Amtet har givet denne Tilsigelse. sted; nævnte Aar, den 22. Marts, 
faa oprettet en aarlig Session, Vi finder os derfor foranledig~t fik Anders Kold 2 Rd. for at smø
hvorpaa det menige Mandskab til at hentyde til det kgl. danske . re Sprøjteslangerne, hvilket ske-
skulde møde. Cancellie, med Ansøgning om, at te efter Øvrighedens Befaling. 

Efter forskellige Betænkelig- vi fremdeles maa tilstaaes denne Den 29. Juli s. A. fik Natman-
heder, erklærede Communalbe- Fritagelse, som hidtil har været den 1 Rd. 13 Skill. for at føre 
styrelsen, at den ikke havde no- forundt .Borgerepræsentanterne, Skarnet fra Sprøjtehuset. Der
get imod, at en saadan afholdtes. for at giøre Tjeneste ved Borger- med være · dog ikke sagt, at 
Angaaende Ekseserpladsen, ser væbningen". Un~er 22· Juni Brandvæsenet oprettedes nævnte 
det ud til at den samme er ble- 1844 afgav Kancelliet en Resolu- f · 
ven benyttet, thi i 1843 sendte , tion, som gik ud paa, a~ der ikke Aar ~ efter det til~ngeli_ge 



l Materiale, er det første Gang, det l Nørgaard fik 4 Rbd. Sølv. føre Vandstraalen op til det øver
omtales. I 1830 anskaffedes 6 Stk. nye ste af Kirkespiret, og da dette i 

Det var Byfoged Scavenius, Brandskilte, og Straalerøret til · Tordenveir e r mest udsat for Fare, 
som oprettede dette Byens første den lille Sprøjte bl~v repareret saa vil man indsee den Fare, Kir-
kommunale Væsen, og saa ivrig af Gørtler S. P. Bunch. ken er udsat for i paakommende 
var han for Sagens Fremme, at I 1830 ses Brandmesterens Løn Ildebrandstilfælde. De andre ere 
da Sprøjterne, der var købt i at være forhøjet til 13 Rbd. 4 · gamle og udtjente, og med Rædsel 
Aalborg og kostede 220 Rd., skul- Mark 62j3 Skill. Sølv. maae enhver Indvaaner tænke paa 
de betales, saa laante han privat f d 1 den almindelige Fare, Byen vilde 
200 Rd. af Kirkens Midler og lag- ra e gam e blive udsat for, om Ulykken skulde 
de selv Resten til. Da saa Sprøj- S k• hænde, at en Ildebrand skulde ud
terne kom til Thisted, viste det . ognear IVer. bryde". Man androg derefter paa, 
sig, at det var stnaat bevendt Af Anders c. Svalgaard, Thisted. om det ikke maatte behage den 
med deres Brugbarhed, hvorfor 'ca ærede Inspektion, hos vedkommen-
Borgerskabet trykkede sig ved 4t -o- 'l"').r. \ ~.-\~\'), de Authoriteter at udvirke Tilla- ' 
rykke ud med Beløbet. Thisted By 1768-1878. delse til at anskaffe en ny og hen-

Imidlertid døde Byfogden i Aa.- sigtsmæssigere Sprøjte, og den 
1·et 1771, og hans Enke, som se- Brandvæsenet i Thisted. gamle overlades Byen. 
nere giftede sig med en Løjtnant Straalemesteren hed Anders Den 13. Maj samme Aar tilskrev 
Hirschfeldt, ønskede ganske na- Lundbye, og han havde i første Repræsentationen Amtet følgende 
turligt at faa Sprøjterne i Orden. Halvdel af Aaret 1830 forbrugt angaaende Brand- og Borgervæb
Der tilkaldtes et Par sprøjtelcyn- Tran, Olie og Sværte for 11 Rbd. l ningskorpset: "Efter vor underda
dige Mænd, og disse i Forening :Mark 6 Skill., til at smøre og pudse nige Formeening, bør alle de Indi
med Repræsentanter for Borger- Sprøjterne i; der var 2, den stor~ vider som have vundet Borgerskab, 
ne, var snart enige om, at Sprøj- og den lille Sprøjte. og ei formedelst Alder eller Le
terne umuligt kunde antages, "da Baade den forrige Brandinspek- gemsfeil ere frietagen, anviises 
de til at slukke Ildebrand, som tør, Købmand Hedegaard, og den Plads i Borgervæbningens Rækker. 
Gud naadelig afvende, befindes daværende, Grønlund, oppebar Det øvrige vaabendygtige Mand
unyttige og utjenlige". "Det var Mulkterne, som indkom ved for- . skab, som ikke eier fornævnte Qva
jo en dødelig Synd", hedder det i skellige Lejligheder, og som sik- lificationer, derimod at henvises 
denne Betænkning, "om denne kert var en ikke ringe ekstra Ind- til Brandcorpset. Deres Høivelbaa
fattige Bye skulde besværes med tægt, men nu kom man i Tanker renhed, (Amtmanden) vil upaatviv
saadanne store unyttige Udgif- om, at dette Beløb burde gøres lelig gunstbehagelig tiltræde Re
ter, og i paakommende Fare, in- frugtbringende for Byen, indsæt- præsentantskabets Mening, at det 
tet med disse Sprøjter kunne tes i Sparekassen og anvendes ved er af yderste Vigtighed for Byens 
udrette." forskellige Lejligheder til Indvaa- og Indvaanernes Sikkerhed, at den 

Først 1774 kom man til Forlig. nernes Tarv. ejer et godt organiseret og vel 
Løjtnanten fik de 220 Rd. udbe- Sagen overgaves til Amtet, men indøvet Brandcorps - et Gode, vi 
talt mod at han for en Sum af 50 hvorledes den ellers fo1·løb, ses ik- imidlertid til Dato ikke har kun
Rd lod Sprøjterne istandsætte. ke. net glæde os over. Det maa derfor 
Kirken fik sine Penge tilbage, Den 16. November 1838 tilskrE:v gunstigst tilgives os, om vi benyt
men uden Renter, "da den var · Repræsentantskabet Byfogden, om te denne Leilighed til, for Deres 
skikkelig formuende", og ikke man ikke kunde anbringe Brand- Høivelbaarenhed at insinuere, at 
mindst da Kirken ogsaa kunde sluffen i den Kirken tilhørende La- det maatte behage Dem, at lade 
komme til at nyde Gavn af Sprøj- de da baade Byens og Kirkens Dem forelægge til Approbation, en 
terne i paakommende Tilfælde. Sl~ffer havde staaet, enten ude Plan, hvorefter nævnte Brand
lait havde man en Udgift paa 252 under aaben Himmel, eller ogsaa corps blev at øves, og som, med 
Rd., hvilket paa den Tid var .en paa en Plads, hvorfra de i paa- Udeladelse af alt Paradeværk, in
stor Sum; den blev derfor paabg- kommende Tilfælde, vanskelig kun- deholdt Anvisning til for Corps
net samtlige Ejendomme i Byen de faas. Formentlig har Byfogden medlemmerne at opnaae den høist 
med 45 ~ki~. af hver 1~0 Rd., og imødekommet denne Henstilling; j muelige Færdighed i ~aandgreb~
denne L1gnmg udarbeJdedes af der ses dog intet derom. ne til at behandle Sprøtterne - bl 
P. Leerhøy, Frantz Rosenberg, Den 27. Jan. 1839 henvendte Re- at recognocere et formodet Brand
Chr. Larsen og Chr. Andersen præsentantskabet Kirkeinspektio- sted uden at molestere det uden 
Schielsgaard. . . 

1 
nens Opmærksomhed paa Sprøjter- Grund; - til at redde, saavel Be- • 

Nu hører man mtetsomhelst til nes Tilstand, i følgende Skrivelse: boere som Bohave, og, fremfor Alt, 
noget Brandvæsen angaaende, før "Den respektive Inspektion forThi- til for de befalende, at for~kaffe 
i Aaret 1814, da dette Væsen ko- sted Kirke, vil, med Byens øvrige sig de underhavendes ubetmgede 
stede Byen 89 Rd., og derefter Indvaanere have erfaret, at saavel Lydighed. Brandallarmen af 13de 
11 Aar senere, altsaa i 1825, da den Kirken tilhørende Sprøjte, den January overtydede os om, at i 
Brandfolkene havde brugt Lys bedste som findes i Byen, som de paakommende virkelig Fare, være 
for 3 Rbd. 72 Skill. Byen tilhørende, ere langt fra at vi yderst slet hjulpen med det nu 

I 1827 angives Brandinspektør opfylde deres Bestemmelse. Den bestaaende Brandcorps. Brandin-
L. A. Grønlunds Løn af være 20 første kan det ikke som Kirke- specteuren viiste sig uden mindste 
R bd., Brandmesteren TømrerChr. sprøjte, thi den formaaer ikke at Condouite; ingen Orden var i no

get - Enhver handlede p~a egen 



1 Haand og Virvar og sørgerlig For
styrrelse var det eneste, som spo
redes. Ved samme Leilighed erfa
rede vi ogsaa, at Brandstederne ere 
tilgængelige for de Skarer af Pø
bel, · som Nysgjerrighed og andre 
Motiver hidlokke. Vi finde det der
for at være vor Pligt, allerærbø
digst at indstille til Deres Høivel
baarenhed, om det ikke maatte be
hage Dem, at beordre Borgercapi
tainen til enhver Tid at have et 
tilstrækkeligt Mandskab disponi
belt, som da i paakommende Ild
svaade havde at møde i Armatur, 
afspærre alle til Brandstedet fø
rende Gader og Veie, og ikkun til
lade Sprøite- og Redningscorpset 
Adgang." 

Den 15. Oktober 1840 overvære
de Communalbestyrelsen en Prø~e 
ved en ny Sprøjte, som Kobber
smed Smith havde forfærdiget og 
tilbudt Byen for en Pris af 500 
Rbd. Da nu Prøven ikke faldt ud 
til Fordel for denne Sprøjte; da, 
som Communalbestyrelsen bemær
ker i en Skrivelse til Amtet, "at By
en nu har mange høie Bygninger, 
og de 2 Sprøiter, som nu haves, er 
for smaa til med Nytte at kunne 
bruges ved saa høie Bygninger i 
ulykkelig Tilfælde af Ildebrand, 
saa foreslaar man Anskaffelsen af 
en større Sprøite, der kan faaes i 
Kjøbenhavn hos Sprøitefabrikant 
Mei er for 500 Rbd." 

Dagen efte1· tilskrev man Kob
bersmed Smith, at eft.er at man 
havde overværet Prøven med den 
af ham tilbudte SprØjte, maatte 
maatte man beklage, at man ingen
lunde fandt nævnte Sprøjte enten 
at opfylde de Fordringer, der gjor
des til den, eller at svare til den 
opgivne Pris, dristede man sig ikke 
til at afkøbe ham den. 

Man afgav derefter Bestilling~n 
paa den københavnske Sprøjte, og 
ønskede den inden anstundende 
Vinter sendt med en Skipper Fi
scher her fra Byen, som om kort 
Tid vilde indtræffe til København. 

Midt i Decbr. lVIaaned maa Skip
peren vær e arriveret med Sprøj
ten, thi den 21. ds. skriver Repræ
sentantskabet til Byfogden og an
moder om en Sprøjteprøve, for at 
faa erfaret, om den nu ogsaa sva
rer til Forventningerne om at kun
ne presse Vandet 60 Fod i Vejret, 
samt at før Prøven foretoges, blev 
Højdemaalet vel at afsætte paa 
Kirketaarnet, o.g man forespørge1·, 
om Byfogden vil foranstalte dette, 

eller det overdrages Repræsentant
skabet. 

Samtidig skrives der, at man er 
blevet gjort opmærksom paa, at en 
temmelig almindelig Grund til, at 
Sprøjteslangerne brister, skal væ
re den, at Straalemestrene, som ej 
kan høre, naat· Pumpninge·n begyn
der, ikke betimelig nok aftager 
Proppen, som tilslutter Mundstyk
ket, og Vandet presser derfor paa 
Slangen og sprænger den. Dette 
skal man paa flere Steder forebyg
ge ved, paa Opstanderen at anbrin
ge en Klokke, som ved at lyde, un
derretter Straalemesteren om, at 
Pumpningen begynder, og da det 
har vist sin Nytte, saa indstiller 
man, om det ikke vilde være hen
sigtsmæssige at lade Byens Sprøj
ter forsyne med klarttonende Klok
ker. 

Endvidere foreslog man, at for i 
paakommende Ildebrandstilfælde y:t 
paaskynde Fyldningen ai Vandtøn
derne, at anskaffe 2 store Trætrag
te, og som anbringes paa Tønder
ne, naar disse skal fyldes; de kun
de opbevares i Sprøjtehuset, og af 
en Brandsvend hidbringes til Fyl
destedet. 

Imidlertid følte Kobbersmed 
Smith sig brøstholden over, at. man 
havde kasseret hans Sprøjte, og 
han indsendte en Klage til Byfog
den, hvorpaa Repræsentantskabet 
bl. a. erklærede: "- at da Commu
nalbestyrelsen af det Kgl. Danske 
Cancelli var paalagt at foranstal
te Byens Brandvæsen sat i en for
svarligStand, navnlig med Hensyn 
til Sprøiter, som i Ildebrandstilfæl
de kunde virke med Nytte og Kraft 
paa de flere 2-Etagers Bygninger 
Byen nu eier, da blev der tilskrevet 
Sprøitefabrikant Meier i Kjøben
havn, om at opgive Størrelsen af 
og Prisen paa de Brandsprøiter 
han fabrikerede. Efter at dette var 
skeet, havde Kobbersmed Smith 
udtalt sig med, at han vilde findes 
villig til at f01·færdige en Sprøite, 
lig den af Meier opgivne til 500 
Rbd., og skulde Byen ikke være 
pligtig til at modtage den, hvis Re
præsentantskabet ikJce fandt den 
god. Dette ~entog han senere over
for det samlede Repræsentantskab, 
og det overdroges ham nu at for
færdige en Sp1·øite paa disse Vil
kaar. 

Sprøiten præsenteredes som be
kendt den 15. October, og prøvedes 
i Amtmandens, Byfogdens, Borger
.repræsentanternes og en stor Deel 
af Inqvaanernes Overværelse. 

Ved Prøven viste det sig, at J 
Sprøiten ej formaaede at yde stort 
mere end den saakaldte "Kirkens 
Sprøite", ligesom ogsaa at den, for
uden at fordre en betydelig Ar
beidskraft, ej var af den Suffisan
ce, som man skulde have formod~t. 
idet "Bakken"s Vægge fik flere be
tydelige Buler, ved det, at Vand
tønderne kastedes op paa den, for 
at udtømmes. 

Slangen blev enstemmig erklæret 
for daarlig, og da den desuden ik
ke udgjorde mere end ~ af det 
Antal Alen Slange, som Meyer 
havde lovet at levere, og Smith ik
ke yttrede et Ord om, at den blot 
skulde anses som Prøveslange, saa 
kund'e der saa meget mindre -.rære 
Grund til at antage Sprøjten. Af 
foranstaaende vil det altsaa være 
kl:-.rt, at der ikke paahviler Byen 
nogf:n Forpligtelse til at afkøbe 
Smith den af ham forfærdigede 
Sprøite." 

f7a de gamle 
Sognearkiver. 

M Anders C. Svalgaard, Thisted. 

----{)-- ~-l-)q~~
Brandvæsenet i Thisted. 

Den ny Sprøjte svarede heller 
ikke h elt til Forventningerne, da 
den ved den sidst afholdte Prøve 
den 31. Febr. 1841 endelig skulde 
antages: "det blev dog besluttet at 
antage den, skjøndt den ved Prø
ven ikke aldeles præsterede, hvad 
der med Hensyn til den Høide, 
hvori den skulde sætte Vandstraa
len, men dog i Betragtning af det 
ugunstige Stormveir og det uøve
de Mandskab, som betejnte den, 
blev den ansat for at opfylde de 
væsentligste Betingelser. 

Dog fandt Repræsentant Frost 
sig, paa Grund af denne Mangel, 
foranlediget til at stille det Votum, 
at da Vandstraalen ei steg i den 
stipule1·ede Høide, saa skulde den
ne formeentlige Mangel bruges som 
Paaskud til at bevirke en Nedsæt
telse i den accorderede Pris". 

Denne Anskuelse deltes imidler
tid ikke af det øvrige Repræsen
tantskab, og man antog Sprøjten 
til den akkorde1·ede Pris af 500 
Rbd. 

Den 9. Febr. 1847 ansøgte Brand-
1 inspektør Grønlund om at maatte 

Lj 



dog vilde blive altfor kostbar for 
Byen, da der jo i enhver Gaard 
fandtes en Brønd eller Pumpe. løv
rigt fandt man Anledning til at be
mærke, at man i de tvende Ilde-

l brandstilfælde, som har fundet 
• Sted i de senere Aar, ikke har be
l fundet, at der har været Mangel 

~ilstaas et Gratiale af 10 Rbd., dels 
~aa Grund af, at den Løn, han op
pebar af Byen, kun var paa 20 Rbd. 
aarlig, og dels paa Grund af, at 
hans Forretninger var tiltaget, for 
nemmelig med det ham paalagte 
Tilsyn og hans Protokolføring, 
samt Indberetninger angaaende de 
RandlAndes Forraad og Oplag af 
Krudt. Borgerrepræsentanterne 
erklærede, at da han i det hele vi
ste Flid og Iver i sin Tjeneste, og 
navnlig var meget paapassende i 
alt, hvad der vedkom Sprøjter og 
øvrige Brandredskabers Conserva
bon og Tjenestdygtighed, som og l 

i Tilsynet med Byens Ildsteder, 
!!amt at han derhos levede i trange i 
R:aar, saa fandt man, at der var 

1 
nledning til at tilstaa ham det J 

~orlangte Beløb. I 1848 var der Ta- l 
le om, at Brandkorpset skulde ind- 1 
~ves i Vaabenbrug, men det blev l 
dog ikke til noget, thi, som Borger- f 
epræsentationen gjorde Amtet op
lærksom paa, var Brandkorpsets 
esWiingsmænd, saasom Assisten

ter, Rodemestre og flere, allerede 
indtr aadte under det frivillige Jæ-
erkorps og gjorde, sammen med 
ette, Tjeneste, og en Del af 

Brandkorpsets andre Medlemmer 
\'ilde næppe være i Stand til at 
~kvipere sig n·ogenlunde taalelig 
!ned Klæder og Fodtøj, og endvide-

l for at kunne faa :Vand, hvorimod 
der snarere kunde ankes over god 
Ordning af Brandmandskabet, for-
saa vidt angaar den Afdeling, som 
er bestemt til Vandfyldning, da 
dette :Mandskab i Reglen har mang-
let paa de Steder, hvor det skulde 
være tilstede. Man vilde imidlertid 
tage under Overvejelse om man 
mulig skulde anbringe l eller 2 of
fentlige Pumper paa bekvemme og 
hensigtsmæssige Steder. 

- Saadanne Pumper har jo væ
ret anbragt, bl. a. i Hjørnet v~ 
Hundborgvej og Dragsbækvej, i 
Skovgade, i Nørregade og paa Hjul
torvet m. fl. Steder. 

Kaptain Holm afskedigedes som 
Brandkaptain i Thisted den l. Maj 
1861, og maa herfra være flyttet 
til Roskilde, thi i 1861 skænkede 
Kaptain M. S. Holm i Roskilde en 
Del Rekvisitter til et Beløb af 51 
Rbd. 4 Mark, til Brand- og Politi
korpset i Thisted. Man afsendte en 
Takskrivelse til ham, hvori det bl. 
a. hedder: "at Bestyrelsen, som ik
ke er vant til at see Opmærksomhe
den henvendt paa Thisted haardt 
beskattede By, ~akker Hr. Captai-

e, at en Del ikke var synderlig 
kikkede til at træde under Vaaben, 

!lf andre forskellirre Grunde, saa 
p.t de, som derefter blev tilbage, 
•ar meget faa. 

I 1851 foresloges som omtalt, at 
Borgervæbningen skulde ophæves, 
:>g i Stedet for søger oprettet et 
Brand- og Politikorps. Der blev for
rattet et Reglement for dette, og 
indsendt til Ministel'iet, men end
nu i 1853 havde man ikke hørt no
get derfra, hvorfor man indsendte 
~n Besværing til Justit sministeri
~t. da man vedvarende var af den 
Anskuelse, at det var et føleligt 
3avn, at der intet organiseret 
Brandvæsen fandtes, saa meget me
re, som den i disse Dage indtrufne 
[Jdsvaade havde gjort det ønske
igt, at der fandtes et organiseret 
Korps. Hvor denne Ildsvaade hav-

1 
nen for Gaven, og ledsager Taksi

l gelsen med Ønsket om, at han i sit 
j nye Hjem maa finde Tilfredshed 

l og Lykke, og ikke der glemme, at 
han lever i venlig Erindring i Thi

' sted". 

~e fundet Sted, nævnes ikke. . ! 
I 1858 gjorde daværende Brand

taptain Holm Indstilling om, at l 
;ler anskaffedes forskellige Rekvi- l 
Jitter til Brandvæsenet, deriblandt 
)pstilling af Br~r.dpumper paa ! 

;orskellige Steder. Dette fandt man 

Den 26. Aug. 1861 skrev Kom
munalbestyrelsen følgende til By
foged Schouw, angaaende Løn til 

l Brandkaptainer: "Ligesaalidet som 
Regjeringen er bundet til en fixe-

l ret Gage udenfor Funktionærens 
Tjenestetid, lige saa lidt er en 
Communalbestyrelse bunden. Fin-
der Regjeringen, at Statens Vel 
fordrer en Forandring i det be
staaende, afskediger den Embeds
manden med 213 af Gagen i Vart
penge. 

Saaledes har Communalbestyrel
sen ikke baaret sig ad, den har la
det den een Gang ansatte vegetere 
i Embedet, just ikke til Held for 
Communen. Den i Aaret 1855 fun
gerende Communalbestyrelse ved
tog at skabe et Embede, ved at fo-
reslaa en Løn af 200 Rbd. til den, 

som maatte blive beskikket i den 
da ledige Brandkaptainspost. Den 
hverken har bestemt eller har kun
net bestemme den faste Gage for 
efterfølgende Brandkaptainer. At 
Brandkaptainen urlnævnes af Am
tet, er i sin Orden, ligesom ogsaa 
at Communalbesty1·elsen bestem
mer en aarlig Sum til denne Bestil
lingsmand, dersom en saadan fin
des fornøden. Det er Skatteyder
nes Lomme, der tages af, og med 
disse maa Communalbestyrelsen 
handle varsomt. 

Endnu ere vi ikke komne til no-

l get Resultat, om der skal tillægges 
den nyansatte Brandkaptain i Thi
sted Løn eller Vederlag. Det be
ror paa en næ1·mere Undersøgelse 
af Brandvæsenets Tilstand. Saa 

1 meget vide vi, at Brandcaptainerne 

1 
i Viborg ikke nyder Løn, og eihel
ler i Skive; i Varde oppebar han 
16 Rbd. aarlig, i Hjørring 25; i Ny
kjøbing paa Morsø faar han 30 og 
i Hobro 60 Rbd. aarlig. Det er 
klart, at ingen af de he1· nævnte 
Kjøbst æder betragter det Brand
captainerne tillagte paa ande'!l 
:::\faade end som et passende Veder
lag for de med Stillingen forbund
ne Udgifter, og efter modtagne 
Indberetninger at dømme, savnes i 
ingen af Kjøbstæderne selvstændi
ge, dygtige Mænd, i Besiddelse af 
.:\iedborgernes Tillid, som paa en 
forsvarlig Maade udfører det over-

' dragne Hverv. Skulde virkelig Thi-
sted Kjøbstad - Hovedstaden i 
Amtet, være saa uheldig stillet, at 
Penge alene skal gøre Udslaget? 
Kjøbstaden er forgjældet, nærings
los og forknyt, langt værre faren 
end enhver af fornævnte Kjøbstæ
der, men dog endnu ikke saa slemt 
faren, at den staaer som en eneste 
sørgelig Undtagelse. 

Vi insisterer derfor, at ingen 
Løn udbetales til constituerede el
ler ansatte Brandcaptainer i Thi
sted, førend Communalbestyrelsen 
har bestemt Størrelsen. Vi nærer 
det Haab, at Byens Vel ligger Dem, 
ligesom os, paa Hjerte, og derfor 
behandle Sagen med den Omhu, 
som efter Forholdene her er uund
gaaelig nødvendig." 

Henke Svarre Gerlach 
Formand (Toldktrll.) (Hattem.) 

Ludvig Lund 
(Redaktør) 

Bonne 
(Jern støber) 

Hald 
(Dyrlæge) 
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f?a de gamle 
Sogn_earkiver. 

N. Anders C. Svalgaard, Thisted. 
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Thisted By 1768-1878. 
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Ser os berettiget til at modtage mester Tetens, Skibstømmer
den. Agter derimod Kirken at mand Strand og Muurm. Hobolt. 
anskaffe en ny Sprøjte og selv For Nedbrydnings - Afdelingen: 
besørge Vedligeholdelsen af den- Secondløjtnant, Tømmerm. Las
ne, saa takker vi for Foræringen, sen. For Rednings-Afdelingen: 
og modtager den med Fornøiel- Secondleutenant, Snedkerm. Niel
se." - Man fik den - men det sen. For Politicorpset: Second
kostede aUigevel Byen 40 Rbd. leutenant, Kjøbm. Klovborg· var 

Brandvæsenet. aarlig. ikke til Stede, men havde e~klæ-
Under 3. December 1861 til- Skræderm. Kalum var Brand- ret for Capitainen, at han var vil-

skrev Commonebestyrelsen By- kaptajn i 1862. lig til at modtage Valget. 
foged · Schouw følgende: "Idet·. Den 16. Juli 1863 nedbrændte Ved samme Møde blev dernæst 
Bestyrelsen gaaer ind paa, at 'der: Hotel "Limfjorden" i Østergade, foretaget Valg paa følgende, som 
af Thisted Byes Kæmnerkasse · tilhørende Købm. Jacobsen, hvor- Commandersergent og Underoffi
udbetales den vacante Brandcap- ved der skete nogen Skade paa cerer. 
tainsgage for indeværendeAar til Enkemadam Kreibergs Have; Ved Sprøite-, Nedbrydnings- og 
de af Amtet consti tuerede Brand- Byen vilde ikke erstatte hende Rednings-Afdelingen: Underoffi- j 
officerer, Gullev og Tømrerme- Skaden, og Brandforsikringen cererne, Tømmermester Pløtz 
ster Tetens, er det ikke som en l mente, at det var denne uved- . Snedkermesterene Strand, A. Pe~ 
Indrømmelse af Amtets Bevilli- kommende, men blev vel nok tersen, Skaarup og Lund Maler
gelse til at constitoere Brandoffi- ! dømt til at betale; endnu i Okto- mester Holm, Skibstø~merme
cerer med Gage eller Vederlag_ her s. A. var dette uafgjort. ster Hald, Smedemestrene Bruus 

' uden foregaaende Konference Brandkapt. Kalum ansøgte i Carstensen og Schaarup Muurer~ 
med Bestyrelsen om Gagens eller Dec. 1863 om Lønforhøjelse, men ·mestrene Laursen og L~ Frantz · 
Vederlagets Størrelse, men fordi skønt man erkendte, at han i sin Sadelmagermester Meutzel Blik: 
vi erkende, at de paagjældende l Funktionstid havde lagt Iver O$ kenslagermester Halse og Bød
tilkomme Vederlag for havt A}~ .· Flid fo.r Dagen, saa maatte han kermester Nielsen. For Politi
heide, som passende kan ansættes dog nøjes med det, han havde. corpset: Commandersergent 
til 100 Rbd. for begge, hvilket I Aaret 1867 maa han være . Brygger Berthelsen, samt Under
Beløb netop er disponibelt af gaaet ~f som Brandvæsenets officererne, Kjøbmand Krabbe og 
Brandchefsgagen 1. Jan. 1862. Chef, thi n,ævnte Aar søges den- · Baberm. Frost. 
Ved herom at ~nderrette Hr. ne Post af Murermestrene Gulev Mødet hævet. 
Byfogden til. videre Meddelelse og J. C. Veye, 'F!Jmrerne C. Las- Holm, Brandcapitain. 
for Amtet, anmoder vi Dem om sen og N. C. Hobolt, Malerm. Gjø-
at ville tilkendegive Amtet vor rup Y. L. Grishauge, forhenvæ-1 Brandret ang. Udeblivelse. 
urokkelige Beslutning, fremtidig rende ~konom P. C. Schou, Skor- ; Aar 1856 d. 27. Septbr. var en 
ved· ethvert Middel der staar os stensfeJer Ahlberg og Farver Brandret sat paaRaadhuset, hvor 
aaben, at modarbejde Amtets Bahner. Af disse ansaas Gjørup d~r blev opta~et Forhør i Anled
Indblanden i Communens Penge- for at være den mest kvalificere- · mng af at KJøbmand Tacau var 
anliggender ved tagne Bestem- de, og blev - s~a vidt vides - J udeblevet fr!l- Øvelsen ved Politi-
melser, som ikke ere lovmedhol- den foretrukne til denne Post. corpset. KJøbmanden var mødt 
delige, eller sanktionerede af os, . ' ' . og angav som ~rund for UdebH-
ligesom vi ogsaa saavel for nær- Afsknft af Forbandhugsprotokol velsen, at han Ikke havde Arma
værende, som 'ethvert vidende for Thisted Brand-. og Politicorps tur, og ikk~ havde faaet saadant 
Tilfælde, agter at offentliggjøre fra 14. Apnl185~. . udleveret bl detBud han derefter 
Fremgangsmaaden til Underret- "Efter Aftale med Pohbmeste- havde sendt. Formanden og 
ning for Byens Skatteydere". ren, Byefoged Gad, · afholdtes et Leu,tenant Kløvborg formeente, 

Den 10. December s. A. anmo- Mød.e paa Raadstuen den 14. a~ Sagen efter den skete Oplys
des Kæmneren om at udbetale Apnl 1856, for at tage Bestem- mng burde bortfalde, Capitain 
Premierløjtnant Gulev 62 Rbd. melse o~ Valg ~f Officerer og 1 Holm formente derimod, atTacau 
48 Sk. som Chef for Thisted l!~deroff1c~rer til Bra'; d- og . Po- ; burde mulcteres. 
Brandvæsen og til Secondløjt- htworpset I Henhold bl Reglem. l Gad. Holm. Kløvborg. 

t rn t 3 Rbd 8 11 October 1855, § 6, derefter at ! 
N
nan tk.re ens d7 d . f4 Sk. som gjøre Forslag til Amtmanden -om i Brandret ang. Mangler. 

æs omman eren e or samme. Off' . Ud · A 1856 d 23 D b bl I A 'l 1862 t'lb d K' k t Iceiernes nævnelse. . , ar en . ec r. ev 
kæ kpnd S 1 

.: n 1~!1 t ad Da Politiemesteren imidlertid en Brandret sat paa Raadhuset, 
~ nB e dns prøJ e 1 tis de formedelst Forfald maatte forla- hvor der blev foretaget Sag i An-
. ye ~a~ væsen, men ma~ ur e de Mødet, blev det af ham over- ledning af at Købmand L. B. Ja
~kk~ngbg tag~t m~~ JI_lbudekt, draget til Brandcapitainen alene 1

1 

cobsen i hans Gaard i Østergade j 
t
.vo orfmlan sdenSke. 1r

1 
emspDe - herom at tage Bestemmelse, idet~ mangler Tønde, Sluffe, Stige, ud-

Ionen ø gen e n ve se: " en h d ft 'Id f h L n+ t t B d 
ærede K

'rk · t' h . b h an ere er VI e orsyne sam- . ænger- Y6 ~e, sam a røn en 
1 emspec Ion ar 1 e . d · u d ·k ·vt D H · 1 · · Skrivelse af 24. April meddelt os me me sm n ~r~ rl . · e er- er s et vedligeholdt, hvilke Mang-

Kirke Og Und r . . . . t rer, som vare VIlhge bl at over- ler ved sidste Brandsyn var ud 
- e VIsnmgsmmis e- t d· p t f d tt · · -riets Skrivelse, hvori bifaldes at age Isse os er, va~e oru an-1 sa e, og Ikke afhJulpne, skjøndt 

Thisted Kirkes Sprøjte med Til- 1 m~ere ~m at væ~;/Ilstede. . de~ ham givne Frist e1· udløbet. 
behør, uden Godtgjørelse over- B a le ~a~b d I~ererne R tdil randretten. forelagde Jacob
drages til Thisted Commune l ran -, e . . ry mngs-, e -· s~n, som vedgik at have de paa
Dersom Hensigten med denn~ nmgs- og ::ohtico~·pset, blev. da, VIste Mangler, om han ønskede 
Foræring er at f rigøre Kirken foret~get saaledes. ~or. Sprølte- atter en Udsættelse for at istand
for at holde og vedli eholde Af d elmgen : :Premierheu~nant, sætte Manglerne, hvortil Jacob
Sprøjte ved at overdrage g de Muurerm. ~ulev, Secondheute- sen erklærede, at han ønsker l 

os n. nanterne, :f\.dJutant, Muurmester · · ~ "'-
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J.Ylmtueu ~..u ..t'UlSKaJ:retsen ar ~~ 
qvisitterne, og Tiden til Nytaar 
for Brøndens Istandsættelse. 

Hvilket bevilgedes. 
Retten hævet. 

Gad. Holm. Gulev. 

Brandret ang. Ildebrand. 
Aar 1859 den 30. Marts blev 

Brandretten sat paa Raadhuset i 
Anledning af den den 17. ds. 
stedfundne Ildebrand i Gæstgi
vergaarden "Liimfjorden", tilh~ 

Brandret ang. Ildebrand. rende Købmand L. B. Jacobsen. 
1857 den 12. Febr. blev Brand- Brandrettens Medlemmer, som 

retten sat paa Raadhuset i An- havde overværet Politiforhøret 
ledning af den Natten mellem d. og til Politieprotokollen gjort de
lO. og 11. stedfundne Ildebrand res Bemærkninger, fandt iøvtigt 
hos Kjøbmand Christensen i Intet at erindre, idet ingen af 
Nørregade. En Udskrift af det Medlemmerne vidste at paapege 
af Politimesteren til Politiprot~ nærmere Omstændigheder, som 
kollen optagne Forhør fremlag- kan give andre Oplysninger an
des oplystes. Brandrettens Med- gaaende Branden. 
lemmer fandt intet videre at op- (Underskrifterne). 
lyse. Brandretten hævet. 

Gad. Holm. Brandret ang. Udeblivelse 
fra ovenst. Brand. 

Brandret ang. Mulkter. "Aar 1859 d. 14. Mai blev 
Brandretten sat paa Raadhu- Brandretten sat paa Raadhuset i 

set den 17. Februar 1857. Rap- Anledning af Udeblivelser ved 
potr fra Krabbe fremlagdes, for- sidste Ildebrand hos L. B. Jacob
synet med Forkyndelsespaateg- s~n: Bager Jørgensen udebleven 
ning. Slagter Hillers var ikke fra Politicorpset. Mulcteredes 
mødt. Idømtes en Mulkt paa 2 med 4 Mark. T-Ømrersvend Chr. 
Mark. . Jespersen udebleven fraNedbryd-

Lynge mødte, Mulkt 2 Mark, ning; l Mark i Mulet. Snedker-
betalt. Lundbæk mødte, 2 Mark, svend Søgaard udebleven fra do. 

l 
betalt. Vestergaard mødte, Mulkt l Mark i Mulet. A. C. Bund-
2 Mark, betalt. Jørgen Chr. Jør-1 gaard, P. C. Bundgaard og A. 
gensen undskyldt. Skov, hver l Mark. Søren Kiil l 

Retten hævet. Rbd. Christen Petersen l Mark. 
Gad. Holm. Gulev. Snedkerm. Jensen 4 Mark, og 

Brandret ang. Foranddog af 
Skorstene. 

Aar 1859 d. 9. Juni for Udebli
velse fra Øvelser mulkteredes 
Frost og Gravesen, hver med 3 
Mark, som erlagd~s til Holm. 

Murermester Lucassen mødte. 
Han forpligtede sig til at foran
dre tvende Skorstene hos Skræ
dermester Jensen og l i Præste
gaarden, saaledes at disse kan 
afsynes af Capitainen. For at 
have bygget ulovligt, deeratere
des han er Mulkt af 5 Rbd., hvil
ken han forpligtede sig til at be
tale inden 8 Dage til Capitainen. 

Gulev og Kløvborg var fravæ
rende. 

Gad. Holm. 

Brandret ang. Ildebrand. 
Aar 1857 den 18. Aug. blev 

Brandretten sat paa Raadhuset i 
Anledning af den den 14. Aug. 
hos Berthelsen stedfundne Ilde
brand. Brandrettens Medlemmer 
havde intet at erindre. 
Gad. Holm. Gulev. N. Krabbe. 

Brandret ang. Ildebrand. 
Aar 1858 d. 8. April blev Brand

retten sat paa Raadhuset iAnled
ning< af den den 30. Marts sted
fundne Ildebrand i Jernstøber 
Bonnes Gaard. Intet at erindre. 
Gad. Holm. Gulev. N. Krabbe. 

Tømrersvend Kløigaard l Mark i 
Mulet. Retten hævet. 

Det vedtoges, at den aarlige 
Session skulde afholdes 14 Dage 
fra Dato. 
Holm. P. M. Gulev. N. Krabbe. 

Brandret ang. Ildebrand. 
Aar 1860 d. l. Febr. blev Brand

retten sat paa Raadhuset i An
ledning af Udeblivelse fra Ilde
branden hos Snedkermester Ro
senberg, Natten mellem den 20. 
og 21. Januar. Gartner Tonner 
udebleven af Politicorpset, mulc
teredes med l Rbd. Møller Od
des Enke udebleven fra Præsen
tationen i Politicorpset, 2 Mark. 
Tøffelmager Oigaa1·d (fritaget, 
for Sygdom). Møller Bunch ude
bleven efter Tilsigelse, 6 Mark. 
Kjøbm. Møgelvang, 6 Mark. Pro
eurator Schiellerup do., Raad
stuen do., Banken, do., Klubben 
Harmonien, do., Snedker Strand, 
do., Smed Tofste, do., Snedker 
Sehaarup, do., Smed Sehaarup, 
do., og Smed Loldrup, do. 

Mødet hævet. 
Holm. Gulev. N. Krabbe. 

_, 
l, 
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Fra de gamle 
Sognearkiver. 

M Anders C. Svalgaard, Thisted. 
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Thisted By 1768-1878. 

Endvidere mødte', :ror UndJadeise l tiden. Rigtigheden heraf indrøm
af at afhente Gevær, Bagerm. mede den constituerede Brand

l Aasted, der dicteredes en Mulet captain, men formente, at Mel
af l Rbd. Restauratør Børgesen dingen burde være skriftlig. 
dicteredes en Mulet af 2 Mark. Derefter fremstod Lieutnant 

Commis Brændgaard fritoges for Sprøjten Nr. l, P. Hyldahl, 
paa Grund af Omstændigheder- som erklærede, at han vel havde 
ne. været borte fra Byen, da den for-

l 
Kjøbm. A. Skriver, der hver- nævnte Ildebrand fandt Sted, 

B r a n d v æ s e n e t. ken havde afhentet sit Armatur, men at han mundtlig havde meldt 
Brandretter ang. Ildebrand. eller mødt ved Øvelserne, dietere- det til Brandcaptainen for hans 
Aar 1860, d. 23. Febr. og 30. des en Mu1ct af 4 Rbd. Gartner Børn, da de gik i Skole. Den 

Marts, blev Brandretten sat paa Carstens, der hverken var mødt const. Brandcaptain benægtede 
Raadhuset i Anledning af Ilde- ved Sessionen, eller havde afhen- at have modtaget saadan Anmel-
branden den 15. Febr. hos Murer ' tet sit Armatur, l Rbd. 1 delse. 
Laurits Sørensen paa Balden, Bogbinder Høst, der hverken Derefter fremstod Lieutnant 
samt i Anledning af Branden den havde mødt ved Øvelserne, eller fo1· Sprøiten Nr. 3, E. Hobolt, 
15. Marts hos Christen Jensen afhentet sit Armatur, 2 Rbd. som, efter at være gjort opmærk-
Gade paa Thisted Mark. Intet at Brandretten blev derefter hæ- som paa, at Sprøiten Nr. 3 efter 
erindre. Uderskrift. vet. Ildebranden var bleven henstaa-

Betalt Mulkt. U. Schouw. ende ved Brandstedet, uden at 
Den 14. Juni 1860 er af Sned- (Byfoged) være bragt i Huus, indrømmede 

ker Rosenberg betalt en Mulkt til P. M. Gulev. Tetens. I. R. Schou. han at saadant havde fundet 
Brandfondet, i Følge Dom af 4. Brandretter ang. Ddebrande. Sted, men at det havde været 
April, med 5 Rbd., bevidnes her- Aar 1861 den 22. Aug. og 8, ham umuligt, da der manglede 
ved. Holm. 1 Oktober blev Brand1·etten sat Mandskab. Brandcaptainen he-

Brandret ang. Ildebrand. 1 paå Byfogedcontoiret i Thisted, i mk1ærkdede,Pal~ ~et thavde væ;et Indt-
Aar 1861 den 12. Juli blev Anledning af Branden Natten ag~ es Iln ~ sørge 1.or, ~ 

Brandretten sat paa Thisted mellem den 8.-9. Aug. hos Rt~-1 SSptrdøtten komtttll abet stagtae patads1t 
R dh · Ani d · g af Branden l stauratør Børgesen, og Natten 1 e , og maa e næ e a er a:: 6. ~~ ~. ho~ ~~nhandler An- den 24. Septbr. hos Købm. A. C . . manglede Mandskab, da saadant 
ders Skriver i Thisted. Ingen af Bundgaard. Intet at bemærke . . let vilde have været at erholde. 

Retten hævet. Derefter fremstod Underoffi-
Medlemmerne vidste at paapege Samme Undel·skrifter. cer, Snedke1·m. C. Skaarup, ved nærmere Omstændigheder. 

t f tt li hed samme Sprøite, som efter at væ-
Brandretten hæve · Brandret ang. Ue terre e g re gjort opmærksom paa, at han 
Frederiksen, Gulev, I. R. Schou. ved en Brand. havd~> gjort sig skyldig i samme 

const. const. Aar 1861 den 24. Octbr. . blev Fors;else som fornævnte erklæ~ 
Brandret ang. Udeblivelse. Brandretten sat paa Thtsted rede at Iieutnant Hobolt havde 

Aar 1861 den 12. Aug. blev Raadhuus i Anlednmg ~f en fra overtaget hans Post for ham oo
Brandretten sat paa Thisted den const. Brandcaptam Gulev at det var ham ubekendt at' de"':
Raadhus i Anledning af en fra indleveret Anmeldelse over, a~ var givet nogen Ordre 'tn, at 
const. Brandcaptain indleveret fl~re Personer .ved Ildebra~den .1 Sprøiten skulde bortbringes. 
Anmeldelse over at flere af KJøbm. A. Sknvers Gaard 1 Th1- Den const. Brandcaptain vilde 
Brand~ og Politicorpsets Mand- ste~ Natten imelle~ den 5. og 6. ikke benægte, at Sagen forholrlt 
skab var udebleven fra Ildebran- Juh d. A. havde vust Uefterret- sig som af Unde1·officeren frem
den Natten imellem den 5. og 6. telighed i Tjenesten. Efter An- sat. Retten afsagde derefter føl
Juli d. A. (hos Kornhandler An- meldelsen, som fremlagd~s, og er gende Kjendelser: "Paa Grund af 
ders Skriver) ligesom ogsaa over saalydende, var f!lødt: L1eutnant fremkomne Oplysninger, skjøn
at flere af Mandskabet havde. ved Nedbrydnmgscorpset P. ner Retten ikke at der er til
uagtet skeet ~lsigelse, undladt at Hald. Efter at være gjort op- strækkelig Grund til at dikte~~e 
afhente deres Gevær den 22. Ju- mærksom paa, at han havde væ- Lieutnant P. Hald og Underoffi
lid. A. ret fraværende fra Byen paa den eer N. C. Schaarup Mulet. Der-

Efter Tilsigelse fremstod Kj.øh- Tid Ildebranden fandt Sted, er- imod bliver Lieutnant P. Hyldahl 
mand P. Grishauge, der blev fo- kJærede .han, åt saadant havde og Lieutnant C. Hobolt, for de af 
reholdt Anmeldelsen, og bemær- været Tilfældet, men at han dem udviste Forseelser hver die
kede som Grund til sin Udebli- mundtligt havde underrettet den teret en Mulet af respektive 2 
helse fra Ildebranden, at han ik- const. Brandcapitain derom. Dog Rbd. og 3 Rbd. Retten blev der
ke var kaldt paa, men da Retten bemærkede han, .de::: reist~ fra efter hævet. 
ikke skjønnede, at denne Grund Byen d:n 10. Jum stdstl. 1 en u. Schouw. P. M. Gulev. Tetens. 
var antagelig, ikjendtes han en Forretnm~ssag, . ~ene:e havde I. R. Schou. 
Mulet af l Rbd. været hert Byen Ig]en m~en for-

Kjøbm. Wtirtzen, der ligeled.es nævnte. Brand, men. dog 1kk~ op
blev foreholdt Anmeldelsen, dtc- holdt s1g over 24 T1mer hen By
teredes en Mulet af l Rbd. en, ligesom han ogsaa ~undtlig 

Kjøbm. L. P. Vestergaard blev havde paalagt Unde:off~ceren at 
ligeledes idømt en Rbd. i Mulet.! varetage hans Funct1on 1 Mellem-

Brandret ang. Ildebrand. 
Aar 1861 den 28. Novbr. blev · 

Brandretten sat paa Byfoged-
contoiret i Thisted, i Anledning 
af Ildebrande1.1 den 20. d. M. hos 
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Brygger, cand. ph&rm. H. T. L. 
Bertelsen. Intet at bemærke. 
Retten hævet. 

Gulev, 
const. Brandcapt. 

Tetens I. R. Schou. 

at han havde forladt Brandsteaet, 
førend Ilden blev slukket, men at 
han havde givet Underofficer 
Schou fornøden Ordre til at af
mønstre og passe Sprøiten. 

Af Redningscorpset : Skoma
aermester Hobolt erklærede, at 

Brandret ang. Forsømmelser. han var mødt, men at han var 
Aar 1861 den 21. Dec., Form. svag og uskikket til at arbeide, 

Kl. 10, blev en Brandret sat paa hvorimod han indrømmede, at 
Thisted Raadhus i Anledning af han Intet foretog sig. 
en til Politimesteren fra den Handelscommis V. Brinkmann, 
const. Brandcaptain Gulev ind- der ved Lustrup ~ erklærede, at 
kommen Rapport om, at forskel- han ei var mødt paa Grund af, at 
lige m Brandcorpsets Mandskab det var Markedsdag. 
havde begaaet Forsømmelse i An- Kjøbm. A. c. Bundgaard, der 
ledning af Tidebranden den 20. f. erklærede, at han paa Grund af 
M. hos Brygger Berthelsen heri Sygdom var forhindret fra at 
Byen. møde, men havde ei straks meldt Af det i Rapporten ommeldte 
Mandskab var mødt af Nedbryd- detarver -Rask, der erklærede, at 

.ningscorpset: Nr. 5: Værtshus- han ei var mødt paa Grund af, at 
holder Chr. Krabbe, der bemær- det var Torvedag og var ene om 

. kede, at han ikke var mø~t paa sin Handel. 
Grund af Sygdom. Nr. 9 : Sme- Handelscommis Lustrup, der 
demester Hans Chr. Jensen, der erklærede, at han ei var mødt, 
bemærkede, at han vel var mødt, fordi det var Markedsdag. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Al Anders C. Svalgaard, Thisted. 
-o- ,,_,_,.!) 

Thisted By 1768-1878. 

Brandvæsenet. 
Brandret ang. Forsømmelser ved 

Øvelser. Aar 1862 den 22. Aug. blev 
en Brandret sat og holdt paa Thisted 
Raadhuus i Anledning af en fra Brand
capitain Kalum indkommen Rapport 
om at flere af Mandskabet havde ud
vist Forsømmelse ved Møderne til 
Øvelserne ved Brand- og Politicorpset. 

P o l i t i c o r p s e t: 
"Kjøbm. A. Frost udebleven den 2. 

Aug. paa GJ'Und af, at han var til Gil
de hos Schibby. Hans Anmeldelse om 
at rejse bort opfyldte han ikke.'' 

"Kjøbm. P. C. Vestergaard den 2. 
Aug. var til Gilde hos Schibby; har an
meldt Forfald, men ikke lovligt." 

men indrømmede, at han kom no- Mødte af Ned'Qrydning~corpset: 
get forsilde. Nr. 10: Smedeme- Nr. 1: Slagterm. Lorentzen, der 
ster Rosenberg, der indrømmede, erklærede, at han hele Tiden hav- dom." 

h h d f ladt B dste Bagersvend A. Hæskjær var paa • at an av e or ran - de været tilstede, og at det der"' " 

Glarmester Lynge har været for
hi~dret ved sin egen og ·Families Syg-

l d f Af t · men Landet, men kun til Selskab og havde et ør møns rmgen, for ikke kunde falde ham til Last, 
G d t h k ]d læ intet andet lovligt Forfald." run en var, a an s u e g- at han var indført som ei mødt. 

Sk d H t h "k Kobbersmed Sørensen har givet An-ge en o un er en es ; an &"I Nr. 2: Smedem. Andersen, der er- " 
d Sl ff h 'lk t han var meldeise og var fraværende paa Grund ·me en u e, VI e kJ·endte, at han ei var bleven af-

d t t H f 'k 'k af en uopsættelig Forretningsrejse." anmo e om a gøre. an 1 1 - mønstret, men at Ilden var sluk-
d l f L. t Hald t 'l Gartner Tonner forhindret ved Syg-ke Tilla e se a 1eu n. 1 ket, da han gik. " " 
d Ild t d t dom efter fremsendt Lægeattest. at forla e s e e · Retten afsagde derefter følgen-N 11 St l Chr Chrl. ,,KJ"øbmand A. Skriver fritaget." r. : o ernager · - de Kjendelse: 

stensen, der bemærkede, at han Slagterm. Lorentzen· af Ned- B r a n d c o r p s e t: 
havde forladt Brandstedet for at brydningscorpset, Smedem. An- "Arbejdsmand Fisker var i Skive og 
gaae hjem og hente sit Skildt, og dersen, Værtshush. Chr. Krabbe, rejst, førend han fik Underretning om 
Mandskabet var imidlertid blevet Smedem. Hans Chr. Jensen, Sme- at møde." 

mønstret af og bortgaaet. De i demester F. Rosenberg og Stole- "Restauratør Ballhausen har frem
Rapporten nævnte Nr. l: Slagte1·- mager Chr. Christensen hver en sendt Anmeldelse og ~ægeattest, men 
mester Lorentzen og Nr. 2: Sme- Mulet af 1 Rbd. denne er ikke tilfredsstillende; han an
demester Andersen vare ei mød- Straalem. Jens Ræhr og Com- melder, at hans ene Fod hovner ved 
te. Af Sprøjten Nr. l: Straale- · misen ved Kjøbm. P. C. Boesen Bevægelse." 
mester, Muursvend Jens Ræhr, hver 1 Mulet af 1 Rbd. "Gartner Carstens formener, at han 
der bemærkede, at han ikke hav- Arbeidsm. Jens Førby, Jørgen blev fritaget i Fjor paa Grund af, at 
de Vagt, og at det var ham ube- Pedersen og Jens Sørensen Kirk han staar i Kammerherre Rosen
kjendt, at han skulde møde efter i Mulet 3 Mark. krantzes Tjenestej men han indrøm-
Ildens Slukning, naar han ikke Lieutn., Muurm. Hobolt en mer, at han bor i Thisted og driver sin 
fik Tilsigelse. Mulet af 1 Rbd. Næring i Thisted." 

Sprøjten Nr. 2 : Arbeidsmand Skomager Hobolt, Handels- "Snedker L. Christensen bemærker, 
IJens Førby erklærede, at han stod commis Brinkmann, Garver Rask, at hAns Principal var fraværende." 
'ved l ste Rode og havde ingen Handelscommis Lustrup hver. en "Contorist Nyborg har indgivet An
!Vagt. Arbeidsmand Jørgen Pe- Mulet af 1 Rbd. · meldeise og paastaaer, at det er Sand
Idersen erklærede, at han_ ei m~d- 1 Kjøbm. A. C. Bundgaard frito- hed, at hans ene Fod var fo~vreden ." 
te paa Grund af, at han Ikke VId- 1 ges. Retten blev derefter hævet. ,,Typograph A. Griin ang1ver at ha-
ste, at der var Ild. U. Schou. uulev. Tetens, ve haft uopsætteligt Arbejde for Red-

Arbm. Jens Sørensen Kirk var , actør Lund." 
fraværende fra Byen, da han "Klubvært Andersen havde ingen 
kj ørte for Prov~ten til ~undborg, ~ Markør, og der indfandt sig n~ g le 
og han havde eJ meldt sm Fravæ- Reisende. Foregiver at have g1vet 

relse. Underofficer Beyer mundtlig Under-
Sprøjte Nr. 3: Lieutnant, Muur- retning om sit Forhold." 

mester Hobolt, der indrømmede, · . . -
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Handelscommis Jenseu hos Hillig-" . sø, givet en Anmeldelse, men kan in-
gen Grund angive." 

"Kjøbm. Bang var alene hjemme i 
sin Boutik, som han ellers maatte ha
ve lukket. Paastaaer at have givet 
Anmeldelse til Gulev." 

"Kjøbm. S. Baun var paa Reise til 
Vestervig, som han angiver, ikke var 
en Forretningsrejse." 

"Kjøbm. H. Grønlund var alene i 
Boutikken, og maatte have lukket 
denne." 

Boghandler Sønderbech mødte ikke, 
d~' hans Betjent mødte, og han ellers 
ingen har til at besørge sine Forretnin-

"MØ1lehygger And. Plougmand har 
været fraværende ved Arbejde i lang 
Tid paa Landet." 

"Muursvend Chr. Hansen er i Rafur, 
hvor han har Arbejde." 

- 19 af de Tiltalte idømtes Mulkter 
fra 2 Mark til 2 Rbd., om to skulde 
søges nærmere Oplysning, og de øvrige 
fandtes efter' Omstændighederne ikke 
at burde mulkteres. 

Brandretter ang. Ildebrand. 
Brandretter afholdtes d. 20. Juni 

1863 ang. Ildebranden den 29. Maj paa 
Thisted Amts Arbejdsanstalt, og den 
9. Septbr. ang. Ildebranden den 16. Ju
li i Kjøbm. L. B. Jacobsens Ejendom. 

ger:' Ved en Brandret den 22. Oktober 
"Boghandler Nordentoft har ingen 1863 idømtes Mulkt til 52 Borgere, roe-

til at hjælpe sig i -Boutikken." dens 29 fritoges, dels fik Udsættelse. 
"Gjæstgiver Møller har anmeldt, at Det vedtoges at indstille til Amtet, 

hans Karl skulde fra Byen." at C. Nordentofts Karl, Jens Rysgaard 
"Slagter Hillertz foregiver, at hans blev tilkjendt en Ducør af 2 Rbd. for 

ene Hest (som ikke var hjemme) ikke hurtig Tilførsel af Vand til Brandste
ganer for Sluffe, og at den ikke kom det, og som den første der mødt:e, 
hjem før ~ften." samt Straalemester, Tømmersvend 

"Jernstøber Bonne havde hverken Springer for udviist Conduite under 
Sluffe e1ler Tønde antruffet." Ildebranden hos L. B. Jacobsen 5 Rbd. 

"Jens Boesen paa .Kronborg ej - En Skrivelse fra Dyriæge Møller 
mødt." af 23. d. M. fremlagdes, om paa 

"Avlsbruger Chr. Jensen var fravæ- Grund af sin Stilling at fritages for 
rende paa GI·und af Forretning, men Tjeneste ved Brandcorpset. 
har ingen Anmeldelse gjort." Brandretten vedtog paa Grund af 

"Arbejdsm. Niels Dahlgaard foregi- Omstændighederne at fritage ham ind
ver, at han var forhindret for Sygdom til videre. 
i Brystet." 

den Anledning skriver en Indsender i 
"Thisted Amtsavis" for 9. Maj 1833: 
"Da den ved Forordn. af 6. April 1832 
paabudte Forøgelse af Brandspande, 
ville for Thisteds mange fattige Huus
eiere være en høist trykkende Byrde, 
i Særdeleshed naar Spandene ene skul
le anskaffes af Læder, saa biger Ind
senderen sig den ærbødige Frihed, her
ved at forespørge hos Byens respekti
ve Bygningskommission, om det ikke 
er enhver Huuseier tilladt at anskaffe 
sig de befalede Brandspande af Seil
dug, Halm, eller en anden Substance, 
naar samme ere tætte og svaTe til Øie
medet?" 

En ubehagelig Forespørgsel. 
17. Jan. 1839: 
"Er en Brandinspekteur, endog i 

ubeføiede Tilfælde berettiget til at ind
finde sig hos Borgerne, naar han sy
nes for godt, for i Kraft af sin Myn
.dighed at sætte hine (som han yttrer 
sig) under hans Opsyn, uden foregaa
ende Dom, samt løbe Huset igennem 
uden at sige et Ord, og fordre · en 
Mands Gjemme efterseete for at lade 
sig forevise Beholdningen af hans Il
debrandsartikler. Er det fremdeles 
nødvendig for ham, og overensstem
mende med Lovgivningen, at naar 
Talen er om Ildebrand, at han da, uden 
at erkyndige sig om, at saadan virke
lig eksisterer, lade ringe med Storm
klokken, rive Vinduer og Døre samt 

"Arbejdsro. Poul ~ortensen foregi
ver, at han var paa Arbejde paa 
"Christianslyst", men Anmeldelse ikke 
indkommen." 

Brandret ang. Forsømmelser. Vægge ud af Huset, og sp1·øjte sam-

"Arbejdsmand Andreas Nielsen har i 
lang Tid været fraværende fra Byen; 
har Tjeneste i Torp." 

"Arbejdsm. Ul. Andersen foregiver, 
at han var paa Vejarbejde." 

"Arbejdsro. Søren Thomsen foregi
ver, at han arbejdede paa Morotoft og 
har opholdt sig der næsten 3 Mdr." 

"Skomagersvend N. P. Hansen fin-
1des ei." . 

"Contorist Frustuk anmelder skrift
lig, at han var paa Jagt og ikke har 
modtaget Skildt." 

"Skomagersvend S. Vestergaard fo-

l regiver., at han ikke er bleven under
rettet om Møderne." 

"Værtshusholder Simon Christensen 
var paa Fjorden; kunde ikke komme 
hjem paa Grund af Vind og Uvejr." 

"Contorist Blichfeldt foregiver, at 
han ikke er bleven tilsagt til Mødet." 

"Murersvend Ole Jensen angiver, at 
han var af sin Mester sendt ud paa, 
Landet." 1 

"Sadelmager Sørensen udeblev paa 
Grund af Travlhed." 

,,Tømrer Chr. Andersen hal" lang 
1} d været h~s Capt. J a gd." 

Aar 1865 d. l. Febr. blev Thisted l me fuld af Vand og derved foraarsa
Købstads Brandret sat paa Byfoged- , ger baade Eieren og Leieren Skade 
contoret i Anledning af Tjenestfor- paa deres Bohave, uden i n~gen Hen
sømmelser, d. 24. og 25. Octbr., samt seende at have udrettet noget gavn-
4. Novbr. f. A. Der mødte 34, som ligt; men blot forskaffet Tilskuerne 
dels idømtes Mulkter, dels fritoges." en behagelig Morskab? 

Ved en Brandret, nedsat Dagen ef- Christensen, Farver." 
ter (5. Nov.) mødte 32, som dels idøm-
tes Mulkter, dels fritoges. ' 

Ved en Brandret, nedsat d. 24. No
vember 1865 ang. Forsømmelser, ·dels 
ved Øvelser, dels ved Præsentationen 
"i afvigte Sommer", mødte 51, som 
dels idømtes Mulkter, dels fritoges. 
Maler Brandis Hustru anmeldte, at 
hendes Mand i disse Dage havde væ-
ret fraværende, uden at hun vidste, 
hvor han var. 

Det vedtoges at udbetale Poul Ager
holm en Doucør af 2 Rbd., fordi han 1 
var den første der mødte medVand ved 1 
Ildebranden d. 20. Juli d. A. -

Ved Thisted Brand- og Borgerkorps 
var i Aaret 1846 indrulleret 485 af 
Byens Borgere, fra den højeste til den 
laveste, og i Alderen fra 20 til 86 Aar. 

Brandspande af Halm. 
I Aaret 1833 kunde i Aarhus Halv

delen af de befalede Bra.ndspande være 
af Halm, naar de forfærdigedes efter 

L en i Sprøjtehuset henstaaende Prøve. r 

l 

l 
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Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Ai Anders C. Svalgaard, Thisted. 

-o- lq.q. ~~ 

nens Mark til at fabrikere Steen af, 1 vendig paa Sprøiterne, samt Slange
og efter senere Opgivende fra Benja- • smøringen, da man ikke kan vente 
minsen skalKlemmen Horboe have seet meere Nedsættelse, og da Hr. Brand
samme Mand i lignende Forretning. inspecteur Grønlund selv har udladt 
Vi haaber, at han bliver afstraffet for sig med, at han (Vodstrup) udfører 

-sin uberettigede Fremgangsmaade". Smøringen efter Ønske, tilmed møder 
_ Til Byfogden d. 9. Aug.: "Efter hver Gang 2de af os Eligerede Mænd 

Brandret ang. en Fritagelse. Jacob Benjaminsen senere Opgivende for at overvære Sm'Øringen, hvorfor 
En Skrivelse fra Dyrlæge Møller af har han truffen Jens Thomroesen det er vores Begiærlng til Deres Vel-

23. Octbr. fremlagdes, om paa Grund Støvring, som har et Huus, der lig- baarenhed, at han forbliver i 2de Aar 
af sin Stilling at fritages for Tjeneste ger i Fil~ men han skal tiene hos fra l. May 1834 til 1, 'May 1836." 
ved Brandcorpset. Brandretten vedtog Gaardm. Jens Nicolay i Silstrup, efter 
paa Grund af Omstændighederne at l Læs Leer i Kronens Mark, som Jens 
fritage ham indtil videre. Thomroesen foregav at være tilAnders 

Ved en Brandret den 1. Febr. 1865 Thobel (Taabel); samme Dag hen
mødte 34 af Byens Borgere, som dels imod Aften, som var den 3. Aug., !o
idømtes Mulcter, dels fri'toges. retog Hr. Heedegaard og jeg Høyer os 

Ved en Brandret, nedsat den 24. No- en Tur til Anders Thobels Huus og ef
vember 1865, ange Forsømmelser, dels tersaae, om der var noget Leer art ... 
ved Øvelser, dels ved Præsentationen ·kommet,· men der forefandtes ikke no
i afvigte Sommer, mødte 51, som for get. Dagen derefter var Benjamin
manges Vedkommende blev idømt sen deroppe, men der var ikke Leer 
Mulcter. · ankommet; derpaa kan man giøre sik-

Maler Brandis Kone anmeldte, at ker Regning paa, at Leeret er kom-
hendes Mand i disse Dage havde væ- men til Sjlstrup. ~ 

ret fraværende, uden at hun vidste, Vi ønsker, at de maa vorde mulete-
hvor han var. ret for deres urigtige Fremgangsmaa-
Det vedtoges at udbetale Poul Ager- de." 

holm en Ducør af 2 Rbd., fordi han Lys til Brandvæsenet. 
var den første, der mødte med Vand Brandinspektør Grønlund indsendte 
ved Ildebranden den 20. Juli d. A. d. l. Jan. 1834 en Regning over tillagt 

Hermed sluttes med, hvad der er Lys til Brandvæsenet, fra -. Jan. 1829 
indsamlet om Brandvæsenet i Thisted. til 1834, paa ialt 5 Rbd. Sølv. De eli-

• .... ~erede Mænd gav Regningen følgende 

Skolebygningen. 
Til Byfogden d. 14. Juni 1834: 
"Vi give os den ærbødige Frihed, at 

tilmelde Deres Velbaarenbed følgende: 
"Efter Hr. Skolelærer Becks Brev af 
21. May, er Manglerne ved Skolen af
hiulpen, paa nær Møntørvene, som ei 
har kundet lade sig anskaffe. Saa 
giærne som vi vilde afhielpe Skole
Bygningens Mangler, baade i Tiden og 

, i Eftertiden, som en Pligt af os, seer 
vi ikke, at vor Forstand er tilstræk
kelig til at hielpe Byg}lingen mere 
med Tækkere, eller med andre Ord, 
smaae Reparationer. Paa den Grund 
overlader vi til Deres Velbaarenheds 
Bedømmelse, hvad Beslutning De med 
Skolen finder forgodt." 

- Den 20. Juni havde Thomas Kier 
dog faaet repareret Skolens Tag, hvor
for han beregnede sig 4 Mark 13 Skil!., 
dels i Arbejdsløn og dels til Tag, Si
mer, Møntørv og Hjemkørsel af disse. Fra de gamle 'P.aategning: "Dette vilde være ganske 

umulig for os at giøre Paategning til 

Sognear. kiver. Udbetaling af Kæmnerkassen, fra Skatteligningen 1834. 
saalænge henstaaende Tid. Men da vi De eligerede Mænd paategner Lig-

Ai Anders C. Svalgaard, Thisted. nu er forsynet med Copi af hvert Aars ningen saaledes: "Ved Ligningen, som 
-o- t 8• \C) • ~~ Regnskab og deraf kan erfare, at der udgiør 967 Rd. 6 Skill. Sølv, er ikke no-

Thisted By 1768-1878. ikke er indgivet nogen Regning til get synderlig at bemærke uden dette, 
Kæmnerkassen paa Lys til Brandvæse- at det kgl. Danske Ganeellies Skrivel-

Tyverier fra Kronens Mark. net for ~ar l 829-30--31-32 og 1833, f se af 19. April d. A. ikke er taget i 
Den 2. Jan. 1832 udnævntes 4 Mænd som ~dgtør de ovenstaaende 5 Aar paa! nogen Betragtning over Markjorderne 

til at holde Opsyn med Kronens Mark Regnmgen, kan den efter den Erfa- til pr. Td. Land, som 1833 Aars Lig-

d ring, vi have, blive Hr. Grønlund ud- ning kan udviise. og paase, at ingen uberettiget hente e 
betalt af Kæmneren, Hr. Kiøbm. Mom- Vel bestemmer Cancelliet ikke, hvad Ler, Grus og Møntørv paa den Byen 

tilhørende Ejendom. De 4 Mænd var toft. Maalestok der skal være giældende, 
Jacob Benjaminsen, Poul Iversen, Niels NB. Dette gives Dem, Hr. Brand- men den melder saameget, at forsaa-

Jnspecteuren, tilkiende for eftertiden VI'dt det overhovedet er Skik og Brug Christian Kjer og Clemen Harboe. Der d h A d D R 
blev udfærdiget en Instruks for, hvor- a~ møf e :e~t ~r ~l~ eres eg- i herværende Kiøbsted, som tydelig 
ledes de skulde forholde sig, og hvor- l ~mg~ ~r aR en ka~'' tve indført i nok Ligningerne Aar efter Aar kan 
meget de fik i Godtgørelse for hver, ver ars egns a · udvise, endog fra ældre Tiid, og hvad 
de antraf i ulovligt Forhold. Godtgø- kan være meere passende end den 

Smøring af Sprøjteslangerne. Maalestok for hver M d · B reJsen var ansat til l Mark og 8 Skill. an l yen, som 
Til Byfogden d. 3. April 1834: have Markj'order p Th' ted K' b for hvert Læs eller Kørende, som de aa ts jø -
"Skomagerm. Peter Vodstrup har steds Ejendom, end denne, at svare af anholdt. 

tilskrevet os (de elig. Mænd) !fen 30. pr. Td. Land, da Jorderne ere afdeelte I Juli Maaned 1833 modtog Byfog-
Martii saaledes: "Den mig i forrige i 1., 2. og 3. Klasse. 

den Meddelelse fra de eligerede Mænd Aar overdragne Bestilling med at smø- Vi ere derved nødsaget til at henven-
om, at en Mand var antruffet paa Kro- B S 'te 1 h b · t 

. . . , re yens prøJ s anger, aa er jeg a de os til det Høy Kgl. Danske Cancel-
nens Mark. Det hedder hen: "V t gtve h df t t'l T'lf d h d b d d 1 ave u ør 1 1 re s e , e er er- ie om en afgiørende Bestemmelse." os den ærbødige Frihed at tilmelde De- f t · d t d . or a samme ogsaa 1 e ven e paa-
res Velbh., at efter Opg1vende af Ja- f 1 d A f und · 1·m d . . . . ø gen e ar naae or es mtg, o 
cob Benjamtnsen bl Hr. Thomsen og B t 1. f he " D . . samme e a 1ng som or n. - " a 
Jeg Høyer, haver Jens Frandsen 1 . 'kk k ' t Ll'Cl'tat'on nød 

VI 1 e s tønner, a 1 er -
·Faartoft taget flere Læs Leer af Kro- 1 

5 
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Instruks for de eligerede !Uænd. l 
Skt-ivelse fra disse til Cancelliet d. 9. 

Juli 1834: Fra de gamle 
Sognearkiver. "Forhen vare de eligerede Borgere 

her i Byen uvidende om deres Pligter l 
som saadanne, og maatte desaarsag J 
blindthen følge Byefogdens Opfordring 

Af Anders C. Svalgaard, Thisted. 

Skole vel har sfa:\et i 100de Aar, og 
ingen som lever nu kan erindre andet 
end at Gaarden imellem Hr. Schytten 
og Skole Huuset har været fælles 
Gaardsrum for dem begge, ligeledes 
med Ind- og Udgang af Loge (Laage) 
og Port. Men da vi seer af Hr. Schyt
tens Fremfærd m~ Plankeværkets 
Opførelse, at Skole Huusets Ret der
ved krænkes, og da Instruxens 10de 
Post byder os at paasee Byens olfertt
lige Bygninger, kan vi ikke andet end 
bede Deres Velbaarenhed som Byens 
Øvrighed, at Hr. Schytten paa lovlig 
Maade bliver søgt efter Loven, da det 
er en høj Nødvendighed for Skolebyg
ningen samt for heele Byen, at man 
kan vide med hvad Ret, man kan sælge 
og skiøde Skolehuuset i sin Tid til den 
Kiøbende." 

i de enkelte Tilfælde, han fandt for 
godt at affordre dem deres Erklæring, 
hvorved hans Mening følgelig blev den 
gieldende, efterdi de vare uvisse om de 
turde yttre dem anderledes, indtil i 
Aaret 1829, da de bleve giort opmærk
somme paa, at der for Slagelse Kjøb
stæds Repræsentanter var udfærdiget 
en fuldstændig Instruction, der findes 
j Collegialtidenden for 1817. Bagiær
ligen efter en saadan længe ønsket 
Veiledning, afskrev vi bemeldte In
struction, og ved Skrivelse af 7. Mar
tii 1829 tilsendte Overøvrigheden sam
me, med Bemærkninger om nogle faae 
Forandringer, som vi formeente pas
selig kunde giøres med Hensyn til den
ne Kjøbsted, og med Anmodning om 
at en Instrux for os saaledes maatte 
blive udfærdiget, og indstillet til det 
høie Collegii Approbation. 

--- &t-u• 

Nogen Tiid efter blev os tilsendt en 
med hiin noget nær ordlydende In
struction, som vi erfarede var skreven 
af Byefogden Hr. Cancellieraad Liltz
høft under 24. Juli, og paategnet Ap
probation af S. T. Hr. Conferensraad, 
Amtmand, Ridder og Dannebrogsmand 
Faye, den 11. Aug. 1829. 

Vel ere vi siden denne Instrux Mod
tagelse noget mere end forhen blevne 
tilkald~ og hørte i Byen:; Anliggen
der; men da vi muelig kunde finde An
ledning til at paaanke - hvorom vi 
ikke er aldeles uden Erfaring - enten 
Tilsidesættelse betræffende Gienstan
de, hvorom vi burde høres, eller af vo
re til Byens og vore Medborgeres 
Tarv sigtende Betænkninger og Er
klæringer, og det ikke er os bekendt, 
at Overøvrigheden er bemyndiget til at 
meddele sin Approbation, som, efter 
hvad der findes i berørte Collegialti
dende, allernaadigst er ovedraget det 
høie Collegium, saa tror vi os foran
ledigede til at referere Høisamme hin 
os givne Meddelelse, og idet vi til den 
Ende give os den underd. Frihed, at 
vedlægge en notarialiter attesteret Af
skrift af Instruxen, fordriste vi os til 
lige underdanigst at bede os den stad
fæstet af det høie Collegium, eller dets 
naadige Resolution i saa Henseende 
meddelt." 

Nye Ruder i Arresterne. 

Thisted By 1768-1878. 

Byens Skole. 
Fra de eligerede Mænd til Provst 

Herte! d. 23. Aug. 1834: "Mange Van
skeligheder ved Byens Skole ere ind
løbne under den Reparation, som er 
foretaget. Ligeledes er ved Vinduernes 
Indsættelse giort Standsning eller Paa
stand, at der skal være flere indført 
end der iforveien vare. 

2de Karme Vinduer i Kiøkkenet; i 
Bryggerset 2de Halv Karme, den ene 
paa nordre Side og den anden paa 
søndre Side af Gaarddøren, og en paa 
søndre Ende. Alt <!et har været der 
før Nedbrækningen blev foretaget, og 
meere forefindes der endnu ikke. Det~ 
tilstilles Deres Høyærværdighed til 
Oplysning for at erfare, hvorledes det 
har været, og hvorledes det er nu". 

- Efter en Skrivelse fra Provsten 
samme Dag, ang. ovenn., svarer de eU
gerede Mænd d. 25. Aug. : "Vi skulle i 

l pligtskyldigst Giensvar melde, at der 
ved Reperationen af Skolebygningen 
ikke er foretaget nogen Forandring 

Godtgørelse for Skrivematerialer. 
Hattemager Friderich Birkenbuscl1 

Høyer, Formand for de elig. Mænd, til
skrev den 12. Marts 1835 Byfogden 
følgende: "Den mig som hidtil væren
de Formand for denne Byes Eligerede 
Mænd, ved vor Icstrux' 18de Post, til
stasede Godtgierelse til Skrivemateria
ler, aarlig 3 Rbd. Sølv, renoncerer jeg 
herved til Fordeel for Byens Kæmner
kasse for det Tidsrum, Aarene 1832. 
33 og 34, imod at Beløbet anføres in
den Linien i Kæmnerregnskabet, til 
Oplysning om denne min Renonsa
tion." 

Paategning paa Ligningen 
den 6. Marts 1835: 

ved Indretningen, ligesaa lidt som ved 
Vinduerne, der vel ere anskaffede af 
nye, fordi de gamle ikke længere lod 
sig anbringe, men de nye Vinduer ere 
indsatte paa samme Sted som de for
rige, hvilket vi troede burde iagttages 
for, at Naboerne ikke skulle have no
get at paaanke. Hr. Kiøbmand Schyt
tens Forebringende i hans Skrivelse til 
Skolecommissionen af 22. ds., denne 
Gienstand betræffende, er saaledes 
aabenbar Usandhed, hvilket vedkom
mende Tømmermænd i alt Fald kan 
bevidne, ligesom det er urigtigt, at 
Skolen afbenytter s tørre Rettighed, 
hvad Gaardspladsen angaar, end den i 
sin Tid er givet, i hvilken Henseende 
vi forbeholde os Byens og Skolens lov
lige Ret." 

"Vi kunde vel bemærke noget ved 
Ligningen, men da det ikke har frug~ 
tet de andre Aar, efter den Paategning 
som af os var givet, saa bliver det alt
saa at den kan være gældende for os 

, ctenne Gang, dog jeg for egen Person 
har lidet at bemærke: "Da jeg, Høyer, 
seer, at jeg stiger hvert Aar i Næ
ringsskat uden nogen Grund, finder 
jeg mig fornærmet. 

For høj Regning. 
Mikkel Kold indsendte den 4. Okto

ber 1834 en Regning paa l Rbd., ,.for 
at sætte nogen store Steen ved Gang
broen ved Peder Balle". Paa Regnin
gen . bemærker de elig. Mænd: "For 
denne Gang kan den Regning passere. 
Dog ingen Tømmermand, som bruger 
endeel mere Værktøj, ansætter ikke 
saa hø y Dagløn." 

Skolen. 

Peder Bedsted indsendte 9. Aug. 
1834 Regning til Beløb 3 Rbd. 6 Sk. 
over "en Deel nye Ruder, og nogen at 
kitte ved Raadhuset, for det sønderste 
Arrest mod Kirken, til Qvisten paa 
Loftets sønder Ende og ved det nor
derste Arrest mod Torvet". 

Fra de elig. Mænd til Byfogden den 
!9. Novbr. 1834: "Vi give os clen ær
bødigste Frihed at anmelde for Deres 
Velbaat-enhed følgende: "Da Byens 

1831 Aars Ligning var jeg ansat for 
2 Rbd. Sølv, men i den Tid holdt jeg 
2de Svende, men nu i 3 Aar har jeg 
ikke havt meere end en Svend og giver 
nu 3 Rbd. Sølv. Tages der Hensyn til 
Formue, saa er der skrevet feil paa 
Ligningen, da der st.aar Grund og 
Næring. Tages det til Næring som 
det bør, saa er det, ligesaa urigtig, thi 
enhver af Ligningsmændene burde paa. 
det nøjeste vide hver Mands Stilling. 
a ltsaa burde de og at vide, og ved det 
og, at jeg i fleere Aar ei har haft 
meere end en Svend. Det er begribe
ligt for enhver Mand, at 2de Svende 
fortienner meere end en Svend, altsa& 
burde der have været frataget de om
talte 2de Rbd. i Stedet for at paalæg
ge. Hvad Grunde Ligningsmændene 
giver derfor, ønsker jeg gierne at vi-
de." 

5 



( 

Skuespillerne laante Skolens Bænke. Disses Svar lyder saaledes: "Efter 
Til Byfogden den 7. April 1835: "Vel den Skiønnende, som vi haver om det, 

er Hr. Skolelærer Bech beskikket at kan ingen af os bedømme, hvormeget 
være Skoleholder i Trusted Byes anden Grund Hr. Bigum har fralagt sig, dog 
Skole, men forespørges, er han compe- antager vi, at han fralagde sig lidt 
tent til at giøre Udlaan af Skolens In- Grund, men fik paa den anden Side en 
ventariuro til de Herrer Skuespillere, større Beqvemmelighed til Stedet end 
saasom Skamler ai Skolens. Da vi der før var. Forøvrigt maae vi erklæ
troer, a~ Bven har bekostet samme, bli- re, at den Fordring, som han giør paa 
ver Følgerne deraf, at de kan blive Udbetalrung af Byens Kæmnerkasse 
"brækkede, eller i det mindste rampone- paa den fralagte Grund, især paa det 
rede. Derpaa følger, at Byen skal la- Sted, som han boer, ere ikke af den 
de det istandsætte, os til Ulejlighed, Værdi, som i hans Skrivelse er anført. 
Kæmnerkassen til Udgift." Her gives Lejlighed at spørge, hvor-

Efterslet fra en Tidebrand i 1818. meget meere e r Bigums Grund værd i 
Den 8. April 1835 sendte Bager Bi- det heele som Stedet staaer paa, samt 

gum følgende Skrivelse til Byfogden: .den liden Gaard. Han paaberaaber. 
"Efter at mit iboende Sted (hvor nu sig paa at have betalt Hr. Fuldmæg
.Bagerm. M. Christensen bor) ved en 'tig Steentoft l Rbd 4 Mark pr. 0 
ulykkelig Ildebrand var afbrændt i Aa- Alen, men ingen af os kan bedømme, 
ret 1818, og i samme Aar blev be- om det var godt Kiøb, eller om det var 
gyndt igjen af nyt at opføres, blev mig meget for meget. Foruden dette k!ln · 
af Deres Velbaarenhed i Forening med .her anføres, at da han kiøbte af Sten
Bygnings Commissionens øvrige Med- toft, stode alt i høyere Priis, tilmed 
lemmer og de eligerede Borgere, paa- da Ildebranden opkom ved ham selv, 
lagt af afstaae af min Grund 121 ~ 0 og heele Bygningen opbrændte, saa 
Alen, for at tillægges Gaden, imod en henhol~er Forordningen, naar Fornø- / 
passende Godtgiørelse, som blev mig dent gJøres, og af den høye Øvrighed 
lovet, men som jeg hidtil, uagtet flere befales at der skal rykkes ind, skal 
gjentagne Krav, ikke har erholdt. For- man det giøre. Vi er ikke imod, at 
di jeg maatte afstaae bemeldte min Hr. Bigum nyder en liden Godtgiørel

·Gnmd til Gaden, og deels ogsa~ fordi se, naar Velbaarne Hr. Cancelliraad 
jeg behøvede mere Plads end forhen vilde bestemme en Dag for Bigum at 
ind imod Skræder Hobolts samme Tid møde ved Dem, ere vi andre pligtige 

.afbrændte Tomte, som Fuldmægtig ligeledes efter Ordre at møde." 

Steentoft var bleven Ejer af, kjøbte 
jeg af ham endeel Grund, hvorfor jeg 
betalte ham l Rbd. 4 Mark pr. O Alen, 
og skiønt jeg vel ikke burde lide Tab, 
saa er jeg dog efter Omstændigheder-
ne tilfreds med at erholde for be-
meldte af mig til Fordeel for den of-
fentlige Beqvemmelighed afstaaede 
Grund, l Rbd. pr. O Alen, der udgiør 
121 Rbd. 3 Mark, hvilken Sum jeg ud-
beder mig refunderet af Byens Kjem-
nerkasse ved Deres Velbaarenheds go-
de Foranstaltning, uden at jeg skal 
foraarsages længere Ophold i, eller 
Bekostninger til min lovlige Rets Ny-
delse. Ærbødigst N. Chr. Bigum. 

Denne Skrivelse paategnede Byfog
-den saaledes: "Jeg erindrer ikke Om
stændighederne, men det forekommer 
mig vel, at Gyden imellem Justitsmad 
Langelands Gaard og Bigums Huus, ef
ter at begge Steders Bygninger ere af
brændte, fik nogen Udvidelse, hvilket 
i Særdeleshed var til Nytte for Bigum 
selv. . 

Hverken kunne den Grund, som Bi
gum mistede ved Gydens Retning, ud
giøre 121 % O Alen, eller Grunden paa 
dette Sted ansees for den opgivneVær
die, og jeg troede ikke, at Manden 
derfor nogensinde vilde forlange nogen 
Godtgiørelse. Imidlertid udbeder jeg 
mig herom de eligerede Borgeres Be-
tænkning." Liitzhøft. 
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Fra de gamle 
Sognearkiver. 

ræ.. a .Q.. -o- ~7-' .. 34-
Thisted By, 1768-1878. 

Til Byfogden i Anledning 
af Skibsbroen. 

De os ved Deres Velbaarenheds 
u~~munication under 30. f. M. af 
~mtets Skrivelse, . giver vi herved 
øl gen de Bemærknmg: 

Det kan ikke andet end være øn
;k;ligt for Byens Indvaanere i Al

indelighed, Skibsejere og Hand
ende i Særdeleshed, at den for 
bange Aar tilbage i Tiden opførte 
Skibsbroe her ved Byen, efter at 
aen nu er bleven aldeles forfalden, 
tgien maatte blive sat i sin oprin-

elige Stand. 
Nytten af Skibsbroen indsaae 

vist nok de agtbare, forlængst he
dengangne Kjøbmænd, som i sin 

id af gavnelyst anlagde den paa 
eres egen Bekostning, uoen Haab 
m at faae samme erstattet, efterdi 
ngen Taxt saavidt vides var fast
at til derefter at oppebære Afgif-

~er, og endskiønt Skibsfarten her 
p1 Byen da var langt større end i 
~e senere Aar, o.g Broen altsaa af
~enyttedes hyppigere, saa synes 
i:log de nuværende Entrepreneurers 
~ode Hensigt, at restaurere hine 
F dle Mænds uinteresserede Anlæg, 
at fortiene Opmuntring ved, at 
dem gives Haab om passende Er
~tatning og Fordele, men Anlæget 
bør da ogsaa være hensigtssvaren
de, saaledes nemlig, at mindre og 
større Baade og Kaage, samt de 
[mindre Dæksfartøier paa 4 a 5 
p ommerce Læster, som i stormeride 

eir af Syd, er underkastet Fare 
ed at ankre paa Rheden, kunne 

finde .Beskyttelse i Baadehavnen, 
ligesom at Op- og Ned-Kjørsel af 
Gods kunde skee paa Broen, at 
Vedkommende, om der end et eller 
andet Sted omkring ved Landet 
fandtes Leilighed til at løbe ind 
med en Baad, nok ville afbenytte 
Baadehavnen, isterletfor at udsæt
te dem for at tage Skade paa de
res Baade eller Fartøier, kan ikke 
omtvivles, men at paalægge dem 
at udrede Afgifter, naar de ikke 
afbenytter Broen eller Havnen,. sy
nes heel ubillig, j a endog at stride 
mod Entrepreneurenes egen For
dee!, efterdi en saadan Tvang sand 
synligviis vilde afskrække for og 
fremkalde Uvillie mod Afbenytte!-

se af Broen og Havnen; ogsaa kun
de tages billig Hensyn til Fiskerne 
af Byen og fra Morsøe, at de ikke 
skulde trykkes i deres Næring, og 
unddrage Byen og Omegnen deres 
Fangst, som til alle Aarets Tider 
begiærligen søges, foruden at Mor
singboerne tillige bringer Smør, 
Ost, Æg og Fiederkræe til Salg, 
hvoraf Consumtion gives. Det sy
nes saaledes, at Entrepreneurernes 
Fordeel end0g formeredes ved en 
noget moderat Taxt, som i Tilfælde 
af,.;it Skibsfarten her paa Byen ti l
tog, ville blive indbringende nok 
efter Anlæggenes Udstrækning, 
som d.et selvfølgelig ogsa maae in
teressere Entrepreneurerne at gi
ve den størst mulige hensigtsvaren
de Fuldkommenhed, i Særdeleshed 
med Løgstørs Grunde, som vel i 
Aar skal have tiltaget, hvilket har 
været viist til 8 a 10 Fods Dybde 
og Fjorden igiennem Aggerkanal, 
hvor flere Fartøier forrige og det/ 
te Aar ere passerede ved en hen
sigtsmæssig Lade- Indretning, kun
ne ventes almindeligere. 

I Overensstemmelse hermed for
mene vi, at Broens og Havnens 
Fuldførelse bestemmes efter En
trepr eneurernes Ønsker, til 1838 
Aars Udgang, og at Broe- og Hav
negebyrerne bliver at approbere af 
Vedkommende, naar Anlæget er 
fuldført og antaget efter den Taxt, 
<.>om i saa Henseende fastsættes. 

Thisted, d. 15. July 1836. 
Høyer. 

Stakitværket ved Vesterbom. 
29 Juli 1836 indgav Peter Bed

sted Regning over udført Arbejde. 
Regningen fik PaategJ?-ing om, "at 
naar Snedkermesteren lader de 
gamle Materialer nedbringe til nu
værende Kæmner Verner, som be
standig har været Skik, og naar 
det bliver opfyldt, har vi ikke no
get mod Regningen at erindre". 

Stakittet omkring Raadhuset. 
I Juli Maaned 1836 havde Niels 

. Poulsen 1·epareret Stakittet om
' kring Raadhuset, hvilket kostede l 
. Rbd. l Mark 13 Skill. 

Afgift af Byens Jorder. 
De eligerede Mænd skriver til 

Byfogden 5. Decbr. 1836 : 
I Anledning af Forordn. af 18. 

odtbr. 1811, skal der svares Afgif
ter til Kæmnerkassen af Jorder, 
som bortleies af "udenbyes Mand'' 
(samme Tilfælde være sig hvor 
Bygning i længere Tid har staaet 
paa Kjøbstæds Ejendom uden fo~ 
Bommene), senere har det Hø1 
Kongelige Danske Ganeellie stad-

fæstet Forordningen under 8. 
Octbr. 1836. Men den Afgift af 
Jorderne, som Byens Kæmnerkasse 
var tilfalden, burde have været 
inddreven, og bør inddrives til 
Kæmnerkassens Bedste. 

Man seer, at der af Revisoren, 
Hr. Procurator Sørensen, i Regn
skabet Aar 1827, er skrevet om 
samme Afgift af -Markjorder. I 
Kæmnerregnskabet Aar 1829, fin
des Rasmus Møller <SOm Udenbyes
mand af sine Jorder at have sva
ret til Indtægt 37 Rbd. l. Mark, 
Sedler og Tegn. Paa Grund heraf 
haaber vi, at Deres Velbaarenhed 
vilde foranstalte Inddrivelsen af 
disse Afgifter, for Expl. Velbaarne 
Hr. Justitsraad Langelands Gaard 
Christianslyst, bygget omtrent Aar 
1818 og 1819. 

Christen Nørgaard i Nørhaae, 
som bestandig bar været Udenbyes
mand og bortleiet sine Jorder paa 
Thisted Mark til Byens Indvaane
re. 

Niels Christian, og Salve Muur
mester, begge Østen for Byen. An
ders -Lundbye, Skomagermester, 
Vesten Byen. Kiøbm. J ep sen af 
"Barrøgel", som nu staar Bygning 
paa." 

En Stenkiste ved Nørre Bom. 
1\:likkel Foged sendte 26. Novbr. 

1836 Regning over en Stenkiste 
paa Landevejen udenfor Nørre 
Bom, og for de 3 Dage Arbejdet 
varede, beregnede han sig ialt l 
Rbd. l. Mark 8 Skill., men de elige
rede Mænd paategnede Regningen 
saaledes: "I disse korte Dage, fin
der vi, at Mikkel Foged kan være 
tient med l Rbd. for de anførte 3 
Dage. Naar det saaledes skeer, har 
vi ikke imod, at Regningen bliver 
ham udbetalt." 

- Byens Brandinspektør, Lars 
Andersen Grønlund, sendte 4. Jan. 
1837 Regning over hans Løn, 20 

·Rbd., samt l Rbd. brugt til Lys 
"Tornet" (Kirketaarnet) og 
"Sprøitehuuset" . 

Havnen . 
Til Byfogden, 8. Febr. 1837: 

"Det vil ikke være undgaaet Deres 
Velbyrdigbeds Opmærksomhed, at 
vi, i Qvalitet af vores Stilling som 
Byens R epræsentanter, flere Gan
ge ere blevne opfordrede i Avisen 
til at tage os af den i Ruiner fald
ne Brygge, og træffe de fornødne 
For anstaltn inger til dens Genop
byggelse. Foranlediget af disse Op
fordringer, give vi os den ærbødige 
Frihed at udbede os, at det maatte 
behage Dem at bestemme en Raad-



mling, og sammenkalde til 
Ved denne Raadstuesamling 

vi da søge at erfare de for
Hige Brygge-Ejeres Beredvil
l til at afstaae fra deres ind-

Ret, samt, hvis det skulle 
) os, til at afgive d,en, da at 
Forsamlingens Meening om, 
tvilken Maade den til Bryg
Opbygning medgaaende Capi
lle blive at tilvejebringe. 
Ile Ejerne ej findes villige til 
1taae fra deres formeentlige 
leele vi ganske Deres Velbyr
ds forhen udtalte AillSkuelse, 
In ved Søgsmaal og Dom bør 
dem den frakjendte, for ik
yttigen at forhale Tiden til 

nyttige Mødes Paabegyndel
~ udbede vi os d ertil Deres 
r digheds meget betydende As
ce. 
Det passede nu ikke den gode 
ed Ltitzhøft at sammenkalde 
adstuemøde, og den 17. Marts 
der atter Henvendelse til ham 
søge et saadant foranstaltet, 

at Arbeidet endnu i denne 
er kunne paabegyndes, og for 
1 til Forberedelserne nu saa 
:1de Tid, ei unyttig skal bort-
" 

skete stadig intet, og under 
ril ·henvendte man sig til 
and Faye, med underdanig 
m, at det maatte behage ham 
Ilægge Hr. Cancellieraaden 
til at foranstalte Mødet af
hvis Udfald vil have ubereg
Følger for Communens Vel." 

Forskud paa Løn. 
, 5. April 1837 sendte Brand
r Christen N ørgaard saaly~ 
Andragende til Byfogden: 
t er virkelig Nøden, som by
ig at bede om et Forskud af 
. af min Løn for dette Aar 
trandmester, og derfor bed,er 
~llerærbødigst Velbaarne Hr. 
llieraad Ltitzhøft, samt de 
ede Mænd, ville anviise mig 
ævnte Forskud, Toe Rbd. til 
aling. 
tegnet saaledes: "Brandme
.s Løn er 3 Rbd. 702/ a Skill. 
~ret, m en da hans Løn tager 
egyndelse fra lste Jan., saa 
r Spørgsmaal om han efter 
Begiæring kan tilstedes de 2 
3ølv; dog, vil mine Herrer 
1lleger forunde ham dem, er 
temme som deres." Høyer. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

Thisted By 1768-1878. 

-o- 1o - *J • 31.f 
Havnen. 

De eligerede Mænd vedblev ihærdigt 
at bearbejde Byfogden i Anledning af 
Havnespørgsmaalet; et Raadstuemøde 
var, form. paa Initiativ af Amtmanden, 
blevet afholdt, og paa hvilket det blev 
paala'gt de .eligerede Mænd at ·udarbej
de en Plan t il det "intenderede" Hav
neanlæg. De bad ·nu Byfogden, om han 
vilde bestemme Tid og Sted, hvor de 
kunde forelægge ham forskellige Do
kumenter og Overslag, forfattede af 
Commandør Henne, og hvor de samti
digt kunde erfare Byfogdens Mening 

1 om, hvorledes der skulde begyndes, og 
endelig gøre denne bekendt med nogle 
af Apotheket' Dahlerup indhentede Op
lysninger fra to Købstæder, som i 1'fen 
senere Tid havde faaet Havne. 

Dette var den 6. Juni 1837, men By
fogden var tavs, og 23. Juni "gave de 
dem atter den ærbødige• Frihed a t ud
bede et Møde berammet, ved hvilket 
det ønskede Havneanlæg maatte blive 
Hovetlgienstand, at det maatte behage 
Dem ei længere at udsætte det, da For
beredelserne til bemeldte Anlæg ere 
saa mange og vil udkræve saa megen 
Tid, at enhver Udsættelse vil giøre 
Paabegyndelsen til næste Aar meere 
usandsynlig. 

Byens og Kirkens Vandtonder. 
De elig. Mænd skriver til Byfogdne 

under 6. Juni 1837: "I afvigte Aar 
. 1836, ved en Sammenkomst paa Ste

det ved Raadhuuset, i Ove1·værelse af 
Hr. Provst Hertel, Byfogden, samt 
Brandinspekteur Grønlund, og de da
værende eligerede Mænd, blev beslut
tet, at det var forholdsmæssig og be
qvemmeijg i paakommende Tilfælde, at 
indgrave i den gamle Kirkegaard, saa 
meget Rum til Byens og Kirkens Vand
tønder og Slæder, at disse kunde være 
ved Ha-anden. Opførelsen af dette 
Sted, bliver at udrede af Byen og Kir
ken." 

Skolen. 
Under 23. Juni skriver de eligerede 

Mænd til Byfogden: "Vi give os den 
Frihed at berette et Rygte, for hvis 
Paalidelighed vi imidlertid ikke kan 
indestaae, nemmelig, at d 'Hrr. Skole
commissairer, eller i det mindste en af 
dem, skulle ville undslaae sig for at 
besørge den daglige Op- og Ilukken af . 

der for dette Arbejde bliver tilstaaet 
Betaling. Ihvorvel Forlangendet har 
noget latterligt ved sig, saa finde vi 
os dog, paa Grund af at vi, uden noget 
som helst Vederlag, det vi heller al
drig som ærekjære Mænd ville falde 
paa at forlange, paalægges ligesaa 
byrdefulde Bestillinger, foranledigede 
til at protestere mod Indvilgelse af 
saadan Fordring, der, naar den ind
rømmedes, ville falde Kæmnerkassen 
til Byrde." 

Rakkerbakken (Østerbakken). 
Fra de elig. Mænd til Byfogden, 22. 

Juli 1837: "Vel skulde man ikke tæn
ke, at nogen rettænkende Indvaaner 
og Grundeiere i Byen, skulde foretage 
sig saadanne Handlinger, som Rygtet 
siger, at de have taget Bleger af det 
nedfaldende af Østerbakken, og ladet 
dem hiemføre, derefter skal de være 
forhandlet til Landet til Kalkbrænderi. 

Vi ved af Erfaring, at Fiorden med 
Høivande · ,.Underæder" Bakken, Qg 
naar de nedfaldne Bleger bliver bort
taget, faaer Fiorden med Høivande 
meere Kraft paa Bakken. Det er ikke 
saa mange Aar siden, at Faartoft Vei 
blev istandsat og gio1·t bredere op ad 
Byens IndvaanereR Jorder. Men sku~cie 
sligt blive gældende, vil det ikke vare 
ret mange Aar, at visse Steder af 
Bakken vil tabe sig. og man kan <.!a 
befrygte, at skulle tillægge af M:o.rk · 
jorderne som støder til V eien. 

Ligeledes er "udsprøngen en Røgte", 
at man fra Landet kommer at •.at{e 
Bleger, og afseiler dem til Vildsund . 
Vor Anskuelse derover er denne, at ll.
res Velbaarenhed vilde ved Tromm-=
slag for Byens Indvaanere giøre d ::rn 
det bekiendt, ligeledes rped en opsb :'!t 
Plakat paa Raadhuuset, for Lan tet, 
(ved "Landet" menes Faar-toft og 
Thingstrup) at ingen Bleger eller btt·P.

ne borttages af Fiordstranden, m• ·n 
ude i Fiorden af en "Restance" (M
stand) fra Strandbredden af 3-4 ·'LV

ne, der kan tages af Byens Indvaanere. 
Vi ønsker denne Bekiendtgiørelse sna
rest mulig bekiendt, og de, der over
træder Deres Advarsel, bliver paa det 
strængeste Mulcteret, samt dem, der 
herefter lovlig kan opgive Giærnings
manden, og med Ed bekræfte sit Ud
sagn, bør nyde en Ducør, som betales 
ham af Kiæmnerkassen. Høyer." 

Kakkelovne til Skolestuerne. 
Til Byfogden, 13. Septbr. 1837: "Iføl- l 

ge Deres Velbaarenheds Opfordring, 
ved det d. 11. September i Skolen af
holdte Møde, angaaende denne Byes 
("tl _ 1 .- .. --- 4! 11 - ..J ... ~.- --= _ ... - ../!-: .... _ .... ,.._ ,... 
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nærmere Erklæring betræffende navn
~g de omvendtilerede Kakkelovne til 
"kolestuerne. Ligesom det er unægte
lig, at Moder i Modeller, saasom af 
[<akkelovne~ ligesom Moder i Klæde
rragter er underkastede hyppige For
:mdringer, saaledes er det ogsaa en 
Sandhed, som formentlig ikke lader 
(ig bestride, .at Udgivter paa ~et of
:entlige, der 1 det omhandlede Tilfælde 
r Byen eller dens Indvaanere, bør 
bdskrænkes saa meget mueligt for ik
e at blive alt for byrdefulde, naar 
ingene som a nskaffes, iøvrigt svarer 
il Hensigten. Allerede ved det første 

øde om den nye Skole, blev selv af 
"kolecommissjonens Medlem, Hr. Køb

and Hundahl bragt i Forslag, at der 
nde anskaffes en Ejlægger Kakkel

vn, som formodes at være stor og 
>assende til den ene Skolestue, og hvis 
~>riis han formodede ville blive 30 
bd., ligesom Hr. Provst Herte! ogsaa 

!rklærede, at en saadan var meest sik
ær. Naar det derhos betænkes, at en 
{indovn ville koste omtrent 50 Rbd. 
iølv, at Fabrikerne kunne levere dem 
neget tynde, at de desaarsag fordrer 
nere Brændsel for at vedligeholde 
armen, og at det er. tænkelig, at naar 
ærerne et Øjebtik forlod Skolestuen, 
ørnene kunde af Lyst til at fyre, 
ætte baade Skolen og tilstødende Byg
inger i Fare; saa indsees let Fordee
n af Bilægger Kakkelovne, som des
den er meest passende for Skolestuer, 
tvad enten saa Figurerne paa samme 
igner Engle eller Diævle, kun at Hen
'igten opnaaes, nemlig Passelighed, 
espareise og Sikkerhed. Vi maae 
aaledes vedblive vor Formeening og 
)aastand, at der i Skolestuen bør af
'enyttes Bilægger Kakkelovne." 

- Den 3. Novbr. 1837 indsendte 
C.obbersmed Niels Smith Regning paa 
;3 Rbd., over en "Tre etages Vindovn 
il den nye Skole." 

Den ny Cornrnunalanordning. 
Til Byfogden, 14. Novbr. 1837, fra 

e elig. Mænd: 
"For at Comunen kan komme til at 

yde godt af den nye Communalanord
ing fra 1ste Jan. 1838, give vi os den 
?rbødige Frihed at anmode Deres Vel
•yrdighed om, snarest muelig at til
.alde os, for, som Anordningen byder, 
.t assistere ved Regulativets Udarbei
else. Den· korte Tid, som er tilbage 
~ Aaret, har foranlediget denne vores 
rbødige Anmodning. 
- Denne ærbødige Anmodning ef

erkom Byfogden dog ikke, og 20. No
•ember afgik følgende Skrivelse: 

"Som Deres Velbyrdighed bekjendt, 

1yder den nye Comunalanordning, at 
let nye Regulativ uopholdelig skal ind-

sendes til Cancelliet. Da det ikke har 
behaget Hr. Cancellieraaden at reflec
tere paa vores ærbødige af 14. ds" saa 

r indsender vi blot denne Gang · vores 
Andragende til, .at D~ behageligen vil
le meddele os en Tilstaaelse, at vi ha
ve henvendt os til Dem med Anmod
ning om Sammenkaldelse. Dette tro 
vi at skylde os selv, for at undgaae 
Bebreidelse af Communen, om den 
skulde see Anordningen sat sildigere i 
Kraft, end den kan fordre." 

- Den 22. Decbr. 1837, skriver de 
elig. Borgere atter til Byfogden om en 
Sag, han ikke har villet svare paa: . 

"Under 5te ds. gav vi os. den ærbø
dige Frihed at anmode Deres Velbyr
dighed om, at sammenkalde os for i 
Forening med Dem at forfærdige 
Valglisterne til de forestaaende Re
præsentantvalg. D;t det. ikke har be
haget Dem at tage nogen Notits af 
denne vores Anmodning, saa give vi os 
igjen den Friehed at komme frem med 
dette Andragende, med Tilføjende, a~ 
det maa skee inden Aarets Udgang.'J 

Vægterens Morgenstjerne. l 
Klejnsmed ,Christian Schou sendte 

3. J an. 1838 Regning paa V ægter Sø-
' ren Fredsøes Stierne, som var "tilrette

giort med nogen Pig, og en stor Pig i 
samme, 12 Sk.". 

Eksercerpladsen i Dragsbæk. 
Den 8. Jan. 1838 sendte Anders Taa

bels Enke Regning over Eksercerplad
sen ved Dragsbæk Strand, som var ud
lejet til Borgervæbningen. 

Salutskydning. 
29. Jan. 1838 sendte Konstablerne 

Jens Dauding og Clemmen Dahlgaard 
Regning paa 4 Mark for Salutskyd
ning paa Kongens Fødselsdag. 

Det ny Repræsentantskab. 
Skrivelse til Byfogden i Anledning 

af det første Repræsentantmøde, efter 
at Anordn. af 24. Oktober 1837 var sat 
i Kraft: "Ved et i Dag (Dato mgl. ) af 
samtlige Borgerrepræsentanter af
holdt Møde, valgtes til Formand: Apo
theker Dahlerup; til Viceformand: 
Amtsstuefuldmægtig Ovesen; til Med
lemmer af Fattigkommissionen: Skræ
.dermester Møller og Apotheker Dahle
rup; til Skolekommissionen: Amtstue
f uldmægtig Ovesen og Kjøbm. Hun
dahl; til Kirkeinspektionen og Ind
qvarterings Commissionen: Kjøbm. J. 
Frost; til Bygningscom. : Consul Ben
dixen og Hatteinager Høyer; til Hav
necom.: Consul Bendixen, og til Opsyn 
med Byens Inventarie, samt densBroer, 
Rækværker, Bomme etc.: Hattem. 
Høyer og Skipper L. Tonnisen, (Her
med var altsaa de eligerede Mænds 
Saga endt.) 

Bal paa Raadstuen. 
Til Byfogden den 19. Febr. 1888: 

"Da det i Fortiden ikke har væt:et Hr. 
Zangenberg nægtet at afbenytte Raad
stuen til Bal, naar han erlagde den, 
efter min (Dahlerups) Mening ufor
holdsmæssig høye Betaling af 4 Rbd., 
hvilken herved foreslaas nedbragt til 
2 Rbd., saa troes heller ikke denne 
Gang, at hans Ønske kan møde nogen 
Indsigelse fra Repræsentanternes Si
de". 

Fra de · gamle 
Sognearkiver. 

-o-

Thisted By 1768-1878. 

Den nye Skole.1 1· '1 - 3/f 

Følgende Yar fremlagt ved en Raad
stuesamling ang. Skolen, den 17. Juni 
1836: "Da vi, saavelsom Byens Ind
vaanere i Almindelighed, ved den af 
Byefogden, Hr. Cancellieraad Liitzhøft 
tilvarslede Raadstuesamling den 11. ds. 
erfarede, at den alt i mange Aar 
gjængse Omtale, at der her i Byen 
skulde opføres en nye Skole, stadfæ
stede sig, sa~ var i detteBudska b, selv
følgelig os meget paafaldende, efterdi 
Hensigten blot var Opfordring om at 
udrede Bekostningen, uden at vi ifor
veien kiendte noget til den lagte Plan 
for Skolens Opførelse, Lærernes Antal 
og Lønning etc., ja, end ikke ved selYe 
Mødet blev foreviist noget til Oplys
ning derom, og om de Legaters Stør
relse, som i sin Tiid skal være skien
kede af Kjøbmændene Holst og Dide
richsen i det nævnte Øjemed, hvilket 
alt foranledigede nogen Debatte, der 
dog ikke førte til noget Resultat. 

Desaarsag, og opfordret af vor egen 
Pligtfølelse, som Byens Deputerede 
Borgere, samt ved vore Medborgeres 
Ønsker, er med Øvrighedens Samtykke 
nærværende Raadstuemøde i Dag for
anstaltet og Indvaanerne dertil ind
varslede, for at disse kunde giøre sig 
bekiendte med Sagen, ligesom vi siden 
hiin Raadstuesamling har anvendt 
Flid for at komme til nogen Kund
skab derom af vedkommende Skole
commissions Protocoller, og det for 
22 Aar til 1830 Aars Udgang ved de 
Carstensenske Arvinger aflagte Skole 
Regnskab med tilhørende Antegnelser, 
Besvaringer, Decicion, der villigen ere 
blevne udlaante. Saavidt vi, i den 
.korte Tiid og ved vor ringe Evne kan 



·kiønne, er det Holsteske Legat, der 
f Byen i sin Tiid er modtaget, ved 
~egivenhedernes Gang for endeel ind-

ndne, saavel som ogsaa Renter, samt 
1t Legatet nærmest er bestemt til Læ
·ernes Lønninger. Det Diderichsenske 
:.egat derimod er bestemt til en ny 
Skoles Opførelse, men synes især at 
tave lidt meget Uheld, saa at Byen 
ust ikke har Aarsag til at glæde sig 
{ed at Samme blev til, ligesom det ik
ce findes at Indvaanerne nogensinde 
1ar modtaget Gaven. 

Uden imidlertiid at indlade os paa 
1m og hvo1·vidt disse Legaters Skæb
te kan og bør tilregnes Vedkommendes 
estyrelse, og den Ansvarlighed, der 

naatte paalægges dem, hvilket allene 
:r vedkommende Authoritet, ved ende
jg Decision forbeholden at afgiøre, 
illade vi os foreløbig at bemærke, at 
ristnok Byens Indvaanere i Alminde
lghed ikke er imod, at en ny Skole 
·ommer i Stand snarest muligt, tvært
fod har man i fleere Aar følt Trang 
'l en saadan, naar det kan skee paa 

med Byens Tarv passende Maade, i 
tvilken Henseende vi tillade os, grun
et paa Skoleordningen af 29. Julii 
814, og Indvaanernes Formues Til
tand eller Lejlighed, der desværre i 
>luraliteten kun ere daarlige - at fo
eslaae nogen Forandring ved den lag
e Skoleplan, som efter vor Skjønnelse 
unde være hensigtsmæssig, overladen
e til den respective Forsamling at 
verveie, hvad de dermed maatte have 
t erindre, forandre, eller tilføre. 
l. Vel nægtes det ikke, at de nuvæ

ende 2de Lære~ i Byens 1ste og 2den 
.koler kan være meget brave Mænd, 
\en de ere dog kun seminaristisk op
erte, og dimitterede med saadanne 
:undskaber, som udfordres til at kun
e ansættes som Lærere i Almuesko
~r. Denne Omstændighed er sand
ynligvis Aarsagen til, at de bedre Fa
nilier her i Byen ikke lader deres 
·ørn søge nogen af Skolerne, men 
1olde en privat Lærer hjemme paa 
,eres Bopæl, hvor det er under en me
e omhyggelig Opsigt, og gives en 
.undskabsrigere Undervisning og Dan
telse, end i hine Skoler. De mindre 
ormuende Familier, som kan have 
lørn med et godt Nemme, maae lige
?des beklage, at deres Børn ikke kan 
·iøre videreFremgang i Kundskaber af 
1angel paa en velordnet Borgerskole, 
Iler har Evner til privaturo at lade 
ø1·nene undervise Hiemme; hvorimod 
e kan trøste sig ved, at de kun bidra
·e lidet til Skoleudgivterne, som for 
et meste maae bæres af de meere 
rmuende. 
Da Borgerskolens Øjemed skal være, 

at Børn, der bestemmes til en saadan 
Virkekreds, som fordrer særegne 
Kundskaber, kan deri vorde oplærte, 
saa kan dette ikke opnaaes ved nuvæ
rende Lærere, men en med større 
Kundskaber udrustet Mand vil være 
nødvendig, og saaledes formeene vi, at 
en Catechet bør ansættes som 1ste Læ
rer, hvis Løn jo ikke bliver større end 

1 den efter Planen for lste Lærer be
stemte. 
. 2. Forhen har Degneboligen eller 

der i en saadan Skynding kunde faaes. · 
Aarstiden ville ogsaa blive for fugtig 
og raae, saa at en almindelig Udbe
dring. i det hele indvendig og udven-

, dig ville blive nødvendig til Foraaret, 
hvilket alt vil medføre en dobbelt tryk
kende Bekostning for Byen, som kan 
undgaaes, naar Arbeidets Iværksættel
se udsættes til næste Foraar, efter 
snareste muligt foretagende Licitation, 
thi da Hensigten med Diderichsens Ga-

1 Byens 1ste Skole været vedligeholdt af l 
Kirken, men da der ikke gives nogen . 
Bestemmelse for, at saadan er Kirkens 
Pligt, saa har Stiftsøvrigheden be
stemt, at den ikke skal afholde nogen 
Bekostning i saa Henseende, men bør 
erstattes, hvad den har udlagt. Vel har 
Lærer Munck paataget sig at bekoste 
Vedligeholdelsen, da han blev overladt 
Degneembedets Indkomster (hvilket 
dog ikke hindrer Skoleplanens Udfø
relse), men da det er bekjendt nok, at 
Boligen er gammel, uden forsaavi<jV 
den er bleven noget udbedret i Byg
ningens syndre Side, saa er det vente
lig, at en betydelig Reparation ikke 

ve skulle være velgiørende, saa vilde 
den tvært imod · blive end mere bebyr
dende for Byen, hvis Gaven skulle væ
re afhængig af de Diderichsenske Ar-
vingers Forlangende, og Skoleplanen 
straks sættes i Udførelse, hvilke det 
høye Cancellie Collegium forhaabentlig 
kan og vil forebygge. 

Endelig tilføies, at alle 3 Lærere 
formentlig burde have Pladser i den 
nye Skolebygning, men at Localet for 
de 2de Lærere burde være af mindre 
Omfang· og simplere Beskaffenhed, end 
den Leilighed, som indrettedes for 1ste 
Læreren, hvilke, om Planen skulle være 
for for indskrænket, kunde skee ved 
tilbyggede Fløye." 

l længe vil udeblive, og da Bekostningen 
i saa Fald vilde falde paa Byen, saa 
~ynes det overenss.temmende med Ind-

; vaanernes Tarv, at bemeldte Bolig og 
Skole, samt den 2den eller Cesper
gaanlske Skole, bortsælges til l<'ordel 
for Hielpekassen, forsaavidt de ind
kommende Summer ikke skulle giøres 
fornøden til at dække Skolevæsenets 

1 Giæld til Kirken, 800 Rbd. og resteren
de Renter. 

3. Det er indlysende, at den ved det 
Kgl. Danske Cancellies Resolution be
stemte Tiid, inden hvilken den nye 
Skolebygning skal være fuldført, er alt 
for knap. Licitationens Bekiendtgiørel
se i de offentlige Tidender, dens Af
holdelse, Beskrivelse og Approbations 
Erhvervelse vil sikkerlig medtage en 
Maaned i det mindste, og da kunne En
trepreneuren først iværksætte at sam-
le Materialer, følgelig kunde Arbej
det ikke ventes paabegyndt før hen i 
August, og hvorledes skulle da Byg- . 
ningen blive færdig tilSeptember Maa
neds Udgang førstkommende? Skal 
desuagtet Forehavendet straks sættes 
i Værk, og Bygningen som meldt fuld
føres til den bestemte Tiid, saa vil der
af formentlig følge, at Licitationsbud
det vil blive dobbelt saa stor, som naar 
der havdes passende Tiid til at skaffe 
Materialier; thi naar Entrepreneuren 
skal i en Hast indkiøbe Steen, Kalk, 
Tømmer, Fiel m. m., saa maae han gi
ve, saa at sige hvad man forlanger. 

Materialier kunde ventes at blive 
ringe, efterdi der maatte tages hvad 

Fra de eligerede Borgere til Kancel
liet, ang. den nye Skole, Juni 1836. 

"Vi underskrevne eligerede Borgere 
i Thisted, skulle ikke undlade efter 
Anledning at bemærke, at vi efter 
nøieste Overveielse ikke skiønne rette
re, end at det ville være gavnligt om 
Byen ville vedtage det af afg. Kiøbm. 
Diderichsen skjænkede Legat, for paa 
den gamle Gaards Plads at opføre en 
Skolebygning, forudsat at bemeldte 
Afdødes Testamente ikke skulle inde
holde saadanne Bestemmelser, eller 

, være afhængig af nogen saadan Byrde, 
som kunne tilintetgiøre den tilsigtede 
Fordeel ved at overtage Legatets liden ~ 
Beholdning. I Er1<jendelse om Umu
ligheden af at see ind i Fremtiden, og 
vel erindrende Pengevæsenets og Con
juncturernes pludselige Forandring og 
ustadige Gang, tør vi troe, at der fra 
Skolevæsenets Side er handlet efter 
bedste Overbevisning, skjønt maaskee 
noget vel ængstelig, og vi holde os 
overbeviiste om, at hvis Skolebygnin
gen for endeel Aar tilbage i Tiden var 
bleven opført, vilde den, med Hensyn 
til Datids Priser paa Materialier og 
Arbejdsløn, have kostet mere end det 
dobbelte imod, hvad den nu vil koste 
at opføre, men herpaa har Pengevæse
nets Forbedringer mærkelig Indflydel
se. Imidlertiid ville Byen, hvis Opfø
relsen i sin Tiid var bleven iværksat, 
endog Indvaanernes Kaar da var bedre, 
ikke undgaaet at komme i en temme
lig Giæld, som hvis den havde bleven 
henstaaet forrentet, hvilket man for-



odentlig ville have attraaet som let
r st, i de seneste Aar ville blevet Byen 
øist trtykkende, om ikke umuelig at 
ienbetale. 
løvrigt henholde vi os til vor skrivt

. ge Udvikling af Sagen ved Raadstue
amlingen d. 17de ds., med underd. 
røn om, at det høie c?n·. naadi~st ~Ile 
pevilge den af CommiSSIOnen mdg1vne 
1\.nsøgning om Laan af det Holstske 

egat." Høyer. GrHshauge, Thonni-
en. Hedegaard. 

Fra de gamle 
Sogneark iver. 

f Anders C. Svalgaard, Thisted. 
-o- c.- g • 3ir 

Thisted By 1768-1878. 

I 1836 var Kæmnerkassens Ind
ægter 1904 Rd., og Udgiften 1108 
td. 4 Mark. Købm. W. Werner var 
{æmner 1836 og 1837. 

Mulkter i 1836. 
"Efter Thisted Byes Politiproto

ols Udvisende, er i Aaret 1836 føl
,ende falden til Indt;:egt for be

eldte Byes Kæmnerkasse: d. 4. 
anuarii 1836 har Snedker Jens Ro
.enberg a-f Thisted, til Afgjørelse 
f .den mud ham for uber-ettiget 
landel anlagte Sag, tilhuden at 
1rlægge en Mulet af 5. Rbd . Sølv. 

Ved Dom afsagt 4de Juni 1836, 
•r Murer Christen Jacobsen af 
ringstrup eller Tingstrup Mark, 
'or uberettiget Næringsbrug, til
~ømt at beta.le en Mulet af 5 Rbd. 
3ølv. 

Ved Dom af 4. Juni 1836 er Møl
ersvend Johannes Christian Han
en af Thisted, ligeledes for ube
·ettiget Næringsbrug tildømt at 
etale en Mulet af 5 Rbd. Sølv." 
By-ens Indtægt og Udgift i 1837. 

I 1837 var Indtægt-en 2606 R:bd. 
L Mark 4 Skill., og Udgiften 1520 

bd. l Mark 9i/s Skil. 

Fritagelse for Borgervæbningen. 
"Kromand Christoffer Sctitten, 

~om er indtra.adt i sit 49. Aar, og 
altsaa. kun har omtrent 1% Aar til
bage til at .gjøre Tjeneste ved det 
Borgerlige Militaire Corps, har an
søgt Amtet om at maatte entledig.es 
fra Tjenesten mod at give en Re
cognotion til offentlig Brug. I Be
~ragtning heraf, som med Hensyn 
til den korte Tid, der er tilbage, 
inden hvilken Hr. Sciitten kunde 
fordre sin Afsked, bevilger Amtet, 
at han maa udtræde ·af denne Mi
}itaire Tjeneste, mod at han er-

lægger en Recognotion af 6 Rbd., 
der indbetales i Kæmnerkassen." 

Mulkter i 1837. 
"For uberettiget Salg med Ma

nufacturvahre, har Kjøbmand 
Brinkmann her i Byen erlagt en 
Mulet af 2 Rbd. Søhr." 

"Klemmen Hørdum .af Skjoldborg 
var efter sin Udsigende, uvidende 
om sine Pligter til de tagne og op
tagede Bleger i Fjorden uden for 
Østeroibakke, omtrent 2 Læs, efter 
Søren Agerholms (Politibetjent) 
Bedømmelse, affunden sig med en 
Mulet af 3 Mark Sølv." 

"For uberettiget at have drevet 
Handel, har Kjøbm. C. Bang og G. 
Eberhardt, erlagt Mulcter, nemlig 
første 5 Rbd. og sidste 2 Rbd." 

,,Ved det mellem Kjøbmand og 
Gjæstgiver Werner og Smeden Thø
ger Larsen i Thisted, indgaaede 
Forlig, har sidstnævnte forbunden 
sig til ·at betale en Mulet af 3Mark 
Sølv." / 

I Arrest for Skoleforsømmelser. 
"Regning over Varetægtspenge 

for Jens Chr. Hvid, Jens Maarthen-
t sen, Christen Lorentzen og Inger 

·Marie Didrichsdatter 'en Nat
mandskvinde) af Thisted, der for 
deres Børns Skoleforsømmelser har 
afsonet de dem af Mangel paa Ev
ne til at betale dicterede Mulcter". 
Beløbet for hver drej-ede sig om 
fra l Mark til 10 Skill. 

Byens Indtægter og Udgifter 
i 1838. 

Indtægt 4985 Rbd. 4Y.&, Skill., Ud
gift 4476 R bd. 65 Skil!. Kæmner: 
Sørensen. 

Muleter i 1838. 
,.Mulcter for forsildigt Møde til 

Kirkepal'\ade 48 Skil!. Søren Frend! sen og Muursvend Anders Jensen 

1 
fik hver 2 Rbd. i Mulet for uberet
t;get Næringsdrift. "Mulet af en 
retst:!nde Hamborger for Ordstrid 
me•t Toldbetjent Hou, 10 Rbd." 

,,Mulet erlagt af Jens Toft i Taa
bel for udsalg af 5 Flyndere un
du Gudstjenesten, l Rbd." 

.Samme Beløb maatte Niels Oxen
tøl, for under Gudstjenesren at ha
ve ladet udraabe om Salg af Flyn
dere". 

"Mulet erJ,agt af Henrich af Kor
tegaard (i Skovsted) for uden Mel
ding at have indkjørt af :i\1ellem
bom." 

C. Christensen i Ræhr havde }j

geledes ladet udraabe Flyndere til 
Balg under Gudstjenesten, l Rbd. i 
Mulet. 

Hvad Michel Krogh i Østermølle 
havde forbrudt sig med, ses ikke, 

men blev ved Dom tilpligtet at er
lægge en Mulet til Kæmnerkassen · 
af 2 Rbd. 48 Skill. 

Graver og Klokkerembedet. 
Til Kirkeinspectionen, l. Marts 

J8~8: "Det v.il i~ke være undgaaet 
den høirespektive Inspections Op
mærksomhed, .at der, siden Skole
lærer Bech overtog Graver- og 
Klokkerembedet her i Byen, har 
yttret sig megen Uvillie blandt 
Indvaanerne, over den enorme Be-

l ta1ing, han har ladet sig give for 
disse tvende Bestillinger. Medens 
den constituer~de Graver og Klok
k-er Munch fungerede, havde man 
ingen Grund til saadan Klage, da 
hans Fordringer for nævnte Præ
stationer var overeensstemmende 
Billighed. 

I den af det Kgl. danske Cancel-
1i under 28. May 1836 allern. appro
berede Sk.oleplan for Thisted, er 
Hr. Bechs Betaling for Graver- og 
Klokkerbestillingen opført med 50 
Rbd., hvoraf Kirken betaler 20Rbd. 

1 ti] en Gr.averkarls Lønning, og an
tag-es, at han desforuden ved Ind
va,anernes Velvillie, erholde en lig
nende Sum, n.aar hans Arbeide for
langes, saa formeene vi, at han for 
sit Arbeide kan ansees at væ1·e · 
.godt aflagt. Skulle han derimod 
.have Lov til at vedblive at h~ 
en Betaling a.f 2 Rbd. for en B.ar
negrav, saa ville hans, desuden i 
Forvejen ikke ubetydelige Indtæg
ter forøges altfor betydeligt. For 
Indvaanerne vilde det blive saa 
meget føJeligere, som de, imod Sæd
vane, for Eftertiden ville faae sær
skilt Betaling at udrede til Chor
degnen for hans Opvartning med 
Sang. 

Som Gr.aver h>ar Skolelærer Bech 
besluttet at lade si~ betale efter 
nedenstaaende Opgivende: "For at 
grave en Barnegrav 2 Rbd. En 
Grav til et voxent Menneske blandt 
simple Folk, 4 Rbd., blandt Haand
værkere, 6 Rbd., blandt Kjøbmænd 
10 Rbd., blandt Embedsmænd 12 
Rbd., for Fattiglemmer om Som
meren l Rbd., om Vinteren l Rbd. 
3 Mark. 

Som Klokker har han følgende 
Taxter: "F.or at ringe med 2 Klok
ker 3 Rbd., alle 3 Klokker 5 Rbd. 

Kronens Mark. 
Til den const. Byfoged, Faye, 9. 

Marts 1838 (Andreas Emil Stock
f1eth, født paa Christiansminde 29. 
Aug. 1796, Byskr.iver i Thisted og 

l 
Herredsskriver i Hillerslev-Rund
borg Herreder, Overkrigskommis
sær, død i Thisted 22. Oktbr. 1842, 



Søn af Amtmand Fay.e). høie kongelige Generaltoldkammer 
"Foruden det, at den Byen til- og Comerce Collegium, at indsende 

hørende Kronensma.rk, paa den en, med Hr. Conferenceraad, Amt
M.a.ade den hidtil er blevet ·afb.e- mand, Ridder Fayes Erklæring for
nyttet, aldrig har givet et Udbyt- ·synet, underdanig Ansøgning, om 
te som blot nogenlunde nærmede ved det høj.e Collegi.ums gunstige 
sig det, man med Billighed kunne Tilladelse og Medvirkning, at 
fordre af et saa stort Areal, har maatte faae et Havneanlæg her ved 
den, efter vores Form.eening ogsaa Byen. 

' bidtaget betydeligt til at nære den, ., l bemeldte Ansøgning gave vi os 
~gerbruget saa heromende Ufred, ' den underdanige Friehed, saa ty
Idet ?en, v~d den Maade, hvorpaa delig som vi f.ormaaede det, at 
den 1 ~ort1den overlodes Indvara- godtgjøre Communens Trang til 
nern~ b l B~ug, gav mange, som el- denne Foranstaltning, og haabe at 
l~rs 1kke VIlle være ~oran.ledigede have været heldige med denne vo
tii Faarehold, Anlednmg bl at an- res Fremstilling. 
skaffe sig disse, for et velordnet Da det høie Collegium ikke i den 
Agerbrug saa skadelige Creaturer. fra ovennævnte Dato til nu forløb
~leere Gange har en hensigtsmæs- ne Tid, har ladet os tilstille noget 
sigere Anvendelse af denne ingen- Afslag paa ,bemeldte Ansøgning 
lunde saa foragte~ig~ Gav~, som saa er Haabet om gunstig Bønhø~ 
man efter den hidtil skJænkede reJse af det Ansøgte, endnu lige 
Opmærksomhed skulle antage den stærkt h.os os, men ogsaa Længslen 
for at være, været omventileret, efter at erfar.e, om vi ikke skulle 
men uden Følger. Ikke desto min- have haabet forgjæves, er stor,4g 
dre hav-e undertegnede Repræsen- vi give os derfor herved den un
tanter f~r Byen dog an~eet det for derdanige Frihed, at ansøge det 
deres Phgt, at foranledigede en be- høie Collegium, om det ikke maat
dre Afbenyttelse, og ere til den te behage det, snart at meddele os 
Ende komne overeens om, for De- dets gunstige Beslutning paa det 
res Velbaarenhed at fremlægge en ansøgte." 
Plan til fornævnte Kronens Marks 
Opdyrkning. 

Da vi tør v-ente, at Deres Vel
haarenhed vil skjænke samme sin 
Opmærksomhed saa afhol.de vi os 
fra al nærmere Udv.ikling, den vi 
vil opsætte til det, som vi haaber, 
snart behager Dem at sammenkal
de os for nærmere at drøfte denne 
Sag." 

Politiskil te. 
Til den const. Byf.oged, 17.Marts 

1838. "Den .af Gjørtler Fuglsang 
præsenterede Regning for leverede 
Skildte til Politiebetjentene, har 
foraarsaget en Paategning paa 
Regningen, der viser, at man ikke 
.ansaae denne Udgivt for nødven
dig, ligesom man ogsaa formeente 
at Ans,kaffel.sen af disse viLde ha~ 
ve været at foreslaae forinden den 
ske e te. 

Vi udbeder os af. Deres Velbaa
renhed, at for Eftertiden ingen 
Udgivt af Kæmnerkassen .bliver 
gjort, forinden vi har havt Leilig
hed til at erklære os derom, da vi 
ellers ikke vil være i .Stand til at 
iagtta.ge de Besparelser, som det 
er vores første Pligt at varetage." 

Havnen. 
Til Generaltoldkammeret, d. 26. 

Marts 1838 : "Underdanigst! Under 
21. Novbr. f. A. tillod de eliger ede 
Borgere for Thisted Bye sig til det 

By.ens Straatage. 
Medlemmerne af Bygningskom

missionen, Grønlund og Weye, ind
sendte 8. April 1838 Ansøgning om 
B-etaling for at foretage Fortegnel
ser over Bygninger, der va·r forsy
nede med Straatag. Repræsentant
skabet mente dog, at der af "Byens 
Kasse" i dette Tilfælde intet kun
de tilstaas. 

Eksercerpladsen. 
Skrivelse til Amtet, 27. April 

1838: "T.il afgangne Møller An der~ 
Taabel og efterlevende Enke, har 
Byen i en lang Række af Aar,. aar
lig betalt for Brugen i Exereerti
den ruf et bem. Enke tilh. Stk. Jord. 
Dette ønskede Repræsentantsk. 
m.a.atte ophøre, og udbeder sig Til
ladelse til, at henvise Vaabenøvel
serne til et tæt derved ·beliggende. 
og Byen tilhørende Jordstykke." 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

M Anders C. Svalgaard. 
-o-,2.3 -8- ~lf 

Thisted By 1768-1878. 

Træbroerne. 
Til Byfogden, 27. April 1838: "I en 

af vore Samlinger, som det behagede 
Deres Velbaarenhed at overvære, yt
trede De, at vi ved Deres formaaende 
Medvirkning mueligviis, til en moderat 
Priis, kunde blive sat i Besiddelse af et 
Parti kløvne Steen, som Amtet havde 
liggende ved Bromølle. 

Da det saavel ville være besparende, 
som ogsaa en Pryd for Byen, naar vi 

l fik de nu havende Træbroer afskaffe
de og Steenbroer i deres Sted anlagte, 
saa ere vi hermed saa frie at anmode 
Deres Velbh. om at interessere Dem 
for, at omskrevne Kløvninger maatte 
blive os overladte. 

Endskjøndt D~res V el bh. personlig 
var Vidne til den Teknemlighed, hvor- ' i, 

med vi modtog Deres Tilsagn at ville 
' besørge og forestaa Istandsættelsen af 

den bag om Byen ved Fjorden løbende 
Vej, fra Ole Berthelsens Laue til Ju
stit"sraad Carcocs Forhuus, saa ville vi 
dog ikke undlade ved denne Lejlighed 
at bevidne vores ærbødige Tak for det
te Tilsagn. 

Sluttelig give vi os den ærbødige 
Frihed at foreslaa, om De ikke ved det 
høye Amt ville interessere Dem for, at 
en Brolægningscommission for Byen 

. maatte blive dannet." 

Vægternes Lønning. 
Paa et Andragende fra Byens Væg

tere om at maatte faa deres Løn udbe
talt maanedsvis i Stedet for kvartals
vis, blev i et af Borgerrepræsentant
skabet den 6. Maj 1838 afholdt Møde 
vedtaget, at Tilladelsen kunde gives 
for Eftertiden. 

Brolægningskornrnission. - Havnen. 
Til Byfogden d. 12. Maj 1838: "I 

Gjensvar paa Deres Velbh.s ærede 
Skrivelse af 9. ds., hvori De anmoder 
os om at udvælge af Repræsentanter
nes Midte et Medlem til den dannede 
Brolægningskommission, skulle vi ikke 
undlade at tilmelde, at Fuldmægtig 
Ovesen dertil er udmeldt. 

"I lige Maade skulle vi ikke undlade 
at bekjendtgjøre ·Deres Velbh. gjorte 
Spørgsmaal, om vi indvilgede i, at de 
bag Skolen liggende Steen bleve kløv
ne, for siden at anvendes til det af 



Dem paabegyndte Bolværk langs Fjor
den, besvares benægtende, paa Grund 
af, at det Kgl. Generaltoldkammer paa 
vores om et Havneanlæg indsendte An
søgning, imidlertid indløbne Svar, har 
forandret Repræsentantskabets Ansku
else om Udstrækningen af bemeldte 
Bolværk derhen, at vi formener det 
unødvendigt at føre den nærmere mod 
Endepunktet: Ole Berthelsens Lade, 
for ikke, naar Havneanlægget i sin 
Tid paabegyndes, da at risikere, at 
man mulig ville blive nødsaget til en
ten at nedrive det nyelig opbygte eller 
ogsaa at begrave det med den formo
dede Opfyldning, som paa det Sted vil 
blive tilført." 

Den nye Ekserserplads. 
Til Amtet, 27. Maj 1838: "Den Thi

sted Kjøbstad tilhørende Jordstræk
ning ved Dragsbæk, Kappelsteen kal
det, har vi opmaalt og befundet at in
deholde 29,680 D-Alen. BorgerK:ap
tain Bigum var tilstede ved Opmaalin
gen og erklærede sig tilfreds med 

ladsen til Afbenyttelse ved Borger
kabets Vaabenøvelser." 

Efterslæt ang. en Ildebrand i 1818. 
27. Maj 1838: "I Anledning af Ba

germester Bigums i sin Tid gjorte 
~rav paa Erstatning for Grund, han 
~ar afgivet til Byen, da have vi opfor
~ret ham til at legitimere sin Adkomst 
&il bemeldte Krav, uden at han med 
;aadant har indfundet sig, hvis Aar
>ag de os tilstillede Papirer denne Sag 
elkommende herved remitteres." 

Bryggeri og Bageri. 
Til A~tet d. 12. Oktbr. 1838: "Det1 

1ar i gunstig Skrivelse af 10. ds. be
taget Deres Højvelbh. at affordre Re
'ræsentanterne deres Erklæring om, 
1vorvidt det ville være anbefalelses
•ærdigt, at Købmand H. Jeppesen her 
.f Byen forundes Tilladelse til at bryg
ie Øl og bage Rugbrød til Udsalg. I 
en Anledning giver vi os den Frihed 
t tilkendegive: "Forsaavidt som Hr. 
eppesens Project at anlægge et Øl
:ryggeri kan være Genstand for An
øgning paa højere Steder, tror vi at 
1aatte a~nbefale denne Ansøgning, 
aar det 1 den meddelende Tilladelse 
~aatte paalægges ham, at udsælge det 
saa smaa Kvantiteter, at Adgangen 

•ke spærres den mindre formuende 
1el af Indvaaanerne. Vel har Byen et 
ryggeri, som fra dets Anlæg har fyl
estgj~rt de til det gjorte Fordringer, 
len Vl ere desuagtet af den Forme
'ng, at Konkurrence her ikke ville væ
e paa sit urette Sted. Hvad derimod 
agning og Udsalget af Rugbrød an
aar, da have vi derom•hørt Byens Ba
eres Mening, og den et:. at naar de til 

enhver Tid ere forsynede med Brød 
som ogsaa med Rekvisitter til samm~ 
og desforuden ikke alene holde dem 
den af Byfogden og Repræsentanterne 
fastsiaaede Taxt efterrettelig, men 
endogsaa som oftest sælge under den
ne, saa øns~ede de sig gjerne fritagne 
for et saadant Indgreb i deres eneste 
Næringsvej, hvilket Repræsentantska
bet ikke kan andet end bifalde, da det 
grunder sig paa Billighed." 

- I 1838 havde Thisted 1600 Ind
·byggere. 

Havnen. 
';l'il ~yr- og Havne-Inspektøren, Kap

taJnløJtnant Leth i Kjøbenhavn, 26de 

Bahner om at tage Plads i Fattigkom
missionen." 

Til Amtet ang. Stadepenge. 
10. Decbr. 1838: "I Følge det høje 

Amts Opfordring af 5. ds. foranlediget 
af Borgerrepræsentant, Hattemager 
Høyers Paastand, som Indvaaner af 
Byen, at være fritaget for at svare de 
ham i Forening med Byens øvrige Mar
kedssøgende affordrede Stadepenge, 
have vi herved den Ære at afgive føl
gende Erklæring: "N aar Hattemager 
Høyer i sin Skrivelse til Byfogden af 
24. f. M. paaberaaber sig det kgl. Dan
ske Cancellies Resolution af 31. Maj 
1831, saa tillemper han denne efter sin 
nedlagte Paastand og vil ikke indse 

• l 

"Repræsentantskabet giver sig her- at det i Resolutionen brugte Udtryk: 
ved den Frihed at bede sig Underret- "Markedssøgende", skal tages i gene
rring af Deres Velbyrdighed om, hvad rel Betydning, og ikke, som om ved 
Haab det tør gjøre sig om at se det ·disse blot forstorles de, som fra frem
her ved Byen in~nderede Havneanlæg mec;te Steder søge Byen. At den for
paabegyndt i Vinter. Saavel nævnte rige Byfoged (Liitzhøft), hvem Stade
Corparation, som Byens øvrige Indvaa- pengene ved Markederne tilfaldt som 
nere ere af den Form_ening, at s~ en Embedsindtægt, ikke affordrede By
snart man var i Besiddelse af de For- ens Indvaanere samme, maa snarere 
a~bejder, som gjennem Deres Velbyr- .,. betragtes som en Generøsitet imod 
dighed skulde komme os tilhænde det dem, end som en Ret de havde til Fri
høje Kollegium, af hvilket vi for~ente tagelse. At Nykjøbings Indvaanere ik
den behøvende Pengehjælp, da ikke ke betaler Stadepenge, kan ikke være 
vilde undlade straks at tilstaa os sam- nogen Regel for Thisted, og desuden 
me, og vi vilde i Løbet af Vinteren ville det ikke falde vanskeligt at næv
kunne forberede mange af de til Arbej- ne flere Byer, som betaler denne Af
det hørende Arbejder. gift, end saadanne, som ikke erlægger 

Da som Hr. Inspektøren bekendt, vo- den. At enhver Markedssøgende beta
res Trang til nævnte Anlæg er lige saa ler Stadepenge finder vi at være i sin 

Novbr. 1838: 

1 
stor som vores Længsel, saa smigre vi Orden, og disse kan aldrig blive nogen 
os med fra Deres Haand snart at mod- Byrde eller betragtes som nogen tryk
tage Tegning, Overslag og gunstige kende Skat, thi dels ere de saa ubety
Anbefaling til det ansøgte Laan." delige, dels er det ikkun 2 a 3 Gange 

aarlig denne Ubetydelighed affordres, 

Til Bygogden om Brandsluffen. 
16. Novbr. 1838: "Saavel den Kir

ken tilhørende Brandsluffe som ogsaa 
Raadstuens, have begge af Mangel paa 
hensigtsmæssig Plads enten staaet ude 
under fri Himmel eller ogsaa paa en 
Plads, hvorfra de i paakommende Til- ! 
fælde ikkun vanskelig kunde faa;;. Re- ; 
præsentantskabet giver sig derfor den 
Frihed at foreslaa Deres Velbh., om 
det ikke vilde være hensigtssvarende 
at give begge nævnte Sluffer Plads i 
den til Kirken hørende Lade, og om De 
i saa Fald bemyndigede os til at træf
fe de fornødne Foranstaltninger." 

Skole- og Fattigkommissionen. 
Til Købmand M. Møller, 10. Decbr. 

1838: "At Deres Velædelhed af Repræ
sentantskabet er udnævnt til i det af
gaaende Medlem, Købmand Revelius' 
Sted at indtræde i Skolekommissionen 
har vi herved den Ære at til~elde 
Dem. Ligelydende Breve ere tilskrev
ne Kbmd. Brinckmann og Sadelmager 

og endelig er de at anse som en billig 
Erstatning for den mulige Skade, Ved
kommende ved paa saadanne Dage at 
vælge Byens offentlige Pladser, der 
vedligeholdes saavel af Byens øvrige 
Indvaanere, som af de Markedssøgen
de til sit Udsalgssted - kunde tilføje 
Brolægningen. 

Vores Formening bliver derfor den
ne, at Hattemager Høyer lige med de 
øvrige af Byens Markedssøgende Ind
vaanere bør betale de ham affordrede 
Stadepenge, og disse for Eftertiden 
uden Undtagelse, erlægges af alle d~ 
af Byens Indvaanere, som søge Udsalg 
paa Markederne. P. S. Da ved Ai
stemningen fandtes Dissent blandt Re

. præsentantskabet, saa vil det dissenti
erende Parti afgive sin Erklæring. 

Dahlerup. Ovesen. Bendixen. 
- I Anledning af det til vor Erklæ

. ring fremkomn~ Andragende fra Hat
temager Høyer, hvor hai-t f~emsætter 
sine Grunde for, at han formeener det 
urigtigt, at Byens Næringsdrivende 

' 



Borgere er affordret Stadepenge, og 
paa Grund af hvilken han ikke har er
lagt samme, m a ae vi bemærke: "Da vi 
efter troværdigste Meddelelse veed, at 
~er, saa langt den menneskelige Erin
firing her rækker, aldrig har været er
lagt Stadepenge her i Byen af Byens 
egne Borgere, og den samme Regel 
følges i de os nærmest liggende og be
kendte Købstæder, Nyekjøbing og Ski
ve. Vi antager, at Byens Næringsclri-
ende Borgere ved deres Næringsskat 

~r tilstrækkelig beskattet af deres Næ
ring, vi finder det i flere Henseender 
1billigt, at trykke Byens Haandvær
{erstand, som væsentlig er den, der 
;øger Torvet paa Markedsdagene med 
m hidtil ukendt Byrde, som vel tilsy
leladende er ringe, men dog for dem 
1dgør næsten en Dags Fortjeneste, da 
enne Byrde end yderligere ville ned-

·ætte de Stader her i Byen, som ikke 
:re beliggende paa Torvet, eller de til 
;amme stødende Gader, da, om denne 
~egel, at alle skulde erlægge Stade
)enge, som havde Stade paa Markerne, 
len ogsaa maatte anvendes paa dem, 
'er søger det saakaldte Dragsbæk 
tfarked, der holdes uden for Byen, men 
1aa dens Grund, men hvilket vi finder 
ige saa ubilligt, og derfor ikke hidtil 
tar været fordret, da det alene er 
~yens e.gne Borgere, der søger dertil 
or at erholde en lille Fortjeneste, og 
la Torvets Broelægning, der forøvrigt 
ptet beskadiget ved Stadet i Marke
let, væsentlig er bekostet af Byens 
~æringsdrivende Borgere og derfor er
:lære: at vi finde Hattemager Høyers 
r ægring for at betale Stadepenge be
:rundet, og at vi ere af den Mening, 
.t Byens Indvaanere derfor bør være 
ie." 
~onnisen.. HundahL Frost. Møller. 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

-o-1f,-1o -:5t 
Thisted By 1768-1878. 

Af Anders C. Sv a l g a a r d. 

Torvedage. 
Til Byfogden, 7. Jan. 1839: 

,Gjennem en Række af Aar har 
rhisted Kjøbstads Indvaanere næ
·et det Ønske, at regelmæssige 
rorvedage, paa hvilke Landboere 
nø.dte med sine Producter og ud
:olgte samme paa Byens Axeltorv, 

maatte blive indførte til Afhjæl
pelse af den paa visse Aarstider 
føleligere Mangel af Tilførsel af 
Livets første Nødvendigheder. 

Den forrig.e Byefoged blev ofte, 
saavel mundtlig som skrivtlig, an
modet om at interessere .sig for 
denne gavnlige Indretning, men 
uden Følge og uden Grunden til 
denne Mangel paa Interesse kun
de erfares. 

Det, efter vores Mening, her i 
.Amtet vistnok mere .end andre 
:Steder saa herskende, .og i sine 
Følger for Kjøbstaden saa forder-

·velige For- og Landprang, maa an
sees som den nærmeste Grun.d til 
Landboernes Uvillie til paa Torvet 
a.t indfinde 5ig med sine Produc
ter, men da den af Byens Handlen
de indgaaede Forening om ikke for 
Eftertiden at udstede Indkjøbsor
.dre, kan antages for en Dee! at 
ville hemme Land- og Forpranget. 
Saa troe vi den væsentligste Hi )?' 
dr.ing at være bortryddet, og at det 
nu er paa Tide at formaae Deres 
Velbaarenhed til at interessere 
Dem for dette vigtige An)jg,gende. 

Vi giv.e os .derfor ·den Frihed :tt 
henvende os til Dem med Bøn om, 
paa. vedkommende Steder at andn
g.e paa, at Torvedage, hvortil vi 
a.n'See Ons dagen som .den mest pas
sende, maatte indføres her i Byen, 
og at det i Foreening med dis >e 
maatte tillades Landboere, pa:1 
een uden for Vesterbom udseende 
Plads, hele Aaret igennem, at fald
holde Slagtecreature." 

Byens Udgift og Indtægt i 1839. 
U.dgift 519l. Rbd. 811l/ 2 .a Skil!., 

Indtægt 5350 Rbd. 7413/ 2, Skil!. 

Indkomne Stadepenge. 
M.arkedsda:gene den 4. Juni, 3. 

Juli .og 9. Oktbr. 1839 indkom godt 
33 Rbd. Markederne afholdtes paa 

, Kapelsten. 
Vægter løn. 

I Aaret 1839 fik Vægter Cleme:1 
Dahlgaar.d 39 Rbd. i Løn. 

Nyt Jordemoderhus. 
I 1839 opførtes et nyt Jordemo

derhus, for hvilket Snedker O. 
Schou fik 595 Rbd. for Opførelsen. 
- Lars Chr. Veie fik 15 Rbd. for 
Jordemoderen og Families Logi i 3 
Maa.neder. 

Brolægningen. 
Til Byfogden om Brolægningen, 

7. Jan. 1839: "Blandt de Br-olæg
ningsarbeider Repræsentants-k. har 
betænkt at .anbefale i anstundende 
Foraar, hører ,den Gade, som fr:~. 
Træbroen ved Justitsraad Caror;s 

løber ,til Østerhavn, men da dea, 
som en Fortsættelse af Storega,iP. 
udgør et Stykke af den gjennem 
Byen løbende L andevei, og &aale
de~ hører under Veiinspectionens 
Resort, saa gjver vi os den ært.. 
Frihed at anmode Deres Velbh. om 
at gjøre dette vores Andragende 
"anhængig" for vedkommende Au
thorite.t. Uden at foregribe Ved
kommende, ved at paapege, hvact 
der bør gjøres, tillade vi os dog at 
bemær.ke, at førend Brolægninge?'l 
bliver at paabegynde, vil det være 
nødvendigt først langs med Fjor
den at opføre et i Høide og Breci
de "suffisant" Værn af kløved~ 

Stene, da i modsat Fald Fjorden 
om kortere eller længer e Tid v1l 
borttage saavel Brolægningen, som 
halve Gaden. 

Om dette Værn blev sat sa~ 

langt ud i Fjorden, at der, foruden 
den behørige Bredde til Gaden, til
lige blev nogen Plads til en Træ
plantning, som baade vi l tjene ti1 
Ziir og Beskyttelse for de hyppige 
Sønden storme, saa vilde dette ik· 
ke blive nogen Gjenstand for for
øget Bekostning." 

(De 'Sidste Træer bl ev fældede 
for faa Aar s iden. ) 

Valg. 
Til Byfoeden 7. Jan. 1839: "Ved 

det i Gaar afholdte Møde blev d~ 
forskellige Fon-etninger saaledes 
ford el·te: "T.il Formand, Apothe
ker Dahlerup. Til Viceformand, 
Amt.ss tueft.Jdm. Ovesen. Til Med
lem af Skolecommissionen. Sa(r.
rr.e, samt Kjøbmd. HundahL 'l' ·: 
::\iedlem af Havnecommission ~ll. 
:;{jøbmd. og Consul Bendixen, som l 
og.saa er Medlem af Bygningscom. 
Til at tage Sæde i Kirkeinspectio
n.en, Kjøbmd. J. Fr.ost, som ogsaa 
el· Medlem af Indkvartenin.gscom. 
Til a.t tage Sæde i .Fattigcom., 
Dahlerup og Skræderm. Møller. I 
Bygningscom., Smedemester .:\. 
Jørgensen, som tillig.e j Forening 
J;Iled Skipper A. Thonnisen, haver 
Opsyn med Byeru3 Inventariesor
ter, Bomme, Broer og Rækværker." 

Christianslys t. 
- I Anledning af en Sag om Af

gift af Ga.arden "Chnistianslyst", 
bemærkes, at Gaar.den skal være 
opført 1819, og fra {}en rrid til 
1839, være .ejet af følgende: "Ju
stitsraad, Toldinspektør Lange
land, .Konsul LUtzhøf.t, Kancelli
raad Ltitzhøf.t, Tiendekommissær 
Schiønau, .samt "Frue Nyborg". 



Vandfloden. 
Til Det danske Cancelli, 16. 
rts 1839: "Underdanigst! Net

p som Undertegnede Repræsen
antskab for Thisted Bye, hav.de 
~aabegyndt en underdani~t Ind-
31tilling til det høje Colleg.ium, for 
it gør.e det bekjendt med den Ska
~e. som Vandfloden ·den 7., 8. og ~
Januar havde af.stedkommet, mod
~ge vi tvende .A.ndragender fra 

~~. ~~~%ts~~~~v!:~!~:::l~~ ~~ 
~ees at have :tilføjet den største 
~kade, idet hans kostbare Gaard vil 
tave tabt saa betydeHgt i Værdi. 
tt, om den nu skulle sælges, det 
rille være tvivlsomt, om .det Halve 
tf, hvad den er værd, vilde kunne 
ndkomme. At udføre det af ham 
'oreslaaede Værn, for .at forebyg
~e lignende voldsomme Ovet"Svøm
pelser som den sidste, er en :reen 
Jmu1ighed for Byen, naaer den ik
re .tør .gjøre si.g Haab om As.sista:n
e andet Sted fra. 

Dette Haab er os tildeels be-r~ 
r.e.t, ved det vi har bragt i Erfa
·ing, at Ska,den, som ovenmeldte 
-l131turr.evolution afstedkom her i 
lyen, .sk,al være skildret som ube• 
ydel.ig, og denne Ber·etning muelig
il foranledige det høje Collegiu:m 
il, ikke at lade vor haardt med
agne .Bye komme i Betrag,tning 
ned, naar Fordelingen af ·det ved 
iollecterne indkomne, foretages. 
>en Taxa.tionsf.orretning, som vi 
·iv.e os den underdani.ge Frilied 
t vedlægge vort Andragende, vil 
Ivertyde det høje Coll. om, .at Ska
en ikke er saa ubetydelig, id.e:t 37 
f Byens Ejendomme, i hvilke Ej
roes .Formue for de.t meste· be
taar, ganske og v.ed et Slag have 
abt deres Værdi, og aldrig vil 
unne opnaae 1denne igjen, naar 
rl<e ForanstaLtning.er, som kan fo
ebygge Gjentagelser, træffes. 
Et saadant Værn v.il, saavel ef

~r Sagkyndiges P.aast.and, som 
ort eget Skjønnende, kunne er
oldes, naar en Dosser.ing af 
teene 'Opførtes langs Fjorden, og 
n Sluse anbringes i Aaemundin
en, for at for.ebygge Fjordens 
ndtrængen i Bækken. 

Det er .aldeles uden Tvivl, at en 
jentageise af Oversvømmelsen vil 
anske ødelægge de langs Fjorden 
•ggende Gader, . og gruelig er den 
'anke for enhver, som var Øjen
i dn~e til den sidste haarde Nød, at 
en T.id maaske .ikke er fjern, da 
t stort Stykke af vor kjære Bye 
il vorde op,slugt .af de vilde BøJ
er, og mange af vore virksomme, 

br.ave .Medborgere bragte .til Bet
telstaven. •Vi skue ingen Redning 
for denne rædsomme Skjæbn~. 
naar ikke det høje Collegium, ved, 
i Tillid .til Sandheden af denne 
vor underdanigate Fremstill.ing, at 
tillægge Byen sin Andeel i det Ind
samlede, med Ret til at anvende det 
W fornævnte Brug, vil sætte os .i 
Stand .til at afværge den. Som et 
yderligere Beviis paa Nødvendig
heden af, at .den under.da.nigst an
søgte Hjælp rækker, .troe v.i det at 
være, at de Mænd, som mere eller 
mindre have lidt ved Vandfloden, 
og af hvilke de flees.te ere mi.ndre 
end formuende, med Beredvillig
hed have underskrevet underd:t
nig.st vedføjede Afkald paa person
}jgt Brug af .den forventede Hjælp, 
naar det paa den foresla.a.e.de Maa
de maa.e bUve anvendt W at hæve 
deres i Værdi, aldeles sjunkne Ej
endomme, og den forventede Hjælp 
blive1· tilstrækkelig hertil. Om det,. 
fanebragtes Rig,tighed, tør vi haalre 
Velb. Hr. Cancelli.eraad, Bye- og 
Her.redsfoged Nellemann, og Høi
velb. Hr. Confer.ensra.a.d, Amtmand, 
Ridder Fayes formaaende 0g 
høistformaaende Erklæringer maae 
vidne. Assurancesummen var 
14,620 Rd. 

4; Et forfaldent Hus. 
Til Byfogden d. 26 . .Maj 1839: 

"Paa en Tid, hvor saavel Deres 
Velbyrdighed og Repræsentantsk1- . 
bet, som cgsaa Borgerne indbyr
des, gjøre alt for at give Byen et 
saa venligt Udseende som mueligt, 
er d.et sørgeligt at see Ruin-er, som 
den Fuldmægtig Steentofts Ejen
dom paa Baggaden frembyder. Vi 
giver os den Frihed at anmode De
J'eS' VeJ.byrdi.ghed om, at næ~te 
Fuldm. Steentoft maae blive til
holdt, enten at give bemeldte Røn
ne et anstændigere Udvortes, eller 
og.saa .ganske at borttage den. Ved 
hvilken af nævnte Foranstaltnin
ger der end træffes, vil Communen 
vinde i Sikkerhed med Hensyn til 
Ildebrandstilfælde, og allene a f 
denne Grund v.il upaatvivlelig gi·.,e 
vort Andragende saadan Vægt, at 
vort Ønske tør imødesee Opfylde}-
se." 

Fangetransport. 
Til Amtet d. 28. Maj 1839: "Un

derdani.gst! Deres Jløivel·baaren
hed vil,de .gu.n.stbehagelig tilgiv.e, at 
Repræsentantsk. allerærb. anke 
over en Udgift af ca. 40 Rd., som 
ef.ter vor underdanige Meening, 
unødvendig er p.a.aført Communen 
derved, at den til SlaverJet ind-

dømte, og under 15. April afsendte 
Arrestant, Jeremias Fleber , trans
porteres over Land i Stedet for, ef
·ter kgl. Resolution af 9. Maj 1828, 
at afsende ham søeværts, og hvor
til faae Dage senere bød sig Lei
lighed. 

Vi kjende ikke de Grunde, som 
har bevæget Vedkommende til at 
vælge denne kostbare ·Fremgang'i
maade, men vi tør ha.abe, at Deres 
Høivelbh. ·gunstigst vil undersøge 
dette, og derefter, hv.is ikke de 
meest trængende Oms.tæ'ndigheder 
.gjorde ,denne betydelige Forøgels2 
nødvendig, da fritage Communen 
for denne store Udtælling. 

Netop samme Dag som nævnte 
Arrestant afrejste herfra ov~r 

Land, ankom hans Søn, afsendt fra 
Hr. Justitsra.a.d Fischer, (Herreds
foged i Vestervig) for ogsaa at 
transporteres til en Straffeanstalt 
i Kjøbenhavn, men søeværts med 
Skipper Fisker. 

For denne sids.te betaltes 10 
Rbd., derimod Faderens Transport 
koster Communen 54 Rbd. 

Ved samme Leilign:ed ere v.i saa 
underdanig frie, at udbede os af 
Deres Høivelbh., a.t d'et for Ef.terti
den maae .tillades Re·præsentantsk. 
at erklære sig over Nødv:en.dighe
den af Anskaff-elsen af Reqv.isi.tkt· 
til de paa Commonen-s Regning ar
resterede Personer. Til denne un
-derdanige Bøn foranfe-diges vi, ved 
paa Regningen over foranmeldte 
Arrestant at finde Tmg anført<?, 
.som vi troe ,der kunne være viist 
større Oeconomie me-d. 

Saafedes finde vi ham, i neppr:! 
et naivt Aar, at ha-ve forbrugt i 
det Mindste 4 Lis-pund Halm ti! 
Sengen. I Arreste·n at have slidt 2 
Par Træskoe, foroden .den Fodbe
k!ædnin~ nan ved Indsættelsen i 
Arresten maae hav·e havt, og end· 
videre a.t være anskaffet ham en 
VHl Om~~diAAe~ta~ ~ 
.A'i'restforvareren gjøre sig noge;~ 

Fcrdeel ved Anskaffelsen af slige 
'fing, saa finde vi det dog urigtigt. 
.at andre end Repræsentantsk. un
der Byfogdens Præsidium, skal 
kunne indv.irke paa Byens oecono
miske Bestyrelse." 

b3 



, ra de gamle 
og n e arkiver. 
Thisted By 1768-1878. '.. a. .Q . "-{)--- 5 .. ,, -~~ 

Af Anders C. Svalgaard. 

Natvægterne. 
Til Byfogden d. 7. Juni 1839: 

.,Toldbetjent Jensen har besværet 
3ig over, at Vægteren ikke vil raa
e om Natten uden for hans Huus, 
•og;et han meget ønskede. For Væg

~eren skal det ikke være nogen Sag 
f Betydenhed, thi han afbryder 
in Runde faae Skridt fra Jensem 
uus. Desaarsag tillade vi os at 

nmode om, at Vægteren maa ·blive 
aalagt at opfyl1de bemeldte Jen
ens billige Ønske." 

Arresterne i Thisted. 
Til Byfogden d. 27. Juli 1839: 

De ved det kgl. Danske Ganeellies 
~krivelse af 27. Juny d. A. befale- , 
e Oplysninger om Beskaffenheden l 

tf de i Thisted Kjøbstads Raad- 1 

uus værend.e Arrester, tillade vi 1 
. s herved at afgive: "Murene i · 
rresterne No. l og 2 beklædt med 

Planker ;disse tvende Arrester ere 
vælvede. I No. 3 og 4 er Loft og 
ulv af Eegeplanker og forøvrigt 

ilstrækkelig sikkre. I hver af Ar
esterne er et lidet Hjørneskab til 
reenHgheds Afførelse, og disse 

enses hver Dag af Arrestforvare
en. 
·Arrestgaard eller anden Leilig

ed hvor de Arresterede kunne be
æge sig, haves ikke. I Arresterne 
indes ingen Indretning til disses 
)pvarmelse, og deraf er ikke spo
et nogen skadelig Indflydelse paa 
• angernes ·Befindende. I tre af Ar
esterne er en, og i No. 4, Senge
teder, forsynede med Madratser, 
lovedpude og Overdyne i ordent
ig Stand. 

Fiire Fanger have i Gjennem
nit hensiddet i Arresterne paa een 
~id. Der har ikke været prøvet no
·en Maade til Fang;ernes passende 
ieskjæftigelse, men det var ønske
igt, om saadant kunde udfindes. 
esourcerne til Arresthusets Op

ørelse er saavidt bekjendt, tilveje
ragt ved Repartition paa Thisted 
[jøbstad, og Hillerslev..Jlundborg 
~erreder, hvilke benytter Arre
terne under den Betingelse, at 
ferrederne udreder de%, og Kjøb
ta,den lj4 af Udgifterne. 

Forøvrigt bemærkes, at Daareki
:sten høilig træng.er til en anden 
Indretning, da den hverken har 
Lys eller Luft, uden af et 12 Kv.
Tommer stort Hul i Døren, og det 
8ynes næsten utroligt, at et men
neskeligt Væsen kan friste Livet 
udi i dette Lukaf, naar, som ofte 
skal være Tilfældet, Skaaden slaa<> 
:for Hullet, for at afholde denUlyk
kelige fra at ·gjøre Allarm." 

Penge i Sparekassen. 
. Til Byfogden d. 28. Juli 1839: .,I 
Anledning af Bemærkningen i Slut
ningen af Deres Velbyrdigihed;; 
Skrivelse af 24. ds., hvorved De 
yttrer Deres Forundring over, at 
Repræsentantskabet, uden at De 
ved det mindste deraf, har ladet 

' indsætte af Kæmnerkassens B·~
holdning i Sparekassen - f0r 
Fremtiden maa bede om, ogsaa i 
dette Tilfælde at have en Stemme 
med - skulle vi ikke undlade at 
gjøre Hr. Cancelliesekretairen oP
mærksom paa, at De under 21. May 
f. A. (a)tsaa før Deres Udnævnel
se til Byfoged herstæds.), udi Spa
rekassen indsatte 400 Rhd.; var 
med den constituerede Bye!oged, 
Hr. Overkrigscommissair Fayes 
Samtykke, og de under 22. April d . 
A . i Sparekas·sen indbetalte 400 
Rbd., var efter tagen Beslutning i 
Repræsentantskabet den 21. April 
forved, hvor Deres Vel1byrdighed 
;personlig var tilstæde; denne Be
slutning som De samtykkede, maae 
for.meentlig være forglemt, men da 
Kæmnerregnskabet for 1838 i sin 
Tid har været Dem forelagt, sart 
k unne De ikke være uvidende om 
den første Indbetaling, ved hvilken 
Leilighed Sparekassebøgerne bleve 
anskaffede. Næst at forsikkre' Dern 
om de smertelige Følel·ser, der paa
trænge sig os ved at erfare, at De 
tiltroer os saa liden Takt for den 
Ærbødighed, vi skylde vores Øv
righed, skulle vi be.de Hr. Ganeel
liesekretæren for Eftertiden at for
skaane os f.or ufortjente Repriman
der." 

Forholdene ved indtrædende Høj
vande. 

Til Byfogden d. 4. Aug. 1839: "I 
ærede Skrivelse" af 29 f. M., foran
lediget af Hr. Ju•stitsraad, Amts
forvalter Carocs Brev af 27. fore
g;aaende, (Christian Caroch, 1814 
- 1841) har det behaget Hr. Se
cretairen at fordre Repræsentant
skabets Erklæring, hvilken vi have 
den Ære at afgive saaledes: "Ved 
sid.ste Stormflod, saavel som ogsaa 
•red tidli.gere og senere Høivande, 

·har det viist sig, at Vandet, naal· 
det. mødte Modstand af de langs 
Fjorden o;pførte Diger, søgte ind 
i' de omskrevne "Kaaser", steg 
igjennem disse uhindret op i Ga
,åerne, og, ·dersom Vinden til ·sam
mt> Tid var paalands, gik Bølgerne 

J igjenneril dem, og satte Vandet i 
i Gaden i Bevægelse. De ere op.kom
; :men i Løbet af de, sidste 16 Aar. 
i ,derved, at de Beboere af Fjordlan
i dingen, som søg.te Erhverv ved de 

lr.ndende Fiskere, for at skaffe dis
St> bekvemme Landings•steder, an
lagde dem. At de nu afbenyttes 
som Jnd- og Udskibningssteder, 
;hidrører fra den større Bekvem
melighed, som de, fremfor Bryg
gen, byde, men det vil af sig sel1 
op.høre, naar engang Havnen kom
mer i Stand. Uagtet disse Udsigter 
til, at de af sig selv vil aflægges, 
kan vi dog. ikke andet end foreene 
vort Andragende med Hr. Justits
raadens, om dens snarlige Luk
ning, da det jo endnu ikke er af
gjort, om Byen faaer nogen Havn, 
og man eiiheller kan beregne den 
Skade, som de indtil da kan afsted
komme. 

Betræffende San\dg.ravningen, da 
ansee vi den af mindre Betyden
:hed, og troer det er rigtig at for
meene de Fatti.ge, som have Er
hverv ·her, ved, at udøve det. Der
imod tillade vi os at andrage for 
Deres VeJ.byrdighed, om De ikke 
fandt det hensigtsmæssigt at ned
lægge Forbud imod videre Udføren 
af Bygningsgru.us i Fjorden, idet 
mindste i Nærheden af de Steder, 
hvor det kunne tænkes at skade 
den forventede Havn. " 

Ophør af det borgerlige Korps. 
Til Byfogden d. 23. Septbr. 1839: 

"Vi har den Ære at fremsende 
Kjøbm. Revelius' Ansøgning om 
Entledig-else fra Borgervæbnings
corpset, samt en allerunderd. An
søgning til Hs. Maj. Kongen, om et 
aldeles Ophør af det bestaaendz 
Borgercorps. Ansøgningen til Kon
·gen lyder s·aaledes: "Den Forvis
ning allerunderd. Undertegnene 
med Landets øvrige Indvaanere har 
om, at Deres Kgl. Majestæt vil 
skjænke de Forslag, som, fremkom
m ende for Deres Trone, sigte til 
Medborgernes Vel, at allern. Gehør 
giver os Mod til at fremtræde med 
et allerunderd. Andragend~ om, at 
det her i Byen organiserede Bor-

. gervæbningscorps, maaatte ind· 
· gaae, og dets Medlemmer anvende.~ 
til at supplere det .bestaaende 
Brandcorps. Som Grund for denne 
allerunderd. Ansøgning, till-ade vi 



os. at fremsætte: "Den megen Ti-i, 
som aarJiog anvendes til Recrutter
nes Dressering og det ældre Mand-
skabs Øvelser, gjør Corpsets Be
taaen til en meget kostbar Tid'3-

anvendelse. 
Recrutterne ere som oftest unge, 

nyelig installerede Haandværkere 
eller Handlende, der kan behøve 
enhver Time til at erhverve sig 
Fasthed i deres nye Stilling, og 
som, da flere af dem ei holde Sven
de eller Drenge, i de Timer Lec
ponerne gives, maa see deres 
Haandteering ganske at hvile, føl
keligt lide et større eller mindre 
reelt Tab. Vel har Corpsets høje 
Chef, H. H. Hr. Conferenceraad, 
Amtmand Faye, til disse Leetioner 
)eordret Aftentimerne, men, da en
:tv.er Tid udenfor Haandværkernes 
Hviletid, anvendes til hans Haand
~Tærksdrivt, saa vil det allern. be
"lage Deres Majestæt at indsee, <tt 
1aar den Tid som medgaaer ved 
vaabenøvelserne tilbragtes paa l 

Værkstedet, den da var bedre an
,rendt. 

Hvad det ældre Mandskab an
aaer, da lide det ikke mindre 
ostbart Afbræk i sin borgerlige 
yslen, og komme~· hertil at Øvet
erne foretages om Søndagen, som 
~r en Festdag, saa vil det være 
ndlysende, hvilken Gene dd ~r for 
le af Corpsets Medlemmer, som 
!re Handlende. Disse, hvis Tal !k
{e er saa lidet i Corpset, have d'l 
kkun Valget imellem at udeblive, 
:or at ekspedere deres Post, og da 
ade sig mulktere, at møde, og da 
.il Skade for deres Handel og Cor
·espondance. Ogsaa lide Sidst
lævnte et ikke mindre føleligt Tab 
red deres Fraværelse fra Hjemmet 
>m Søndagen, idet paa den Dag de 
tleste Landboere •søge herind for 
lt af·gjøre deres Affairer, og at. 
mder disse Omstændigheder, Fn
rærelse maae virke haardelig, tør 
!01·ventes allern. indseet. 

Som før meldt, ere Rekrutterne 
:or det meste nyelig etablerede 
:laandværkere eller Handlende, 
;om saare nødig kan taale at bære 
1tørre Udgifter end de allernød
lendigste. 

Foruden det før nævnte Tab af 
rid, kommer endnu Anskaffelsen 
lf Mundering og Armatur, begge 
)ele ere kostbare Gjenstande, og 
pcal dog haves og anskaffes efter 
~et derom udgangne allerh. Regle
nent. En slig Udgift af flere Rigs
)ankdaler føles derfor meget. 

Nytten af et saadant Corps, er 
1aare tvivlsom. Naar fragaar de 

tfaae Gange, Corpset har nydt den sønden . for den gamle Brygge be
store Ære, at afgive Vagt for De- liggende Grund. Dette Forslag ere 
res .Kgl. Majestæt, de Gang~, det vi gaaede ind paa, og have i den 
allern. har behaget Dem å.t beære Anledning, i Haab om, at Deres 
vor kjære Bye med Deres aller- Velbyrdighed vil give Deres Sam
højeste Nærværelse, saa indskræn-
kes Brugen af de lærte Evolutio- tykke, tilskrevet Hr. Overkrigs

commisairen vedlagte Skrivelse, 
ner sig til een høist to Parader aarlig. som vi, hvis de deri gjorde For-

tSkulle Byen ofte nyde den Lyk- slag finde Deres Bifald, tør haa-
ke at skue Del·es Kgl. MaJ·estæt I·n- be forsynet med Deres ærede Un-

derskrivt." 
den sine Porte, ·da ville der uden 
Vanskelighed Jade sig danne en . - Til BiHov, 8. Oktbr. 1839: "Da 
Æresv~t for Dem, som, om de·n Communalbest. for Thisted Kjøb-
end ikke i militair Holdning kan stad har bragt i Erfaring, at det 
maale sig med de meere Øvede, skal være Deres Vel•byrdigheG 
dog ikke i Aarvaagenhed, og de:-1 overdraget at tilforhandle høibc
D_eres Majestæt skyldige Ærefrygt, meldte Collegium et Stykke Grund, 
VI! staae tilbage for Nogensom- for derpaa at opføre en Toldbyg-
helst. ning, saa giver den sig herved den , 

Det er af ovenanførte Grunde Frihed at henlede Deres Opmærit j 
at vi, _paa det Borgerskabs Vegne: somhed_ paa et.saadant Stykke, som 
som VI haNe den Ære at repræsen- Byen eJer, paa den søndre Side af 
tere, allerunderd. ansøge om, at den gamle Brygge, og hvoraf den 
dette Qorps for Fremtiden maae er villig, for 9 Mark pr. D Alen, 
ophøre, og alt vaabendygtigt ManjV at overlade det behøvede, og da 
skab anvendes til at danne et dyg- saafremt Handelen kommer 
tigt og veløvet Brandcorps. Dog Stand, vil overlevere jævnet og 
tillade vi os i allerdybeste Under- sløifet. Ved behageligst at tage 
dani-ghed at foreslaae, at af de Of- bemeldte Plads i Øjesyn, vil De 
ficerer, som nu fungere, skulle 9 t . sikkert med O'S indrømme, at den 
Par udnævnes til, i paakomme1.de l me~e ~nd den af _Ko~bersm~d 
Ildebrandstilfælde at commandere Smith blbudte, egner Sig ti l det til -, ' . 
en af Borgerne bestttaende Brand- 1 sigtede Brug, i.det den, foruden at 
vagi, ::~om havde at afspærre de tif l forskaffe den derpaa opførendP 
Brandstedet førende Gader, for al- l Bygning en fri ere Beliggenhed, la
le andre enld de rette Vedkommen- : der Bygningen præsentere sig 
de. Til den Ende skulde de beor- ! fordeelagtigere, end fra den anden 
dres til at udvælge sig et Mand- j Plads, og afgiver saa tilstrække
skab, som i nævnte Tilfælde havde ligt Rum, at Bygningen rundt om 
at møde i Armatur. kan befares med Vogne, og ligger 

Da det er os bekjendt, at Dere-> den eventuelle Havn nærmere, end 
Kgl. Majestæt haver viist flera den anden. Støttende os paa oven
Kjøbstæder den Naade, at tillade anførte Grunde, tør vi haabe, at 
Ophævelsen a·f de der bestaaende Deres Velbyrdighed gunstigst vil 
Borgervæbningscorps, saa tør vor anbefale dette Grundstykke til det 
Commune smigre sig med at nyde høje Colle·gium." 
lignende Naade." 

Byggeplads til en ny Toldbyg
niJig. 

Til Byfogden d. 8. Oktbr. 1839: 
"Det høi Kongelige Generaltold
kammer har overdraget til Hr. 
Overkrigscommisair, Toldinspek
tør Bi.ilow, at u•dsøge og købslaa om 
en beqvem Byggeplads til Opfo
relsen af en Toldbygning. Til den 
Ende har Hr. Overkrigscommis
sairen indledet Underhandlinger 
med Kobbersmed Smith heraf By
en, om en af ham ejende Grund. 
Førend imidLertid noget egentlig 
afgjordes, indkom Repræsentant
skabet fra nogle af Byens Indvaa
nere et Forslag til at tilbyde det 
behøvende Grundstykke, af den, 
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er Kanal og Stor~floden. 
igning til Kongen, 10. Decbr. 

medtage flere Uger. Hvilket B.aand ligt, og den gjorde Alt for at vække 
dette maatte være, tør vi vente ·en ugunstig Stemning imod Can'l
.allernaadigst vil blive indseet, lige- len; den troede at see- overhængen
som ogs.aa, at vi g.anske vare af- d.e Far.e, hvor ingen var, og spaa~
hængige af de Handlende i A..al- de om Ulykker, som eene kunde af
borg.- D.a denne BYJe var det ene- værges ved dens Lukning. Den 
ste Marked, en saa productiv· De<!l sendte .den eene Comitee ef.ter den 
af Lanqet som Thye udgjør, kunde anden op for at tage Canalen i 
søge, og samme tilførtes betydelige Øiesyn, og beregne Lukningsom
Varekvantiteter fra den øvrige ·: kostninger.ne, ,som om dette .Ar
Dee! af Nordjylland, sa.a blev det l heide v,ar den overdraget. Beboer
snar.t overfyldt, og <le Sid.stan- · nc; heroppe kunde ikke .andet end 
komne maatte da enten reise hjem smile over denne paatagne Vigtig
med uforrettet Sag; sælge .til hvil- hed, da vi vel vidste, at Aalborg 
ke som helst Priser, eller oplægge. hverken besad Evne eller Magt til 
Hvilken af disse tre Udveje der at udføre dette Foretagende, og at 

"A1lernaadigste Konge! I 
aa.ske vel dristige T.anke, at 
e vil blive os optaget i Unaa
:tde Undertegnede Repræsen
for Thisted Kjøhstad sig, i 
beste Unde:rdanighed, forin-

for Deres Kgl. Majestæts 
ediægger nedenstaaende al

~rd. Demonstration, a.t for.,. 
ce vor undersaatlig.ste Lyk-

1 valg.tes, var forbunden med betyd~- Deres Kgl. Majestæt ei ville tillade 
lig.t .Tab. IntetUnder derfor, at man nogensomhelst voldsom Handling 
da man erfarede at Canalen ved- mod denne, os af et kjærligt ·For
blev at være, søgte .at benytte -den- .syn skjænkede Kilde til Velstand, 
ne som et Emancipati.onsmiddel forinden Alt, hvad som kan siges 
f.r.a den Afhængighedstils.tand, i for og imod, paa det Nøiagtigste 
hvilken man før stod til Aalborg. var prøvet. 

g til Deres Majestæts Tron
l.se, nedbedende det kjærlige 
~ rigeste Velsignelse over 
Kgl. Majestæts, og ·et hver~ 
(S Foretagender, ligesom vi 
le det øvrige Land anr.aaber 
angt og lykkelige Regimente 1 

~r.es Kgl. Maj.es.tæt! Agger 
har fra det første Øjeblik 
v .seilbar, vær.et en Torn i 
Særdeleshed paa de Hand
A.alborg. Ved deres Opfor-
~ Medvirkning, blev for kort 
en til Hs. Majestæt, Høisa
g Frederich den 6te Høilov
~ommelse, indgivet en aller
mig-st .Petition om Luknin
bemeldte Can.al. Det er den
tion, som har foranlediget 
nde allerunderd. Demon-
l. 

rkanen i Aaret 1825, ve-:1 
banede Havet en Vei over i 

·den, ved at danne den nu-
e Canal, ans.aaes det som en 
kke, og .sandelig! det var det 
dog, ligesom ethvert Onde 
}ode i Følge med sig, ,.saale
aa her. Førend Gjennem
. skeete, og førend det blev 
tet til derigjennem at søge 
til de udenlandske Havne, 
herfr,a søges, indskrænked~ 
Byens som Oplandets Han
til Aalborg, .sjelden til Kjø-
1. Til før:stnævnte Sted før-
Egnens Producter gjenne!n 

r den, uanset de store Ube
!ligheder som denne Vei 
l; især vore, og .ere Grunde
Løgstøer en betydelig Hi:l
or en levende Omsætning; 

De første Prøver faldt godt u.d, og De Beskyldninger, som forhen 
man gjorde den Erfaring, at var gjorte mod Canalen, var enten 
ligesom man nu turde være overb<(-" ubeviislige, eller af saare lid~n 
:viist om, at Canalen aldrig meere Vægt; men, nu indtraf i afvigte 
.Jukkede sig, saaledes v.ar Handelen Janu.ary den sørgelige Vandflod, 
herfr.a og herpaa, nu ikke mere ,der udbredte s.aa megen Jammer i 
bundet Ul eet Sted. Landet. - Da Bølgern.e brøde ind 

Endnu et saare trykkende Baand, ov.er Landet, fra det Strøg, i hvil
som hæmede Oplandshandelen, va:r ket Canalen ligger, blev denne 
den Afgivt, som ifølge Kgl. allerh. strax udskrebet som den der var 
Resolution .af 23. Aug. 1826, "indtil Skyld i denne rædsomme Naturbe
videre" skulde erlægges til Aalborg givenhed, og nu forbittredes man 

: Havnekass.e af ethvert Fartøi, som endnu meere paa den. 

li passerede og repasserede benævnte D t f ·1 Id · t D M · · e e1 er a ng, a eres aJe-
A.alborg, og om hvisOphør vi, da de .s.tæt, af de in.dkomn.e RapporteJ.-, 
den Gang stedfindende Aarsager .allern. har erfaret, at ikke Cana-
nu maae ansees hævede, under 21 len, men den paa begge Sider af 
Marts si.dstleden, i F<;>reening me-d samme væren.de lave Landstrim
Kjøbstæderne Viborg, Skive, Hol- mel, var Skyld i, at Havet, sat i 
•Stebro, Nyekjøbing og Lemvig, til Oprør af Stormen, brød ind med 
.det Høikongelige GeneraHoldkam- <Saadan Vælde, thi den Van-dmasse, 
mer,indgave en underd. Ansøgning som, om der paa begge Sider hav
p~a hvilken vi vel til Dato ikke har .de været tilstrækkeligt Værn, kun
erholdt noget Svar, men tør h.aabe de have s.tyrtet igennem Can.alen, 
et saadant, naar .den fremlægges vilde ikke hav.e bl.evet nær saa stor, 
for Deres Majestæ.t til allern. Af- eller af saadan Voldsomhed, som 
gørelse. Gr.advis tiltog Gjennem- nu da den hav.de en Mileviid Aab
sejlingen gjenne.m Canalen, og saa- iDing at vælte ind .af. 
ledes har i Aar flere Hundrede Ikke desto mindre forstod Ved
!SkJbe afbenyttet den, og Handelen kommende, som de mindre godt Un
her paa OpLandspladserne faaet et derrettede, at fremstille Sagen, 
Sving, som m.an en halv Snees Aar som om det var Canalen, der for
tilbage ville have holdt for umuli~. voldte Ulykken, og med Lethed fik 
I samme Grad -som Handelen tiltog man nu en Mængde til at gaa ind 
igjennem Canalen, aftog den paa paa det Proj.ect, ved en Allerun-
.Aalborg, og de Handlende der erfa- derd. lndsti.lli;ng til den Høisalige 
rede da, at have man uretfærdigen Majestæt .at bevirke Canalens Luk
beskyldt Can.alen som Hovedaarsa- ning. Om vi end ikke antage, at 
gen til Sildefiskeriets Aftagen, sa a , D M · t t 1 b er es aJeS æ reso verer paa -e-
hævnede den .sig nu, ved at aflede rørte Indstilling førend det har be-
,den tidligere der stedfundne "Con- haget Dem .at laane et .allernaa
flux." dig·st Øre til, hvad vi mulig- maat-



i dybeste Under,danighed, uopfor
drede at maaJtte fremtr.æde for De
res Majestæts Trone, med. allerun
derdanigst Bøn om, at det ikke 
maatte tillades Nogensomhelst ~t 
foretage Noget ved Canalen ved 
Agg,er, enten til dens Lukning el
ler· Opfyldning, uden at det .skeer 
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Medlemmerne af Havnekommis
sionen. 

Til Amtet, .den 22. J .an. 1840: 
"Ved det i Gaar afholdte Møde .af 
Communalbest., for i Følge Kgl. al
lerh. Resolution af A. April 1798, 
.at vælge Medlemmerne .af den 
Havnecommission, som d.et, efter 
det Byen, ved Kgl. aHerh. Resolu
tion .af 24. Decbr. f. A. tilstaaede 
Laan til et Havneanlæg, som det 
bliver nødvendig at danne, bleve vi 
-eenige om at indstille Dhrr. Vice
konsul, Kjø.bmand Liitzhøft, · og 
Skibsrheder, Kjøbm. Nordentoft. 
Vinder Valget Conferens.raadens 
gunstige Bifald, tør vi haabe de 
nævnte tillagt Ordre til, i For
ening med Byfog-den · og Borger.
'repræsentant, Viceconsul Ben
dixen, 3Jt sammentræde." 

nder Opsym af dertil, af Deres 
gl. Majestæt allernaadigst ud

nævnte, ikke i Sagen interesserede 
agkyndige Mænd, hvem det des
~·den marutte allern. paalægges, i 
Forv.ejen at indhente V€dkommen
e Embedsmænds Betænkning over 
ette Foretagende. At det allern. 

naatte behage Deres Majestæt, at 
~aabyde en idelig og omhyggelig 
?lantning paa det Lavland, som 
;ind.es paa begge Sider af Canalen, 
ta denne Fremg.angsmaade fleere 
)teder har viist sig at bevirke den 
1ilsigtede Nytte, og at det aldeles 
kke maatte tillades u.nder Paaskud 
tf at forsøge Lukning, at nedsænk:: 
.nten Skibe eller .andet i Canallø
tet, for ei unyttig at spolere, ei al
ene Seilads-en, men ogsaa mange 
~usinde af Deres Majestæts tro·2-
te Undersaatters Udsigter til Vel
tand; ligesom ogsaa bevirke ner~ 
~jennembrud. 

Naar vi endogsaa indrømme, ~t 

et er høist sørgeligt, at Aalborg 
ar li-dt et saa stort Afbræk i sin 
andel, saa ville det dog være sør-

~eligere, om denne atter skulle til
ejebringes paa 6 ikke ubetydelige 
'jøbstæders, og et af mange Tu-
nde Sjæle beboet Oplands Be
stning. 
Af de den Høi·salige Majestæt al

~rund~rd. tilstiiJede Rapporter, 
ianalen vedkommende, vil det al
~rn. erfares, at .den ikke i den 
orte Ti·d den har existeret, har 
evirket saa liden Nytte, og da den 
esuden ved Høibem. Høisalige:3 
anlige huldriige Naade fornyelig 
r tilflydt en Kongelig Gave, saa 
re vi saameget tryggere for, at 
leres Majestæt vil ikke tiHade no
et Foretagende, som kan have 
eiladsen igjennem Canalen, den5 
Idelæggeise til Følge." 

Byens Grund paa Knakken. 

Havnen. 
Til Generaltoldkammeret, 22 . 

Til Kjøbmd. J. Frost, 21. Oktbr 1 

1839: "Da Repræsentantskabet .har 
br.agt i Erfaring, at De, paa den 
s.aakaldte Knakke har henstaaende 
Tømmerstabler s.amt Mølles.tene, 
.s.aa ville De behage at oplyse os om 
om de i nævnte Ting mulig hen
staae paa en af Dem ejende Grund, 
eller om de, af den tidligere Besty
relse har modtaget Tilladelse til 
saaledes at afbenytte Byens Ejen
~om, og da paa hvilke Betingelser, 
hge~om v~ ogsaa ere o.s udbedeng.e 
opgivet, 1 hvor lang Tid De saafe
des har afbeny.ttet de nævnte Plad
.se". 

.Jan. 1840: "Underd.! Communal
best. for Thisted Kjøbstad, tillader 
sig herved, idet den paa egne .)g 
.Byens Vegne aflægger sin underd. 
Tak for det høi·e Collegiums naa
.digtgte Medvirkning til Opnaaelsen 
.af det erholdte Laan til et H.avn~
.anlæg her ved Byen, i lige Under
danighed a t andrage, at det gun
stigst maatte behage Høisamme, at 
tillægg.e Cana!-, Fyr- og Havnein
.specteuren, Hr. Cap.tain-Leutnant 
Leth, Or-dre til, saa snar.t Aarsti
·den ti:Ilader det, at yde sin høist 
nødvendige Bistand til Arbeidets 
Paa,begyndelse og Fremme." 

Ny Spækhøker. 
Paa en Ansøgning fr.a Vog.nmand 

A. Kold, om en Bevilling som 
Spækhøker, .afgav det daværende 
.Byraad en saalydende Erklæring: 

"Da et velassorteret Spækhøkeri 
her i Byen er blandt de ønskelige 
Ting, saa tiHader Repræsentantsk. 
.sig under.d. at anbefale Ansøgnin
gen, dog tillader det sig at bemær
ke, at det kun anbef.aler · det an
søgte, naar Ansøgeren ikke ,ti11ige
med Bevillingen, faaer Ret til at 
anstille J.ag.t efter de aller.ede be
.staaende Spekhøkere, som vel ikke 
har taget Borgerskab paa dett~ 
Erhverv, men dog i flere Aar er
næret dem herved, og som, om saa
d.an Ret fulgte med Bevillingen, 
nolens, volens ville blive kastede 
paa Fattigkassen." 

Et Kæmnerbud med 2 Rd. i Løn. 
Til Byfogden 13. Jan. 1840 : "For 

.at spare Indvaanerne for unødven
dig Udgift, blev det besluttet at til- , 
staa Kæmner.en aarlig 2 Rd. til 
derfor at lønne ·et Bud, som skulde 
tilsige Skatteyderne, naar derea 
Skatter vare forfaldne, og for 
hvilket Bud han skulde være an-
.svarlig. 
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Havnen. 

Til Havneinspektør Leth, 22. Ju: 
ni 1840: 

"Thisted Kjøbstad er nu tilstaaet 
et Laan af Firrantserne, stor 8500 
Rbd. til Havneanlægget her. ved 
Byen, og da den derved troer sig i 
Besiddelse af de nødvendige Midler 
til denne vigtige Sags Fremme, saa 
giver man sig atter den Frihed, at 
henvende sig til Dem med Anmod-

' ning om, fremdeles at yde os De
res saa nødvendige Veiledning og 
Bistand til Arbeidets Fremme. 

Siden vi modtoge Deres Overslag 
af Dec.br. 1838, har Stol'lllfloden 
hjemsøgt os, og denne, saavel som 
ogsaa et i disse Dage stedfundet 
Høivande, har viist, at der kan ind
træde en saa høi Vandstand her i 
Bugten, som man ingen Sinde har 
regnet paa. Vandstanden i disse 
Dage, har nemlig været 2lh Fod 
.over dagligt Vande. 

Vi tillade os at tilføie, at ved en 
uforklarlig Hændelse blev, saavel 
:det os ved Deres Veltbaarenheds 
Godhed tilstillede Kort, samt flere 
til Sagen henhørende Documenter, 
borte, ved Indsendelsen fra det 
herværende høie Arnt til General
ioldkamrneret. Af de sidstnæ;vnte 
havde vi lykkeligviis Copier, men 
·ikke &aa af Kortet. Vi anmode der
for om Deres gunstige Medvirkning 
til, at vi atter maa faae et Saa
'dant". 

Vejen fra Faartoft til Thisted. 
Til Byfogden, 24. Marts 1840: 

"Rodernester, Hatternager Gjerlach 
har underrettet os om, at han af 
Deres Velbh. har modtaget Ordre 
til at besørge den Vei istandsat, 
som fører fra Faartoft her tilByen. 
Da Fjorden har bortskyllet denne 
iVei, og de tilgrændsende Bakker 
fonbyde at gaa højere op med An
læget af en ny Vei, saoa. har han 

l henvendt sig til Repræsentantsk., 
med Anmodning til det, at foranle
dige en Indstilling til højere Ved-

l kommende om, at det for Efterti
den maatte blive paal~t Beboerne 

•' af Faartoft, at benytte den ved 
Østermølle over Faartoft Mark, til 
den udiagte Vei, og den bortskylle-· 
de blive aflagt. Vi kan ikke andet 
end dele bern. Gjerlaohs Anskuelse, 
at det synes besynderligt, at Thi
sted, som ingensinde har Anledning 
til at befare den gamle Faartoftvei, 
skal vedligeholde denne for Beboer
ne af Faartoft, for at frietage dem 
for at følge den, vel noget længere, 
men dog egentlig afsatte iVei. Det ' 
1paa den ofte nævnte Vei anvendte 
ibetydelige Arbeide, vil være aldeles 

· spildt, saasnart Fjorden atter sti
~er," 

Da Nørregade ikke var brolagt. 
Erklæring paa· et Andragende fra 

Kjøbm. A. Lund til Amtet, d. 29. 
Marts 1840: "Repræsentantsk. maa 
tiltræde Hr. Kjøbmd. Lunds Me
ning, at Beboerne af Nørregade, li
gesaavel som Byens øvrige Indvaa
nere, bør, hver for sig, for sin 
Grund, vedligeholde sit Gadestykke, 
og indstiller derfor, at enhver nød
vendig funden Reparation af be
meldte Nørregade, indtil den bliver 
broelagt, lig Byens øvrige Gader, 
:udføres af Beboerne selv." 

Brandvæsenet - Kongebesøg. 
Til Byfogden, 6. April 1840: 

"Brandinspeeteuren har i Skrivelse 
af 4. ds. anmeldt for Repræsen-
1-antsk., at han til Byens Sprø.!te 
mangler et Vandkar, samt til 
Brandhagerne 2 Stk. Reeb, hvert 
paa 16% Alens Længde, hvorfor 
han andrager paa Anskaffelsen llf 
cisse Reqvisitter. - •Da det ansees 
uden for al Tvivl, at Hs. Majestæt 
paa sin forehavende Reise i an
stundende Sommer, vil gjæste vor 
Bye med sin allerhøiste Nærværel
se, og han, som Deres Velbh. be
ikjendt, har et meget skarpt Øje for 
de Utilbørligheder, han rnaatte stø
d·e paa, saa idet vi give os den Fri
hed at bringe vor Skrivelse af 26. 
Maj f. A. om Auctions:holder Steen
tofts faldefærdige, paa den vestre 
Baggade beliggende Sted i beh. Er
indring, tillade vi os ogsaa at an
mode om, at de Tjæretønder, Tø~
merstabler e. t. c., som ere befm
dende paa Fortongene og andre of
fentlige Pladser, maatte beordres 
borttagne". 
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Den nye Toldbodbygning. 
Til Generaltoldkammeret, den 22. 

_\pril 1840: .,Da Repræsentantsk. 
havde erfaret, at det af det høje 
Collegium var overdraget den her
<værende Toldinspection at foreslaa 
-en passende Plads til .at opføre en 
'intendent Told·bodbygning paaHav
nen, tilskrev det under 8. Octbr. f. 

.A. Hr. Overkrigscommissair, Told
hspecteur Biilow, og foreslog en 
Byen tilhørende Byggeplads, som 

-efter dets Formeninger bequemme
xe end den af Kobbersmed Smith 
·tiJbudne. Den foresiaaede Plads 
var den Gang belemret med Muur
. .steensstabler og opskyllede Fjord
steen, og syntes da meget mindre 
~nd det nu ved dens Rydde!.iggjø
J.•else viser sig. Directe har Repræ
sentantsk. ikke erfaret noget, enten 
om det høje Collegiums eller Am
-tets Meening i denne Sag, men da 
~ygtet har berettet os, at sidst
nævnte Autoritet skal have stem
met for den af Kobber&med Smith 
-tilbudne Plads, og vi desuden fra 
Byens Handlende have modtaget 
en Opfordring til at gjøre det høje 
·Collegium bekjendt med de Grun
de, som taler for at den af os til
lbudte Plads bliver anvendt til at 
liensætte Toldbodbygningen paa, 
saa tillade vi os underd. at frem
sætte disse Grunde. 

Foreløbig er vi dog saa frie at 
forudskikke den Bemærkning, at 
-det langt fra ikke er Byen saa me- l 
,get om den ubetydelige Indtægt, ~ 
som Salget af bemeldte Plads vil l 
-forskaffe, men ~kkun de ov.ervejen
de Fordeele, som den vil yde, saa
vel Opsynet som de Handlende, for 
1hvilke ·begges Beqvemmelighed 
Bygningen jo nærmest opføres. Ved 
at o.pføres paa den af Kobbersmed 
Smith tilbudne Plads, vil Toldboden 
blive indeklemt mellem tilstødende 
Bygninger, Haver og Gaardsplad
ser, og efter vor Formening bør en 
saadan Bygning have den friest 
muelige Beliggenhed; den vil til 
stor Gene for Lasning og Ladning 
blive fjernet betydeligt fra de 

l 
L' 



.Havnen liggende Skibe, og, langt 
frå at gjøre Brugen af Heste og 
Vogne nødvendige, lige saa fuldt 
som forhen fordr~ disses Anven
delse; for de Handlende er altsaa 
:ingen Gevinst her, ved Besparelse 
af Tid og Arbeidskraft; og, endelig 
vil den, paa Grund af sin inde
-klemte Plads, ikke bJi.ve saa til
_gjamgelig, som naar den bliver me
re fritliggende. 

Paa den af Repræsentantsk. til-
1 hudne Plads, vil Toldbodbygningen 

kunne blive tilgjængelig fra alle 
!Sider; være de lossende og laden
de Skibe saa nær, at Vareballer 
med Lethed kan føres til og· fra 
den; den vil præsentere sig fra al
le Sider, og forhøje Byens smukke 
"Udseende fra Søesiden. For Grun
tdens Suffisance bør aldeeles ikke 
Jlæres nogen Frygt, da den mod 
Fjorden vendende Side vil findes 
beskyttede af det opførende Bol
værk for Havnen, ligesom ogsaa 
<;runden, naar Havneanlægget er 
fuldført, vil være forhøjet ved J>aa-
fyldning saaledes, at den lige med 
Havnebolværket mod Land, naaer 
en Høide af 3 Alen over daglig 
Vandstand, og saaledes bliver altid 
ligesaa høi og lige saa fast en Byg
geplads som den Ko-bbersmed 
Smith besidder, og som er fore
sl.aaet at afkjøbe ham." 

Gaden langs Fjorden. 
Til Byfogden, 22. April 1840: 

"Det er Deres Velbh. bekjendt, at 
Gaden langs Fjorden fra Norden
tofts Pakhuus til Far.vel1huset, er i 
en saa ødelagt Tilstand, at det næ
sten ikke kan forsvares længere at 
lade den .henligge saaledes, og at 
den, hos Fremmede, som fra den 
Kant kommer til Byen, maa vække 
h~ist ufordelagtige Tanker. 

.Da dens Istandsættelse imidler
tid ikke kan blive af nogen Varig
hed, forinden man ved Værn imod 
Fjorden har forebygget dens ·oftere 
Bortskyllen, saa tillade vi os her
ved at indstille, at Bolværk opføres · 
langs Fjorden, og derefter de til
grændsende Grundejere tilpligte
des at istandsætte Gaden for deres 
Vedkommende, og Communen udre
de de Omkostninger, som Planerin
gen af det fra Fjorden indvundne 
Grundstykke vilde medtage. 

De til et saadant Arbeides Udfø
relse fornødne Penge, ere imidler
tid ikke tilstæde i Kæmnerkassen, 
hvorfor vi have tænkt, hos Direc
tionen for Sparekassen at ansøge 
om af dens Oplagscapital at erhol
de det fornødne, og hvis den ind
villiger, da at erhverve Amtets og 

det kgl. Danske Ganeellies Appro
bation".- Skrivelsen til Sparekas
sedirectionen var af 2. Maj 1840, 
og lød saaledes: "Repræsentantsk. 
giver sig den Frihed at andrage 
følgende for den ærede Direction 
for Sparekassen i Thisted: 

"Efter at Budgettet for indevæ
rende Aar var affattet, indtraf den 
sidsteVandflod, og tildels bortskyl
lede den til Øste11bom førende, 
langs Fjorden løobende Gade. At 
i~tandsætte den, førend den ved et 
Bolværk er skjærmet mod oftere 
Bortskyllen, nytter intet. 

Da vi imidlertid, fordi man ikke 
kunde ane at slig Ødelæggelse vil
de indtræffe, ei have opført de til 
saad•ant Værn medgaaende Pen-ge i 
Budgettet, og Communen ikke har 
andre Resourcer til et Arbejde, 

l som snart maae udføres, saa er d~t 
1 vi henvende os til den ærede Di
l reetion med Anmodning om dens 
l Indvilligelse i, at de hertil med-

l 
gaaende Penge maae udbetales af 
.Sparekassens Oplagscapital. Mod
tage vi Directionens Tilsagn, skal 
vi søge at erhverve Amtets og det 
kgl. Dans·ke Ganeellies Approba
tion". 

- Beløbets Størrelse nævnes ik
ke, men efter at Sparekas~ens Di
rektion havde nægtet Andragendet, 
indsendtes under 18. Maj 1840, et 
nyt, hvori den ønskede Sum ned
sattes til 300 R-d., og under 31. Maj 
s. A. indsendtes Andragende til 
Kancelliet om ·dettes Medvirken til 
Erholdelse af Pengene, men hvorle
des det gik, nævnes ikke i Proto
kollen. 

Betleri. 
Til Byfogden, 31. Maj 1840: "Vi 

tillader os at gjøre Deres Velb'h. 
opmærksom paa den almindelige 
Klagen, som høres her i Byen over 
det i en utrolig Grad tiltagende 
Huus -og Gadebetlerie. Vi tør saa
meget snarere vente en gavnlig 
Forandring heri, som det er os be
kjendt, at De fornylig har ladet 
tvende Betlere .anholde og afstraf
fe, og, uden at vilde foregribe de 
Forholdsregler, som rnaa ansees 
for de hensigtsmæssigste, tillade 
vi os blot at antyde, at det af fleere 
Grunde vist vilde være gavnlig, om 
det blev paalagt Politiebetjentene 
at gjøre J,agt paa slige Subjecter. 
Indva.aMrne vilde da blive overty
dede om, at Politiebetjentene ikke 
for Intet hævede deres ikke ube
tydelige aarlige Løn". 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

-o--
Thi sted By 1768-1878. 

7-t..Q ,Q. c.- 4- so 
Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Faartoftvejen. 
Til Byfogden, 7. _Septbr. 1840: 

"Efter Modtagelsen af Deres Skri
velse af 25. f. M. angaaende hvor
vidt det maatte være gjørligt at 
for-skaffe Faartoftboerne en Vei 
langs med Fjordbakken, isterletfor 
den bortskyllede Vej, overdrages 
det til Repræsentanterne Ovesen 
og Frost at undersøge Terrainet, 
og afgive deres Erklæring. 

Af denne Erklæring vii erfares, 
~t forinden Randen af Bakken blev 
forsynet med et forsvarligt Ræk
værk, var ikke at tænke paa at ud
læ-gge nogen Vei, og maatte natur
ligvis de hermed for.bundne Om
~ostninger rbli-ve Thisted Bye alde
les uvedkommende, da den For
pligtelse at forskaffe Faartoft
iboerne Vei, aldrig 1har eller kunnet 
komme til at paahvile Thisted Com
mune. 

Den saakaldte Havvej, er privat 
Ejendom, anlagt for Jordejernes 
egen Beqvemmelighed, og kan ikke 
ventes afstaaet til Faartofterne, og 
der bliver dem saaledes, efter Re
ipræsentantskabets Formeening, in
gen anden Udvei end den, at følge 
,den dem ad Østermølle udiagte Vei. 
Den gamle Faartoftvej langs Fjor
den kan ikke antages at være vide
re udlagt, end at Beboerne, førend 
:Fjorden gik saa nær ind mod Land 
som nu, paa Strandbredden danne
de dem et Spor, der ved jævnlig 
Brug endelig fik Udseende af Vei, 
og som saadan .blev -brugt, uden at 
nogen Ejendomsret •krænkedes; thi 
.der tiaves ingen Ejere af det til
grænsende Jordsmon. At Indvaa
nerne undertiden have modtaget 
Ordre til at forbedre denne Vei, og 
:udført samme, maa snarere ansees 
for at vær.e skeet af en vis Sløv
JI.ed og Ulyst til nøjere at under
tiøge Tingen, end Følelse af Pligt. 

Vi kan eiheller indsee, hvorfor 
Faartofterne -s~ulde være. viist en 
::~aa overvættes Opmærksomhed, at 
-der skulde være udlagt dem tvende 
Neje at vælge imellem. Det !høje 
:Amts Plan at udlæ.gge ~n nye Vei 

l over Enden af Thisted Mark, tilla-



de vi os at ansee som aldeles uud
førlig; thi foruden det, at det ikke 
er troeligt, at den Mængde Lods
ejere, som have Mark, alle skulle 
være villige til at lade deres Mar
ker "defigurere" ved at af.hæ'nde 
Jorderne til Vejen, vilde det vist
nok foraarsage saa enorme Bekost
ninger, at Faartofterne vist vilde 
betakke dem, om de skulde gøre 
Udlægget." 

Havnen. 
Til Generaltoldkammeret d. 21. 

Septbr. 1840: "Underdanigat! Un
der 30te f. M. modtog Repræsen
tantskabet et Andragende fra Hav
necommissionen her i Byen, om at 
det vilde interessere sig for, at en 
Capital af 1500 Rhd. Sølv maatte 
blive tilvejebragt, for dermed at gi
ve den paabegyndte Havnemole en 

l 
høist nødvendig Tilbygning, uden 
hvilken Havnen ei vil kunne opfyl
de sin Bestemmelse. 

Efter at Jlave været Vidner til 
den Virkning Stormen den 15. f. 
M. havde paa Havnen, 1ndsaae Re
præsentantskabet Rigtigheden af 
Comm.s Anskuelse, og Nødvendig
heden af den projecterede Forlæn-l ·gelse, og forelagde derfor det, i et 
Møde d. 19. da. forsamlede Borger
skab, det Spørgsmaal, om det vilde 
have noget imod at et yderligere 
Laan søgtes til Havnen bedre Fuld
førelse. n'et talrigt forsamlede Bor
gersk8ib, med Undtagelse af een 
Opponent, erklærede sig villig til 
at garantere tbemeldte Laans For
rentning og Tilbagebetaling. 

.Da den drivtige Havnecommis
sion med en særdeles Flid og Spar
sommelighed har udført det den 
overdragne Hverv saaledes, at den 
ei alene med det forhen modtagne 
Laan, har præsteret de i Oversla
get anførte Arbeider, men endog-

. saa med samme Sum givet Molen 
den betydelige Forlængelse af 20 
Alen, hvorved en bedre Indsejling 
og et større Bassin vandtes, saa 
trøster Communalbest. sig saa me
·g>et mere til at henvende sig til det 
høje Collegium med underd. An
søgning om dets g-unstige Med
virkning til, at et yderligere Laan 
af 1500 Rbd. S. paa de samme Vil
kaar som Hovedlaanet tilstodes 
paa, af det høikongelige Finants
collegium maae .blive tilstaaet. 

Hvorvel Communalbest. fuldkom
men erkjender det sande Borger
sind, hvormed Hr . .Consul, Kjøbmd. 
Lii.t:z~høft til·byder midlertidigt at 
vilde forstrække den behøved,e 
Sum, saa vilde den dog nødig gjø
re Brug af samme, naar den turde . 

smigre sig med, at det bøje Coll .. 
naadigst, paa Grund af den frem
rykkende Aarstid, og Sagens Vig
tighed, vilde interessere sig for, at 
det ansøgte Laan af Finantserne 
maatte blive tilstaaet det snarest 
mueligt." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

---()-

Thisted By 1758-1878. 
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Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Myndehund e. 
Til By.fogden, 24. Septbr. 1840: 

"Retten til at holde Myndehunde, 
er saavidt det er Repræsentantsk. 
bekjendt, ifølge den seneste Jagt
anordning, indskrænket til visse· 
Betingelser, som det er vitterligt, 
at 5!~gen af <lem, som her i Byen 
holde den Slags Hunde, endog i 
:viængde, er i Beaiddelse af. Vi 
tillade os der.for, foranlediget af 
en Klage fra de Indvaanere som 
h•)lde Faar, hvilke disse Hunde ja
ge løse, forfølge og bide, ai hen· 
JVendc os til Deres Velbh. med ærb. 
Anmodnin~ om at det uden He::J.
stand maae blive Ejerne af Myn
der paalagt .at afskaffe disse. 
Skrædder ~iøller jun. og Peter 
Grii~haug·e er os i Særdeleshed be
kjendte &om de, der holde flere af 
nævn~.e Hundeart." 

Den ny Sprøjte. 
·Til Amtet, 15. Oktober 1840: 

"Communal•best. har i Dag over
været en Prøve, som afholdtes med 
den af KQbbersmed Smith forfær
digede nye Sprøite, der er tilbudt 
Byen for en Pris af 500 Rd., men 
ikke fundet den af en saadan Be
skaffenhed, at den, især til en ma
dan Pris, kan ansees hensigtsmæs-
sig for Byens Tarv. · 

Da Byen nu for: Tiden har man
ge høj e Bygninger, og de 2 Sprøj
ter, som haves, ere for smaa til 
merl Nytte at kunne bruges ved 
saadanne i ulykkelig Tilfælde af 
Ildebrand, finder Co.mmunlalbeat. 
det at være Pligt fo.r si,g, at gjøre 
l ndstiHing til Deres Høivelbeh. om 
Anskaffelsen af en større Sprøite, 
der kan faaes i Kjøbenihavn hm~ 
Sprøitefabrikant Mejer for 500 Rd. 

.Bestilling af en ny Sprøjte. 
"Communalbest. udb. sig herved 

tiisendt fra Deres Fabrik, af den 
opgivne Størrelse, nemlig 2de 5 
Tommers Cylindre, Kobberbakke, 
Anbringertønde med Slange, 50 Al. 
Læder Sprøitesliange i 2 Dele med 
Messingomløbeskrue, Opsadlings
leed, Kobberstraalerør og Mund
stykke med en Aa<bning af 7 Li,n . 
i Diameter, hvorigennem Vandet 
drives til en Høide af 60 Fod, en, 
Undervo.gn med 4 Hjul paa Jern
axler, og til den opgivne Priis 500 
Rd., at. a·ftbetale i 3 Terminer, samt 
med Ret til, hvis nogle af de for
nævnte Egenskruher skulde mangle, 
da ei at være forpligtet til at mod
·tage den . Da den ønskes inden an
stunde Vinter, saa undlade vi ik
ke at gjøre opmærksom paa, at om 
kort Tid en Skipper Fischer her
fra Byen vil indtræffe. 

Saa snart vi erfar e den er bragt 
ombord, skal den første Afbetaling 
blive sendt". 

Stadsmusikus Zangenberg m. m. 
Til Amtet, den 20. Oktbr. 1840: 

"Paa det høje Amts Opfordring, 
tillader Repræsentantsk sig at an
føre de Udgifter, som - anviiste 
af Amtet til Udbetaling af Kæm
nerkassen - formeenes at burde 
være indhentet dets Mening om. 

Til Stadsmusicus Zangenberg er 
i fleere Aar, aarlig udbetalt ham, 
som Forblæser ved Musikcorpset, 
10 Rd. Nok bestod denne Udbeta
ling fleere Aar førend Forordn. 24. 
Octbr. 1837 traadte i Kraft, men 
det antages, at Borgerrepræsenta
tionens Samtykke hertil burde ha
ve været indhentet, da Forordn. 
traadte i Krulft. 

.Vi ·indsee heller ikke, ·hvorfor 
Zangentberg mere end de andre Mu-

l sici ved Corpset, skal være gage
r et, thi den G.r.und at han er træn
gende, er ikke speciel for ham al
Jene, men kan anføres om de fiee
ste Andre. 
--Ved Festivitet~. somMaje

stæternes Sølvbryllupsfest, Kro
ningsfesten og Hs. Majestæts Fød
selsdag, er paa Amtets Ordre an
sk!affet_ Kanonaderecvisitter, ogBe
løbet anviist udbetalt af Kæmner
kassen. Byen har til saadant Brug 
allene i Aar anvendt circa. 40 Rd. 
og Repræsentantsk. er ikke givet 
Leilighed til at forsøge, om ikke 
større Besparelser kunde have væ
ret anvendt ved Indkjøbet. Der 
menes i Communen, at Hs. Maje
stæt, vor allern. Konge, som saa 
varmt anbefaler Besparelse, ei vii
de blive unaadig si ndet mod vor 
Bye, om den, liig saa mange andre 

-- .. 



af' Landets Kjøbstæder undlod at 
yttr~ sin Glæde paa. en saa lar
mende og bekost_elig Maade." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

-()--

Thisted By 1758-1878. 

Af Anders C. S v a l g a a r d. 
- !rJ ·il. '3ti 

Jordemoderen paa Rejse. 
Tjl Krigsraad Wittendorff i Thi

sted, 7. Novbr. 1840: 
Forrige Vinter bragte Repræ

se~tantsk. i Erfaring, at den her i 
Byen ansatte Gjordemoder, ledsa
g-ede Deres Ve~bh. paa Rejser uden 
for det hende anviiste iDistrict. 
Dette foranledigede os til at give 
hende mundtlig THhold om at af
hclde sig fra slige ulovlige Rci~r, 
og 'ikkun varetage de Forretninger, 
eom maatte forefalde i ·det Di
strict i hvilket hun var ansat, 
og hvilket hun lønnedes. Vi havde 
formodet, at hun skwlde have ~
get den hende givne Advarsel til 
Sinde, men erfare nu, at hun af
rv:r;te Onsdag den 4. ds. atter skal 
have ledsaget Deres Velbh. paa en 
Reise til Hjarde.maal, og ved den
n.: Leilig~hed i saadan Grad for
eømt sin Pligtopfyldelse her paa 
Stedet, hvor hun just havde en Fø
dende under Hænde, at en Klage, 
so!)'l upaatvivl-elig maa ansees for 
retfærdig, over hende vilde have 
slemme Følger. 

Da hun imidlertid foregiver ik
kun at have foretaget denne Reise 
paa Hr. Kri:gsraadens Befaling, og 
efter at hun gjent~gende bar væg
ret sig, saa vil vi for denne Sinde 
tilbageholde den fortjente Klag-e 
over hende, og blot indskrænke os 
til at ånmode Deres Veltbh. om, e~ 
ved oftere .at medtage hende, at 
tvinge . os til en Fremgangsmaade, 
som vil være lige ubehagelig for 
alle P.aa.gjældende". 

Gadelygter. 
Til Bestyrelsen for det T,oftske 

Legat, 6. Decbr. 1840: "Forudsæt
tende, at den høitærede Bestyrelse 
for det Toftske Legat, med Repræ
sentantsk. og fleere af Byens Ind
vaanere, antager det for et føleligt 
Savn, at 'Gaderne i de mørke Vin
teraftener aldeeles mangle Oplys
ning, tillader Repræsentantsk. sig, 
!forinden det for Byens Indvaanere 
zforeslaaer Anbringelsen af Gade-

lygter, at fores·pørge, om man til 
Ans.kJaffelse af Lygter, tør gjøre 
sig noget Ha:ab om Assistance fra 
det T.oftske Legat? 

.Den høitærede Bestyrelse har 
tidligere, med ægte Humanitet 
limødekommet Andragender om 
Hjælp til et eller andet almennyt
tigt Foretagende, og dete lader Oi 

haabe, at den heller ikke denne 
Gang vil nægte os sin Bistand. 

Ny Fattigforstander. 
Den 20. Decbr. 1840 blev Bog

binder Kreiberg udnævnt til Fat
tigforstander isterletfor Snedker 
C. Schou. 

Vægterne. 
"Skomager · Poul Nibe ansøgte 

om en ledig Vægterplads, istedeet
lfor Anders Griishauge, som var 
afskediget i Novbr. 1840." 

D~ nye Sprøjte. 
Til By.fogden d. 21. Decbr. 1840: 

"Da Repræsentantsk. ei har bragt 
i Erfaring, om den fra Kjøbenhavn 
hidsendte Sprøite er bleven anta
get, saa tillader det sig at anmode 
Hr. Cancellieraaden om, at der, 
f,orinden den antages, maae 1blive 
anstill et en Prøve med den, for 
at man kan erfare om den ogsaa 
formaaer at drive Vandet til den 
o.pgiv.ne Høide, 60 Fod. Førend 
Prøven foretages, bliver Høidemaa
let_ vel at afsætte paa Kirketaar
net, og tillade vi os at forespØrge, 
om Hr. Cancelllier.aaden vi1l foran
salte dette afsat, eller det over
<tlr.ages Repræ.sentantsk. Vi ere
blevne gjorte opmærksomme paa, 

'at en temmelig almindelig Gruna 
til, at Sprøiteslanger briste, skal 
være den, at Straalemestrene, som 
ei kan høre, naar P.ompningen be
gyndes, ei betimelig nok aftage i 

:(>roppen som tilslutter Mundstyk
ket, og Vand.et presser derfor p.aa: 

' anibringes paa Tønderne nllaer dis- l 
se skal fyldes; de kunde o.pbevares 
i Sprøit~huset, og af en Brand
svend hidbringes til Fyl~e~ted~t·_·._ 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

-Q-

Thisted By 1758-1878. 

Af Anders C. S v a l g a a r d. 
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Klage fra Kobbersmed Smith. 
Til By·fog<len d. 21. Decbr. 1840: 

"Deres Velbh. har i beh. Skrivelse 
1 af 15. ds. affordr.et Repræsentant-

l .sk~bets Erklæring over en vedføiet 
Skrivelse fra Kobbersmed Smith 

eraf Byen, hvori han anker over, 
at. Repræsentantsk., efter at have 
bestilt en Bran<l-sprøite hos ham, 
.har, efter at han har afleveret den 
i fuldfærdig rSt.a.nd, casseret den, 
uden at opgive Manglerne. 

Helipaa har vi den Ære at er
klær·e: "Da Communalbest. af det 
Kgl. Danske Cancelli var paalagt, 
at foranstalte Byens Br.andvæsen l 
sat i en forsvarlig Stand, navnlig 
med Hensy.n til Sprøiten, som i Il
debrandstilfælde kunne virke me<l 
Nytte og Kraft paa de fleere 2 
Etagers Bygninger Byen nu ejer, 
blev, som Hr. Cancellieraaden be
kjendt, tilskrevet Sprøitefabrikant 
Meyer i Kjøbenhavn, om at opgive 1 
Størrelsen af, og Prisen. paa de l 
Brandsprøiter han fabrikerede. Ef
ter at vi havde modtaget denne Un
derretning, berettede !Undertegne- l 
de Frost og Jørgensen, at Kobber
smed Smitlh heraf Byen, for dem 
havde udladt sig med, at han vil-
de findes villig til at forfærdige 
en. Sprøite, liig den af Meyer op
givne til 500 Rbd., og skulde Byen 
ikke være pligtig til at modtage 
den, naar Repræsentantskabet ik
ke fandt den god. 

Uruder 22. Sepfur. f. A. tilkaldte 
Repræsentantsk. Smi-th, og han 
gentog da, 1hvad ,ti~ligere var be
rettet, og det overdrage~ nu ham at 
forfærdige en Sprøite paa oven~ 
nævnte Vilka.ar. 

Sl.angen og sprænger den . Dette 
.skal man paa flere Steder forebyg
ge ved, paa Opstanderen at an
bringe en Klokke, som ved at lyde, 
underretter Straalemesterne om, 
at Pompningen begynder, og ·da det 
har viist sin Nytte, saa indsille vi 
til Deres Vel.bh. om De ikke moot
te finde det hensigtsmæssigt, at la
de Byens Sprøiter saaledes forsyne 
med klarttonende Klokker. Bekost
ningen vilde vist ikke bhve af no
gen Betydenhed. - For i paakom
mende Ildebrandstilfælde at paa
skynde Fyldningen af Vandtønder
ne, tillade vi os at foreslaae An
skaffelsen :tf 2de store Træetager, 
som have en til Vandtønderne'> 
Spundshul passende Pibe, og som 

Denne præsenteredes som be
kjendt afvigte 15. Octbr., og prø
vedes i Amtsmandens, Deres, Re
præsentanternes, og en stor Dee! 
af Indvaanernes Overværelse. Ved 

1

1 

Prøven viste det sig, at Sprøiten ei 
' formaaede at yde stort meere, end 
!1 den saakaldte "Kirkens Spr.øite", 



! 
ligesom ogsaa, at den, f<>ruden at 
fordre en betydel.ig større Arbeids
kraf.t, ei var af den Sufficance som 
·man skulde formodet, idet nemlig 
Bakkens Vægge fik fleere .betyde
lige Buler, ved det at Vandtønder
ne kastedes op paa den, for at ud
t0mmes. Slangen blev eens·temmig 
erklæret for daarlig, og da den 
desuden ikke udgj~de ~tort -m~ 
-end % af det Antal Alen Slange, 
so-m Meyer havde lovet at levere, 
og Smith ·ikke yttrede et Ord om, 
at .den !blot skulde ansees som 
Prøveslange, saa kunde der saa 
meget mindre være Grund til at 
antage Sprøiten. Hvad Sm.ith be
retter om Yttringen han har gjort 
til enkelte Medlemmer af Re.præ
sentantsk., maa man paa det be
stemteste benægte Rigtigheden af 
det opgivne Datum, <la Smith skul
de have fortalt os om "egentlige 
Slanger", Reserve Do., Prøve Do. 
etc. 

Om saadant var først Talen, da 
jeg ved den fra Kjøbenhavn mod
tagne Sprøites Ilandbringelse, gjor
dE: •ham opmærksom paa de 50 Al. 
Slange, som medfulgte, da udbrød 
Smith, at som jeg nok vidste, hav
de det aldrig været hans. Hensigt, 
at den paa Sprøiten værende Slan
ge skulde ansees for andet end en 
Prøveslange, osv., hvortil jeg ik
ke svarede noget, da Sprøjtens 
Dom jo en Gang var afsagt. Af 
foranstaaende vil det altsaa være 
Deres Vehbh. klart, at der ikike 
paahviler By.en nogen ForpJ.igtelse 
tiJ at a.flcjøbe Smith den af ham 
forfærdigede Sprøite". ~ 

Konsul Bendixens Entledigelse. 
Til Byfogden den 2. Jan. 1841 : 

"Ved det i Dag afholdte Repræ
sentantmøde, foranlediget af Bor
gerrepræsentant, Consul Bendixens 
Andrag.ende om Entledigelse, paa 
Grund af de hy.ppige Reiser han i 
den sener.e Tid og fremdeles maa 
foretage sig, blev besluttet at ind
villige hans Entledigelse som Bor
gerrepræsentant. 

I Følge heraf, og efter' at Lod
trækning havde fundet Sted, og 
Borgerrepræsentant, Skræderm. 
tl\:løller havde trukket sig fri, vil 
følgende Repræsentanter træde u.d, 
nemlig A.potheker D.alhlerup, Ove
sen, Bendixen og Møller. 

V ægternes Morgenstjerne. 
T-il Byifogden den 12. Jan. 1841: 

"Det er blevet anmeldt, at af Byens 
3de Vægtere, ikkun den ene er for
synet med Morgenstjerne; da det-

l tP. Reqvisit fordres til Munderin
gen, saa tillade vi os at .forespør
ge, om Deres Velhh. vil overlade 

1

1 Anskaffelsen heraf til Repræsen
tantsk." 

Fra de ·gamle 
Sogne arkiver. 

-o-
Thisted By t175&-rtilt78. 

terne skulle ~PPm~s af de 'f_il
bagebliVIende, naar lJkn' eller Flere 
afgik - nu er indsvunde til Een 
(Det antages nemlig, at Hr. Ju
stitaraad, Amtsforvalter Caroc 
som ansat andet Sted, ei længere 
fungerer som Sparekassedirecteur 
her) samt opfordret ti l at foran
ledige en fuldstændig Direction 
etableret, tillader det sig herved 
den Friehed, at henvende sig til 
det høje Amt, med det allerærbø
digste Andragende, om det ikke 
maatte behage det, efter .at have 
hørt de sammenkaldte Interessen-

- '}{! 
Af Anders C. S v a ·J'g'å a r d. -Jr.'- 'S5 ' 
Politibetjent Agerholms Løn-

, ; ers Mening, om hvem de helst øn
skede til .at forvalte deres i Spare.;:_ 
kassen indsatte Midler, eller ogsaa~ 
efter F.orsla.g fra Repræsentantsk . .; 

forhøjelse. 
Til By.fogden d. 26. J an. 1841: 

;,Vi tillade os at forespørge, af 
hvad Grund Politiebetjent S. Ager
holms Betaling for Bekjendtgjørel
her er forhøjet fra 2 til 3 Rbm.? 
Det er antaget, at Agerholms Stil
ling smr. Politiebetjent og Udraa
ber. :1l!erede den Gang da han ik~ 
kun optJebar. 2 Rbm. for hv.er Be
kjendtgjørelse, var saa god, at den 
ikke .behøvede noget yderligere 
Tilskud, og vi haabe, at Deres 
Velbh.,' mad os indseende det ubil
Ji,ge j <:)!g Lønforhøjelse, beha.ge
lig,;t vil bevirke en Nedsættelse til 
d~n gamle Størrelse". 

Skorstensfejerens Løn. 
T.il Skorstensfejer Lars· Jacoh

sen den l. Marts 1841: "l Anled
ning af Deres Skrivelse af 4. an. 
ning af Deres Skriveisel af 4. Jan. 
d. A., hvori De anmoder Repræ
sentantsk. om dets Medvirkning til 
at f.aa den Dem tilkommende Løn 
udbtalt ved hvert Kvartals Begyn
delse, maae vi underrette Dem om, 
at saadant ligger udenfor vore Vir
kekreds. Kun saa meget kan vi 
gjøre Dem opmærksom p.aa, at saa
fremt Byefogden vilde ophøre med 
den Dem· hidtil viste Villighed, at 
lade Kæmneren opkræve Deres Løn 
tillige med de øvrige Byeskatter, 
vil-de De selv komme til at ind·kræ
ve den hos hver Huusejer især, og 
.derved udsættes for betydeligt 

! meere Bryderie end nu er Tilfæl
, det." 

:: · ~Sparekassen. 

Til Amtet, deri 2. Marts 1841: 
AJ.Jeræ!'bødigst! Efter at Repræ

i ~entantsk. er blevet gjort opmærk: 
som paa

1 
at Dicektionen for Am

' tets Sparekasse ~ efter opi':in.de
lig at have bestaaet af 5 Medlem

, mer, hvilket ~n tal. i .. Følge Statut-

at udnævne de 4 mangl-ende Dire.c
tionsmedlemmer. Vi tør smigre os. 
med, at Deres Højvelbh. gunstbe
hagelig vil indsee det grundede i 

ette vort Andragende, og med os 
indrømme, at Tilliden til Kassen 
ikkeun vedligeholdes i -den Grad, i 
hvi.lken de antagne Love overhol
des,· selv om en saa betryggende 
Personlig.hed som den eneste tilba-

l geblevne Directeurs er tilstæde_ 
Ere vi saa lykkeli.ge, at Hr. Con--

1 ferenceraaden (Fa.ye) deler denne 
.vor Anskuelse, saa tør vi ogsaa 
vente, at vort Andragende skjæn
kes g.lf»l:ltig Opmærksomhed." 

·-~~} 
Den nye Sprøjte. 

Til Byfogden d. 3. April 1841 : 
"Ved det d. 31. f. M. afholdte Re
præe;entantmøde blev det besluttet 
atoamtage den fra København be
stilte nye Sprøite, som ved sidste· 
Prøve vel ikke aldeles præsterede, 
hvad der med Hensyn til den Hø..i
de, hvori den skulde sætte Vand-· 
straalen, men dog i Betragtning· ar 
det ugunstige Stormveir og det. 
uøvede Mandskab, som betj.ente 
den, bl.ev anseet for at opfylde de 
'Væs·entligste Betingelsel'. Dog. 
fan·dt Repræsentant Frost sig, paa: 
Grund af denne Ma.ngel, foranledi
get til at disentiere, og gik hans 
Dissens ud paa, at da Vandstraa
len ei steg i d.en stipulerede Høide ... 
saa skulde denne formeentlig Man
gel bruges som Paaskud til e.t be
virke en Nedsættelse i den accor
·derede Priis. Denne Anskuelse de
Jer imidlertid ikke det øvr.ige Re-· 
præsentantskab, men tillader sig 
at udbede en Ordre til Kæmneren 
om at ti.lsende Fabrikant Meyer 
den første Trediedel af Kjøbesum-· 
.men, 166 Rbd. 32 Skill., eller hvis.. 
Kassen er i Stand dertil, da de 
tvende første Afbetalinger, hvor-

.,, 



' ved vilde spares nogen Portoe, om 
Vl ei bleve i Stand til at betale 
ham paa V ex el." 

Den ny Brolæggerjomfru. 
Til Kæmneren d. 18. April 1841: 

"Brolægningscommissionen har be
stemt i Morge nForm. Kl. 9 at fore-· 
tag.e en Prøvestampn.jng paa Sto
retorv med den nye anskaf.fede 
Stamper, og dertil behøwes et Læs 
Piksand, saa vil De behage at til
sige en Vogn til bemeldte Tid og
Sted at møde med omskrevne 
Sand." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 
~ ·v ,.......o- d.,.,., 
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Opbevaring af Dokumenter. 
Til Amtet d. 10. Maj 1841: "Uag

tet det ikke i Fortiden har været 
Praxis, tillader man sig dog at an
draye for Deres Velbh., om man 
ikke r.1aae faae udleveret til Opbe
var;ng, de Regnskaber Communen 
vedku::nmenåe, som siden Anordn. 
24. Oc~. 1837 traadte i Kraft, ere 
rcvi rlcrece <lg deciderede, og at 
saaledes fremtidig ethvert Regn
skab, som har været underkastet 
disse Behandlinger, maatte blive 
det udleveret med sine tilhørende 
Bilage. Repræsentantsk. foranledi
ges til denne allerærb. Bøn, der
ved, at det ofte hænder sig, at Det 
har Brug for et eller andet Origi
naldocument, som findes vedlagt de 
forskellige Regnskaber som Bilag, 
og kan de i~e forskaffe sig sam
me uden stor Uleilighed, saavel 
for det sel•v, som for vedkommen
de Autoriteter, og da paa Raad
stuen findes et passende Locale til 
Opbevaring af sligt, nemlig den 
saakaldede "Sparekasse", der vel 
egentlig ikke hører hjemme der, 
saa vil fra den Side vist ikke være 
noget til Hinder for Opfyldelsen af 
vort Andragende". 

Stadsmusikant Zangenberg. 
Til Byfogden d. 5. Juli 1841 : 

Fra Stadsmusicus Zangenberg er 
Repræsentantsk. tilstillet Andra
gende om, som forhen, saaledes 
fremdeles at maatte nyde ham i 
sin Tid af Amtet tilstaaede 10 Rbd. 
aarlig udbetalt af Byens Kæmner
kasse, som Erstatning for denUma-

. , 
ge, han har med at danne. Musici 
til Borgervæbningens Mus1kcorps, 
og at det Bidrag, som han ei har 
erholdt for sidste Halvaar 1840, og 
første Halvaar 1841 maatte blive 
ham anviist til Udbetaling. 

Repræsentantsk. som tilfulde 
indseer, at Zangenbergs oeconomi
ske Stilling ikke er saaledes, at 
man med Billighed kan fordre han , 
skal gjøre nogen Opofrelse af en- t 

ten Tid eller Evner, har intet imod 
·at hans Andragende bevilliges og 
tillader sig at henstille denne Sag 
til Hr. Cancellieraadens endelige 
:Afgjørelse, eller behagelige Ind- ' 
stilling hos højere Vedkommende." 

Paakørsel af Nørrebom. . 
Til Byfogden d. 5. Juli 1841 : 

"Toldbetjent Berg har anmeldt, at 
sidst afvigte 8. Juny har Sogne
fogden ifor Tveds Sogn, Peder 
Vilsbøl, ved at passere Nørrebom, 
tilføjet denne saadanne Beskadigel
ser, at Reparationsomkostningerne 
efter modtagen Regning, udgjøre 4 
Rbd. 4 Mark 12 Skill . 

Repræsentantsk. skulde herved 
tillade sig at andrage for Dem, om 
det ikke maatte behage Dem at 
paalægge bemeldte Peder Vilsbøl 
at refundere ovenmeldte af Kassen 
forskudsviis gjorte Udtælling. 

Reparation af en. Gade. 
Til Byfogden d. 5. Juli 1841·: "I 

mege~ ærede Skrivelse af 28. f. M. 
har Deres V:elbh. foresiaaet Re
præsentantsk., at det - for at fo
rebygge de Uheld, som muelig kun
de indtræffe naar Vogne fra Tor
vet af, raskt drejede ind i den 
imellem Provst Michelsen ogGjæst
.giver Verners Gaard løbende, nye
lig broelagte Gade, der, af os ube~ 

kjen.dte Grunde, er lagt højere end 
det tilstødende Torv - skulde la
de opføre en steensat Rende af 2 
Plankers Bredde. _ 

Herpaa tillader Repræsentantsk. 
sog at svare, at ligesom dets Dele
.gerede i Broelægningscommissio
nen i sin Tid protesterede imod 
Forhøjelsen ·af - bemeldte Gade, 
hvorved den omskrevne Steenkiste 
vilde være undgaaet, saaledes kan 
det samlede Repræsentantsk. ikke 
billige berørte Hæ.vning af Gaden, 
men maae tillade sig, saavel til 
Forebyggelse .af muelig indtræf
fende Uheld, som til ligelig For
d.eeling af det gjennem Byen 
strømmende Vand, at andra·ge paa, 
at Gaden, i det Mindste der hvor 
den støder til Torvet, bringes i 
Niveau med dette." 

Fra de gamle 
Søgile arkiver. 

-<>--
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Køb af Jord ved Østerbom. 
Til By,fogden td. :5. J JUli 1841: 

"Toldibetjent Jensen. andrager for 
Repræsentantsk., at et Stykke alf 
den udenfor Østerbom liggende 
Grnund, af 10 Alens Længde og til
svarende Bredde, maatte overlades 
tham til .Bebyggelse imod en mode
ra.t Betaling. - Vi .have, efter at 
thave taget den !Pa.a.viiste Plads ·i 

jesyn, ovenbeviist os om, at den, 
saatfr.emt .De iklke .skulde .have No~ 
get der~mod, d'r.a. vor Side ikke ikan 
!Være noget til Rimder d'or OtPfyJ~ 
delsen af •hans Ønske, og indstiJ.Je 
,paa Grund heraf, om De iikke fin
:der, at en Betalin,g af 25 Rbd. til 
·Byens Kæmnerkasse ikan •være et 
passende Forlan.gende for Otrnmeld~ 
te .Plads, ·som ellers !henligger t\.llbe
nyttet. Naar det tillige paaJ.agdes 
Je nsen .at .bygge -saa tæt <lP til det 
:ved .&mmen oværcnde Hegn, at det 
Stykke, som Husets Bredde IUd•gør, 
ikunde tjene som fremtidig Hegn, 
saa vilde Byen s .pare d.e !fremtidige 
Re·parationer ,paa ibe.meld.te Hegn." 

Pladsen norden for Tiendeladen. 
Til BYifogden d. 5. Juli 1841: 

"Norden !for .den a>aakaldte "Tien
delade", til:hørende •Kjøbmand 

t Steellibryggen, rfi.ndes en Plads, som 
Repr.æ-sentantSJk. antager at ti!Jhø
re Byen, idet den ikke .berøres alf 
n()gen Ejendoon, men :findes omgi
tVen af de tf.orakellige V:eje, som lø-
ber til den. , 

D.enne Plads har vi bragt i Er
faring, at Hr. Steenbryggen thar til
egnet sig og anvendt til Tømmer
·plads; vi ti:U.ade OS! denfor at an
mode Der.es ;v.eliblh. om at opfordre 
bemeldte 1Steenibryggen til ·enten at 
b eiV.jse ·sin Ejendomsret til samme, 
·eller inden en ,given Fri·st at ryd
de den, <lg sætte den i sin forrige 
Stand." 

Jordemodere~ Ko. 
Til Jordemoderen, Maren Peders

datter Bac·h, 21. JJUli 1841 : ,,.Fra 
Byefogden thar !Repræsentantsk. 
modtaget til Erklæring et Andra
·gende .:fra .Dem, thvori De anholde 
<lrn, at f.aae de.t Dem i IReglem. af 
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21. Novbr. 1810 tilstaaede GræS
ning og Føde til en Koe .enten in 
natura, eller godtgjort med 16 Rbd., 
aar.Iig, i Stedet for de 8 Rbd., som 
De hidtil Jlar oppehaaret. Man 
maae i den Anlednin·g erklære, at 
da næ.vn.te Reglements Par. 13 iik
kun omtaler "·Græsning til en Ko", 
anen intet Vinterfoder, saa maae vi 
antag.e .o.mmeldte 8 Rbd. rfor at væ
re fuld ·Erstatning for den tilstaa
ede Græsning. Skulde De :derimod 
.foretræk,ke Græsning in na.tura, 
skal vi, naar vi derom underrettes, 
sørge for at faae Dem denne an
viist i Kronens Mark, som det ene-

l ste Sted Byen thar til Raadighed til 
saadant Brug." 

Pladse~ '·ed Tiendeladen. 
Til By.fog.den d. 8. Augn.~st 1841: 

"I Henhold til Hr. Cancellieraadens 
ærede tSkrii\Telse aif 17. f. M. be-

. træffende Kjøbmd. Steenbryggens 
Hensigt, a.t }.eje den Byen ti!lhøren
de, af 1ha.m til Tømmer.plads ind
ta:gne Plads. lbag ha.ns Lade, maa 
Repræsentantsk. vedblive sin for
hen .gjorte A.nmodning, at det maa 
blive ham paalagt at ryd.deUggdøre 
.den. Foruden det, at man finder 
det urig.tigt, at Indvaanerne aa.ale
des eriter Be'hag ikan :udsøg.e dem · 
Oplagsplad~r hvor som ihelst det 
falder dem beqvemmest, og man 
derved snart vilde see Byens of
fenWge P.Iadse og Tilgange an
vendte til .saadant •Brug, an81ae wi 
ogsaa tillade os at .gjør.e Dem op
mærksom 1paa, at anan ved at tole
rere .en saadan ·Eg.enmægtiglhed, til
lige -for.mindsker Sandsynlig,heden 
:for i sin Tid ,a,t liDunne udleje de 
Pladser, som vil indvindes, naaer 
Bolværket ved den østre •Fjordbred 
reises. 

Med Hensyn til .den o.mqvæ.stio
nerede Plads, kommer endvidere, 
;foruden de an.førj;e Grunde, den 
Farlighed til, som en Tømmerplads 
lig,e for Nedkjerselen fra Marken 
tfremby.der om en Kudsk i Høstens 

! Tid ei lformaaede a.t •holde sine He
l ste, naar disse, med et stvært Korn

læs .efter sig, styrede Uge imod 
denne." 

·Fra de ua•le 
.Sogne arkiver. 

-()-
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Den nedkørte Nørrebom • 
Tj] By.fo.gden d. 20. Septbr. 

1841: "Etter at Ih ave indhentet Er
:klæri·ng tfra de ruf Repræsentantsk. 
Medlemmer, \hvem det paal:aae at 
b.es.ørge ,den af Peder Vjlsbøl 'lled
kjørte N ønebom i-standsat, ·have vi 
herved den Ære at freJliLSende .saa
vel denne, so.m .en. Gjen.part 8lf 
Snedkerens Regning. Det gamle 
TBmmer .er til 'Vedkommendes Tje
.neste, 'llaaer •han melder s.ig o:g be
viser, at han har erstattet de paa 
dens Istandsætelse medgaaede Om
kosning.er. Om ih·an iorøvri.gt ·iil<Jke 
iburde ansees med Mulet for ufor
sig.tig Kjørsel, flenstiUe vi til Hr. 
Cancellieraaden.s Bedømmelse", 

Konsul, Redaktør Lunds Papir
fabrik. 

Til Byfogden, d. 21. Oktbr. 1841: 
"Supplikanten. har f<lr.langt ;vor Er
ik.Iæring over Ansøgningen, og da 
lVi .anser det lfor meget ønskeligt 
om Supplikanten kunde udvide s.i:n 
P.apiir.fabrJk saaledes, at Byen. og 
Egnen ku111de derfra .blive !forsynet 
med det fornødne J>a.pier, hen&til
les :forø.vrigt til V-edkommende aJt 
bedømme Sikkemeden for det Laan 
Su•ppl&anten. øru~ker". 

Anbrineelse. af et Led. 
.Til Byfogden, ~. 2. Novbr. 1æ: 

"Tiell!decoonmissairSclliooau anhol
der om TJ!ladels.e .tH at anhri.nge 
et Led i Konsu.mtionshegnet, .f<1r 
at er.hol.de Vei .til :hans dentil stø
dende Jor:der. 

!Fra. Byens Sid.e var .der ,ilntet 
til Hillider de:nfur, naar .Han- eller 
®fter.kommere .:forsvarU.g;en :v.edli
,g.eb,oJ.de Ledte.t eller Por.te~ men 
.at man lalltager, at den endelige 
Mgiørel.se af dtmne Sig he.nihø.rer 
under iGene:naltoLdikammeret eller 
Told- og Kons1umtions .Opsynet". 

Entledigelse, sattes. under .A.fs,tem
nin,g, o.g det !blev .da eric:jendt, at 
J ør.gens.ena Helbredsti 1s.tan d IVar 
saaledes, at han ·bur-de jndatil1es til 
M:gan:g". 

Brolæggerjom.fruen. 
Ti.l Brolægmin.g.skoon., d. 6. Jan. 

1842: ".n a Re,præsentantsk. har 
/bragt i Emaring, at den, forrig.e 
Aa.r aned iklke ringe Bekostn.ing; an
skaffede Driv.er, ibenligger under 
a.aJben Himmel og. .paa .alfar Vei, 
saa tillader det sjg at anmode den 
ærede Coonmission, at uleiJi.ge sig 
med .a.t see den bedre conaerveret". 

Købstadens Jorder. 
Til B~ogden, .d. 6. Jan. 1842: 

"I Anledn. af Deres Velhh.s Skri
Wi€lse .af 28. Dec.br. f. A., indehol
dende .en CommJUnication af det 
Kgl. Rentekammers Skrivelse af 4 . 

.ft( M., til det •her.v. A:mt, om at bli
ve Wsti.llet Udskifningsrforretnin
gen over T:hised Kjøbs.tadjorder, 
forsaavidt disse lb.ave været ud
skiftede, og om ihvjJken ·Forretning 
Hr. Can.ceUieraa.den. antager Re
præsentan·tsk .at være :vidende, 
IIllairue rdet tje.nst1i-g:t 1ril:bagemelde, at 
.det er aldeles uvjdende om, saavel 
at Tillisted Kj,øbstadB Jor>der have 
:vær.et Udskif1ming underg·ivet, som 
ogs~, om det alligev.el skulde 'hla
ve !Været ·Ti!Jfældet, om hvor For
retningen er iber.oende". 

En ny Kæmner. 
.Til .Byfog.den, .d·. 6. Jan. 1842: 

"Da .den nuv:ærende i<:æmner, Kjøb
mand S.ørensen ved sin Ansæ:tteJse 
.som .Kæmner, ikkun ansattes ,paa. 4 
Aar, og dette Tidsl'!Um v.ed ·indevæ
rende Aar-s: Begyndelse er udrun
det, saa tWade Repræsentantsk. 
si.g iherved .at indstille, om de.t jkke 
maatte behag!€ Hr. Can.celli.eraaden 
snarest muelig.t !Sit lfor>an.s.talte en 
Raadstue.samlin,g. for at erfar~. om 
Rorger.s.kabet ifremdeles ønsker en 
lønnet tKæmner, som itillige ~I 
:være Fattig- og Skolevæsenets 
Regnskabsfør.er, og i .saa Fald for 
hviJken Løn. Hvoref.ter da Posten 
!blev ta.t ibekjendtgjøre vacant". 

Den opskylled~ Fjordtang. 
Til. By.fogden, d. 6. Jan. 1842: 

"Naar Sescri.ptet af 20. Jan. 1792 

B tan~- havde været Repræsentan.tsk. be-orgerrepræsen ocr. . 
T ·I ·B·.J d d 29 De...._ 1o .. 1 . kj~mdt, som Deres Velbeh. anfører 

l J'ILog an, . . . . ~.;ur. 0'\to • • d Skr" I -.c 21 D ·b "' 
"IT d d t : D fh Idte Re . _ ·l ær.e ·e , lV·e .se <CW. • e-c r. ..... "ve e ~ ag a o . præ A _. "Id 1. 1-.. t · t tmød bl d Lodt kn" ., ua Vl e, 1ge saa lue som n.aar sen an e, 1 ev we ræ .mg, H C 11· 
f · -+ t H d hl .c t d · · det havde tværet : r. ance 'Ieraa-a gJo~.~. a. un a: . .1·ra ræ er Slll . . 

nuhasvende Post :SOOn •Borgerrepræ- ll den ibekJendt, .rufogi!ften af. de om
. .sentant. .Borgervepræsenotant Jør- ~revne Jor.dsty.klker h~v.e md!lydt 
gensens md.givne Andr,a,gende om :l Kæmnel1kassen, Qg' Vl kunne d~~-

?~ 



for iik.ke have Noget at ibeanærk.e 
imod, at De refiunderes den ind· 
k.oo:nne Lejeafigilft, citer Frad.ra.g af 
.A.uctionsomkostninger.ne. For saa..
:vidt !Hr. Cancelliera~aden i lbenæ:V\11· 
rte Deres ærede, tilLige yttrer .den 
Fonm01dn-ing, at være ·berettiget .H 
den udfor ibenæ:v.n.te Jordstrækning 
.a.f Fjoooen indskyJledJe Tang eller 
Ræe, der .i en Ræ:kke .af A-ar ha-r 
været bortsolgt .til 1n.dtægt Jf.or. 
Kæmnerkassen, da maae vi ibemær· 
ke, at denne Tang ikke o.pskylles 
;paa ode omlhandlede Jord.stylk!ker, 
men paw den der.fra vidt radskil<dte 
g,olde Fj,or.dfl,trand; :a.t dertil er Ad· 
.gang uden at fortrædige Byefog· 
dens Græsningare t; at Ingen af de 
,tils!tø.dende priv.a,te Jordedere der 
ihaJve Jord .UIID.i'ddelibar.t til .Fjord· 
8tranden denfor lhave fr.emmet .no· ' 
gen .Paastand OOn. .Re.t til Tangen, 
som denfor og-s8181 har v~ret solgt 
.til ·Foroel rfor Kæmnerkassen; at 
Fjorden og dens Strandbred er et 
Reg.a.le, og a.t Res-cri1ptet af 20. Jan. 
1792 ingen Anledning giver ,tiJ den· · 
ne Udvidelse til .e.n Ret, der .af in·· 
~n af de foregaaende Byefog:der. 
har været paastaaet, og ;vi ~ der· 
lfor Jddce være alf den Meening, at 
Der.es Velbh. har en saa.dan. For· 
øvrig.t kan Repræse.ntantsk. :ilkke 
lhave Noget imod at Sagen .indstil· 
les· til det Kgl. Danske Oa.n.~ellies 
.A.fgjørelae". 

Ny Skoleforstander. 
Til 8kolecommis&iolnen i Thisted, 

d. 26. J an. 1842: "Repræ.sentallltsk. 
tillader sig .herved at tilmeLde, at 
det, ved det i Gaar .afholdte Møde, 
har valgt Kjø.hmd. Carstensen til 
at ,fungere ·som SkoJefo.rstander i 
!den åratraa.dte ·Fors.tander iKjøbmd. 
Hnmd:ahJ.s Sted". 

Valg af Borgerrepræsentanter. 
Til Byfog>deu, d. 24. FeJ:>r. 1842:. 

"Ved det første Møde efter Aars.
sJcilf.tet, Ibieve .de forskjelldg-e Poster, 
.saaledes fordelte iblan.dt Medlem
merne : Fomnamd ,Apo.theker Da!hle
ru·p, Vi.eceforman-d Ny.eborg, og til 
at :have Opsigt med Byens offent
lige .Bygninger etc.: Mø.ller og 
Smith. 

fra de gamle 
Sø.unearkiver. 

-(>-
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Købmand Grønlunds Mødding. 
Til By,fogden d. l. Marts 1842: 

,.Repræ.sentantsik. tilliader sig at 
amnelde, at'kjøbmd. J. A. Grønlun.d 
paa den udfor hans forrige Gaard, 
og til Glliden stødende a,a~bne Plads, 
.har dannet en Mødding. 

Idet vi bede ham tilholdt snarest 
mueJ.igt ,at bo~ denne, maae 
vi tiJJ.i.ge g~jøre opmærksom paa, a.t 
iF.leer:e, saasom V.ognmand Christen 
Bentsen og Vær.tshuusholder Jens 
llfathiesen gjøre si-g skyldige i &am

me Overtrædel•se af Anor-dn-ingerne 
fol! god Orden." 

Skattens Betaling. 
Til Bytfogden d. 23. Marts 1842: 

._Det er . andr.aget far Repræsen· 
illantsk. .at Indvaaneråe, især deri 
allf.ormuende Del af samme, føle ·sig 
meget besværede ved, naar de aif 
P~liUbetejnyne erindres om deres 
Ska.tter.s Betialing, da for denne Er· 
lindring a:t maatte erlægge l Rbd. 
iHa.T'k til benævnte Betjent. 

·D.a fleer.e af Sk&ttey.derne tven· 
~e Gange a.a.r-li.g faae en saadan 
:Melding, sa-a betale de, :fo11uden 
Skatten, der OOte næppe er større 
end Gebyret, 2 Rb. Mar-k mere. For 
at bevil1ke dette for Ma·n.ge <virke· 
lige Ond.e hæv-et, tillader man sig 
Jat indstille, om De iikke -maatte fjn
lde det h.ensigtsmæsaigt <f.or Efter· 
tiden at lade Indvatanerne truvarsle 
ved Trommeslag, n.aar den yderste 
roid, inden -lwiliken Betali-ngen skal 
ae, nærmer sig." 

En Tøjfabrik i Thisted. 
.T·i.l Amtet, den 23. Alpr.il 1842: 

,JAUerælibødigst! I Anledning alf 
det høje Amts Sluti-veise arf 16de 
Ida., lwori Rep.ræs·en,tarutsk. .aå<for
C•res dets Erklæring om, . ihtvor.vidlt 
idet v.ilde være i Communens Tanv, 
at det l)le.v tilladt Kjøbmd. Werner 
ib.er.a.f Byen, i Forening med den 
ham .tidligere bevil.gede Tøifrubrjk, 
at anlæg·g.e og driv-e et Farv-eri og 
~.k!kerie, tillader man sig at er
klær-e: "Man· ~an idcll:-e have Noget 
imod at den ansø.g,te Bevilling .med
«teles, naar den knyttes •til den Be· 
:ting.else, at den alene maa .a.f.be
my.ttes naar og saalænge Suppl.ican. 

)ten s.tadi,g dri-ver et Tøivæ:v-eri med 
i dtet mindste 6 Vævestole. 

net vil derv-ed vise S'ig, at det 
ikke, soon Minor-iteten alf Repræ· 
sentan:tsk. antager, er Ansøg-erens 
Hen!Sigt wt søge Tilladelsen alene 
fur at kunne concurere med de al· 
jerede eta!blerede Farv-erier, men, 
llv.ad Major.iteten anfta.ger, ogsaa, 
og fornemmelig til hans Fa~bri.ks 
!l'aiW." 

Liitzhøfts Dampskib. 
Erklæring paa en Ans.øgning fra 

!Ag-ent Lii•tzhøi\t om at maatte drive 
Da.mpsbbsfart paa Limfjorden: 
"N aar Su,Ppli.caruten, Ag-ent Liitz
bøft skal kunne verute nogen Er· 
&tatni·ng f.or de B-ekostninger, han 
agter a,t anvende p.aa delt pro~ec· 
erede Dampfar.tøi, han ansøger om 
at maa etwblere til Fart i Liimtfjor
den, anseer man dett for nødven.digt 
.at der til:sta·aes ham. Eneret i den· 
ne Entre.prise, som upaatviv.lelig 
vil være atf &tor Gavn for dat af 
iU:iimfjorden ·beskyll-ede Opland, og 
tillade v-i os at foreslaae 10 Aar ~ 
llom et passende Aarem.aaJ for be- l 
meldte Eneret. 

D<~g - at han tilpJi.gltes, inden 
passende kovt Frist, .at ·ha-ve et so· 
lidt Dampskib af den opgivne He
.stekramt i Far.t her paa Fjorden, og 
e.i fooer Ret .ti] at formeene andre 
D~J>.siki-be som indlk.oom.e i Fdor
lden, at uldskibe og indtage Passa· 
.gerer og Gods fra og til inden
fjords, Stæder". 

Stokkemænd og Tingsvidner. 
ri' il Amtet, d. 3. Maj 1842: "Re

præsentants'k. har taget en aller
høies.te ResolUJti.on lfra det Kgl. 
iDanske Cancellie ,af 22. Marts 
l!idstl., under Ovenve.ielse, og tilla· 
der man sig alt ytt re, .at man anseer 
ilet alf paa.trængende Vigtighed, at 
Lovens .Ord blive rest irtmere.de, saa
!ledes at Retsvidnerne blive ærlige 
wberygtedeiBorgere og Bønder, hvil· 
ke sidste bør være boesa.tte. Men 
- om det end ilclce for Kjøbstæ
iierne vil findes trykkende, at det 
paalægges Enhver, selv at udføre 
iVi·dnoehestil.1ingen, eller at sende en 
a.nden"Bor.ger i sit Sted, vil det ®g 
:fur Landboerne bl.ive høist byl'lde
fuldt, s>aal.edes a,t lade denne Om
budsplig.t udfylde, !hvilket ogsaa 
all-ereae er: i-ndseet strax efter !Jo- • 
I'Vena Emanation, :da Forordn. 4. 
4. Mams 1690 Par. 5.: allete.de til
lader, at Stillingen maae udfyldes 
ved en anden }().vfast Mand, hvil
ket senere er uda·rtet :saaledes, a.t 
Dommerne :~Qun ordentligv.iis, :mod 
ne GQ.dtgørelse fra Herredets Be· 

_boere - der i d.en nærmeste, os 



r.-bekjendte J,uris-diction er % S~p. 
iBy.g af hver Gaard, antager Stok
kemand og · T-ings.v.idner, og, ared
ovanlig de Individer delitil, som 
kan enhoJdes for billigst Prjis. V·i 
meene at Kjøbstædernes Beboere 
gJerne vHde medtage .den Udgi,v:t 
paa Kæ.mnel1kassen, som kunde fly
de af at ·der eliholdes !Ordentlige 
T·ingavidner. og Byr.den :bJ.ev da li
.geligere fondeelt, end om det, som 
!hidtil, skaol være et Ombud, da det 1 

.har til Føl.g.e, at FLeere aldeele.s ' 
undg.aae at deltage i denne Pligt. 
- For Landets 'Vedkommende kan 
der or.dentlig;viis el"holdes gode lov
åias.te boesatte Mænd, for den Be- , 
taJin.g som ydes til Dommerne for 
att bo:lde Tingsv.i.dner, og hvor, som 
fl.eere Steder er Til<fæld~t, Dom
merne lboe i Kj.øbstaden, og -de or
d~naoire Retter holdes paa een Dag 
for Kjøbs.t.aden og Land).urisdictio
nen, kunde Tingsvidnerne for .beg
ge steder antages og: lønnes i For
ening. Som en Be.try.ggelse for, at 
Tingsv-idnerne bleve Mænd, som de 
bør være, kunde det lf<>l'IVenteJ.ig 
over:dr-ages et Medlem af Amtsraa
det, tilligemed et Medlem af Bor
gerr.epræsent.antsik., til i Forening 
med Dommerne at an,tage T4ng.svid
nerne. og at have Tilsyn med aot 
disse saaledes antagne Mænd selv 
lll.df.øre de Pligter, som følge af de- 1 

res Stilling, uemUg at være Vid
ner, saSJVeJ, i de or.din:a.ire Re~ter, 
s·om ved ExMaretterne, saa og 
Med!domamænd i d·e Sager, ihvor 
saadanne udfordres". 

Fra de gamle 
1 

Sogne arkiver. 
l --o-
l 
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Salg af Pakfarver. 
F.ar ,ver Møller i Thisted ansøgte 

Kongen om Tilladelse til at sælge 
Pta!klfatver, og Repræsent.ants:k. an
befalede Ansøgningen saaledes d. 
6. Maj 1842: 

ge til at diarve deres Huuslflidspro
ducter i; da Tovisthand.elen, end
skjøndt :temmeJ,ig udbredt, v~st 
uden Skade ikan tillades en større 
Udvidelse, og da Suppl·icantens 
Stilloing er os ·bekjendt .sqm mindre 
.god, .saa tillaode :vi os aller underd. 
at anbefale det .ansøgte til Deres 
Maj.s allern. Bømhørelse." 

Havnens første Regnskab . 
T j l Havneloomm. d. 18. Maj 1842 : 

"De Repræsentantsk har bragt i 
Enfaring, at den ærede Havnecom
mis.sion har .aflagt Regnskaib for 
Ha>v.nenos In.dtæ·g.ter .og Udg.i.Voter i 
den:s første Aar, saa tillader det sig 
at .forespørge, om den ærede Com
mission v.i.l bek.jendtgjøre s.a.mme 
ved Trykken, da dette vist >vil ha
ve megen Inter.esse for Byens Ind
vaanere, som med .me.gen Deltage}- ' 
se have !betragtet dette Arbeide." 

De navnløse Gader . . 
Til By:fogden. id. 18. Maj 1842: 

.~Da .det ·i :andre IK.jøbstæder af lige 
St0rrelse med Thisted, er ~net :til 
god Orden, at Gaderne ere ibetegone
de med Navne, og odi&Se paamalede 
Hjør.nehusene, s.aa, da Thisted ilk
ke ejer saa faa e .navnløse 1Gader, til-
1131d·er man sig .at <indstille til Hr. 
Cancellier., om ·De ikke maatte 
.find,e Dean f<>nanledi.get til at irud
lføre 8MIUlle !Orden her." 

Kirkeuhret. 
Til K~rkei.nspekti001en d. 31. Maj 

1842: ,;Efter a t have været Vidne 
ti.I de mange forgæves ,Opfordrin
ger, som 1baade ad .den private som 
<Xftfentlige Vei ere gjorte til den 
ær,ede Kirkei.n.S~Pection, om a<t ifaae 
:Kirkeu.hret repareret 'saa>l.edes, at 
det kan bae en .s.tad·ig og r.igtig 
Gang, eller ogsaa alt anskæffe et 
Nyt, !SOJll besidde disse Egenska
ber, S3JIIlt overdrage d·ets Pasning 
til en .kynidig Man.d, og ikke :til en 
med et s.aadant Værks Mecanisme 
aldeles uky.ndig Person, h:vem Be
stii)Jingen blot har pecunhir In
teresse fo.r - .tillader Repræsen
,tants.k. .g.ig at gjentage disse An-
111110dnin:ger, OIVel'lbeviist om, .at den 
ei læ.nger.e vil udsætte Opfyldelsen 
ruf saa !billige, og paa den daglige 
Orden saa indfV,irkerude Ønsker." 

"Al.Jevunderdanig.st Erklæ-ring! 
Da her i Byen ikke :firudes n<>get 

1 
Sygehuset. 

Lau g, og so.m Følge der~f f leere Til Amtsra.adet d. 2. J.uni 1842: 

l 
",hetemgene" Bestillinger findes ' "I den For.meenjng at ;det .høj.e 
foreenede 1hos en og samme Per- ' og ærede Aantsr.aad, ,blandt sine 

. son, ,uden at .denne jus t er oplært første Foretagender ._ ogsaa IV•il ihen· 
l ~eri ; da det vis_tnok vil være gavn- j v,ende s in .Qpma:mksomhed paa den 
1 hgt for Huus;fhden, .at en kyndig ' hervær.ende !Sygestue, .som under-

l 
F.aæver .blander og urlsælger de holdes for Aantats Regning, og i en 

. Pakfanver, .som H1.;1usmødrene bru- Række af •Aar har kos.tet enorme 
Sulliiii1er, tillader man sig at ifrem-

l 
sende e n Mskrilft af en lndstillinog, 
som man: uruder 4 . .Apr.il lod ind

' g.aae .til det ikg,l. Danske Cancellie, 
' og som nærmest va>r lforanledige.t ai 
en bety:-delig Udg.iv.t .S<>m var paa-

1 lfør.t Byen d~r.ved, at •Sy;gestuen. er 
; etabl.ere;t efter en saa inids:kræn.ket 

Maalestok. Efter vor Formeening 
bør denne Lndretn:ing i -ingen Hen
s e ende :være 'P .r i v .a t, men, som 
opr.ettet !til det Offentliges Tar.v, 
og for dets Midloer, 1bør den have en 
Bestyrelse, so.m jævnl:ig kan conrol
lere de ved den a ns,atte Embed•s- og 
BestillingSilllænd, noget som :vi ei 
Ifør har været TiLfældet. 

tFol'Uiden at !kunne optage .de ve
neriske .Patienter, som Amtet 
maatte hatve at indlægge, .tj,J)aide lV'i 
O!S at fornneene, at der 1bør findes 
Senge, .som for en moderat Betaling 
kan optage acute Syge og TiJ.sikla
deko.mne. Oeconomien lbør bestyres 
'3lf en egen dertil antagen Mand, 

" og ei, .som nu er Tilfældet, af An
staltens Læge. 

.Ingen af de ved Sygehuset an
sa:tte Embeds- og Bestillingsmænd 
1bør det .tillades i fjernes.te Hen
seende .at ibenyte P a t i e n t e r
n e s A r b e j .d s k T a rf t, og ende
lig: :Anstalten bør stadig can.trol
ler es ,a.f en ruf Amtets og odetÆl Kjøb
stæders Beboere sarnanens.a Direc-

: ti<>n." 

Fra de ua•le 
Sognearkiver. 
l -+-

Thisted By 1758-1878. 

- ~ ·lo•&o 
Ai Anders C. S v a l g a ,a r d. 

Li~bærerlaugets Ophævelse. 
Riepræsentantsk el1klær.er paa et 

.Andragende ira Uh.rmager Kurtz, 
om Ligtbærerlaugets Op,hæ.velse, d. 
16. Juni 1842: "Om man endogsaa 
maa erkjende, at det undertiden 
kan være bebyrdende for IDnkelte, 
.so.m. ved ikjære Slægtninges Død3-
falid, tvinges til enten at benytt e 
det hervær.ende Ligtbærerlaug, el
ler, oon de endogsaa k an o,vertale 
V:enner og Bekjendte til at udoføre 
Lig'bærernes F.Uinctioner, dog de;,
ua.gtet m a.a betale disse som om 
de havde været ben.yttede, saa vil 
det dog i de allerfleste Tilfælde 
Tære at alllSee .som et Gode, at et l 
a:a3idant Lau.g eksiBterer. Maa man 
endogsaa iilldrø.mme, at den tilladte 
Betaling for Man-ge, og maaske for 
de Fleeste, kan være temmelig høi, 
sæa - naar der ses hen til det riu-



,·-ge .aarlige Udbytte som disseMænd, 
der ha'Ve opofret sig til dette in
genLunde baha!gelige Arbeide, f.aae, 
og til, at de uden Vederlag maa 
henbære Communens Fattiglem
mer, tør vi do.g ikke fordriste os til 
at foreslaae n~en Formindskel,se 

• i denne visse, for det meeste fatti
ge Mæruds Indtægt. Hv.ad R~ræ
sentantsk . . d·eri.mod kulllde firude sig 
foranlediget til at anke over, er, de 
mindre entd propre Rekvi&itter, saa
I!IODl SkamLer, Løi!bæruke, Tæpp~r 

etc., som La.uget er i Besiddelse af, 
og hvor,aå Bnu.gen maa betales alt 
for lhøit i Forhold til SagernesVær
di, og den ikke anstændige Dragt, 
åvori Laugets Lemmer møde." 

Anlæg af en Mel- og Grynmølle. 
- KOIJlsul Lund ans.øgte om at 

En Afsindig i Byens Daarekiste. 
Til Amtet d. 11. Aug. 1-842: "I 

en Tid af næsten 3 M<aaneckr har 
en Afsindig, Peder Ericllsen a f 
Snedsted hensiddet i den i Byens 
Raa.dstue værende Daarekis.te, og 
.der, S:om aldeles ustyrlig ødelagt 
.saavel de ham leverede Sengeklæ
d~r. som ogsaa. den haan paalagte 
for et Aar siden anska.f.fedeTvangs
trøje. Da Patien.ten er hjemmehø
rende i en fremmed Jurisdiction, 
der ejer sit eget 'Dbin®huus (Ve
stervig), i hvHket der upaatvivle
liJ; maa findes Locale til hans Op
bevaring, •saa tillader Repræsen
;tantsk. si.g aillerærlb. at forespørge 
om Thisted er pligtig at ' optage 
halm?" 

m.a~atte anlæg:ge en Vindmølle, og Overfarten ved Vilsund og Sal-
iheJlPa.a erklærer R~ræsentanU!ka- lingsund. 
bet sig under 12. Juli 1842, saale- Til Postdi.rektionen. i Kbhvn. d. 
des: 16. Oktlbr. 1842: 

,.Endskjøndt det kun!de være øn- - Det b:aa~bes, at det bøje Col-
, akeligt, at Su,pplicanten kunde an- l;eginlm ikke misbilliger, at Un:der

'Yende amden Kraft entd den, netop · teg.nede Communalbest . . her.ved al
ogsaa for de alllerede længst etaible- , J.erær.b. i111dstilller: "at d·er vedSund
rede Vindmøller tilstedeværende, stederne Vilsund og Sallin~nd 
og hvor-ved egentlåg Mølletrang ei maatte anireg.ges Brygger eller 
l:a·n V'entes adlhj:ul1pen, aaa finder Broer, hvor Færgerne ved Overfar
:M.ajori.eteten. af Repræsentantlska- l ten kJunde lægge til, o.g hvorved 
bet s.ig dog foranlediget til at an- sa.arvel Passagerer som Varer kun
befale de amsøgte til allern. Bøn- n e komme sjkre og tørre i Land; 
hørelse. Et enkelt Medtem meente, og da det after den beataaende Ind
at der ingen Trang var fo_r en Møl- r etning er bekiendt, at selv Damer, 
le. der allene s·klu·ltde drives ved for at komme til eller fra Færgen, 
:Vindkraf.t." " nøds"81ges til at Jade sig bære ila nd 

Gaardsrum til Fangerne. 
Til Amtsraadet d. 9. AlU/g. 1.842: 

. ·Da det har været et længe følt 
Sa'Vn, atRaadstu.en i Thisted mang
lede et Gaardsrll!ITI til AJf.benyttelse ' 
for d-e i Arresterme tben>Siddentde 
.Fanger; da Hs. Majestæt Konge :1 
.-y.ed sfn alJ.er:højeste Nær.værelse h.er 
:paalagck Coonmunalibest. snare~t 
mut>ligt at see denne Mangel af
hjulil)en, og, da den tilstæ·deværen
.dt> høje StiJftsøvrigihed yttrede ~in 
'Bered:vilolig,hed til at indrette det 
be.høven<le af den umiddelbar 0p 
t i! Raadstuen stødende gamle Kir
kegaard, saa er Repræsentants;c. 
bt-tænkt paa, uden videre Henstand j 
at tage f at paa dete Anlli:glgende, og 
tillader sig derfor med Hensyn til 1 

'den Andeel soon La.ndjurisdictionen l 
har 1 Byens Ra:adstue, at hemrende 
sig til det høje Almtsraad, med al
lerærb. Anmodning om, at det 
maatte behage samme at ville ud
nævne Een elLer fleer.e, enten af 
dets Midte, eller af J!Urisdictionens 
Beboere, til me'd os at sammentræ
de for at intdlede det foreløbige t; i 
dette- Værks Udfør else." 

IJ>aa Ryggen a.f en Færgekarl, eller 
lSpadsere langs ad en smal Aare, 
.understøttet af Fær.gekoarlene, som 
,under aUe Omsbendigjheder maae 
være temmelig usH~kert og ubeha
,geligt for enlh.Vler Reisende -: "at 
DrikkeP'eiJJgene til •Færgefolkene 
maatte Hgesom Fær.getaksten være 
lbestemt og betales til Opsynsmæn
dene, saa a t man herefter kunne 
'Være befr.iet for d·isses undertiden 
:ulbillige P.aatrængen.hed -: "at ' 
Færg;ebaadene til at overføre P as
-sagerer, maatte in>dr:ettes hens igtJ- f 
mæssigere og anstændigere, so~ j· 
d'1ol'lllenes at kunne ske, naar den 
e ne aaf Baarlene i det mindste var 
en ordentlig SeiLbaad, saa at den 
store Færg~ behøvedes at broges 
til Tr.an.s,port alf Kr.eaturer, Vogne 
og Fragtgods. 

.Vel er Oommu.nalbest. ikke u.vi
d.enrle om, at Vanskeligheden ved 
at anlægg;e Broer ;ved bemeldte 
Færgesteder, S·kal egentlig bestaa 
deri, at disse er e en privat Mands 
Eiendom, som formentlig ikke er 
!forpligtet Ul at anskaffe .doesli,ge 
Brygg.er, der i alt Fald i:kke ville 

~ ko.ste UJbety.deli.gt; men i dette Til-

fæMe synes det i!kke ubilligt, for 
at aJihjæ1pe en sa.adan beydelig, og 
af Slaa mantge erkiendt Mangel, a~ 
Postkassen kom Eierne til Hjælp, 
da tillige kunne enhoLdes Ret til at 
hæve Bropenge." 

Fra ·ae·-øamte 
'·Sogne arkiver. · 
l. · Thisted ~58--1878. 
! - b-11-M 

.Af An·ders C. S v a l g a a r d. 

En Kroningsmedaille. 
rril Amtet .d. l . .Marts 1843: 

"Gjennmn det Kgl. Arntsb.uus er 
Communalbest. blevet tilsthllet et 
·Exemplar af den store Kronings
medadlle, som det oa.llern. h~r beha
.get Hs. Maj. Kongen at lkjænke 
Byen til en Pr~delse for: den.sRa.ad
IBf:ue. Ldet Beatyreisen erkjender 
Modtagels.en, anmoder den aller
æd>. det høje Amt om, at bevjdne 
H.. Mad. Kongen dens dybe Ta·k
nem.nielighed for dette .Bevii.s paa. 
:Ailerhøjstsammes Be.vaagenhed for 
vor Coorunune". 

Brolægningen. 
Til Can.celliet d. 4. Marts 1843: 

"Broelægningen af denne Kjøb
s·tads Gader, og sammeø Vedlige
iholdelse, har efter .en nedoanvet 
Sædvane hidtil vær et udført saale
des; at Gadernes Beboere hver f.or 
.sin Ejendomsstrækning til G.aden, 
tpaa egen Be'koatning udførte dette 
:Arbeide. 
· Da Communalbestyrel.sen var 
enig i at find e denne Rege:l urd~
tig, da Brolæ,gning.en i en Gade ik
~ havde synderlig større Interes
s~ for .den paagjældende Gades Be
boere, end. for Byens andre Beboe
Ire i Almindelighed, og da man des-;
;uden fan<lt ckn hæmm.ende forTil
rvej-ebri ngelsen af en regelmæssig 
og god Brolægning, saa indstillede 
den, ved et a lmindeligt Raadstue
møde den 27. Febr. 1841 til Borger
nes Mgjørelse, om Reglen for Bro
lægning·sarbeidet tfor Eftertiden 
maatte gives den Forandring, at de 
n ye brO'lagte Gader s.klul~e vedlige
hi>ldes ved en almindelig Brolæg
ningJSSkat, o.g at det samme s<kiulde 
være Tilofældet naar de Gader, s.om 
endnu ei vare det, bleve brolagte, 
fhvol"Ved man antog, at dette efter 
Communallbestyr,elsens Mening rig
tige Pnimc.p, dels .strax, .o.g dels 
efteriliaal)den, vilde indtræde. 

'} 



... 
For.sla·get !fandt imidler.tid Plu- Ansøgning opstaaede Dissents, til-

rå'litetens- Mening i dEm Grad imod lader dets Majoritet sig følgende 
sig, at det endog udtrykk.elig ved Erklær.ing: "Naar Ansøgeren af-
Mstemning blev vedtag.ett at By- lægger den fer Tømmermænd all~r-
en.s Gader S()m hidtB skulde vedli- naadig:st befalede Du-elighe~.prØive, 
.g.eholdes ruf G,r.undejerne til Ga- kan vi ikikle have noget imod at det 
.derne, en:hver for .sin Grunds-træk- ansøgte bevHliges. D,a!h.lerup. Nye-
ning. Desuagtet modtQ.g i Decd>r. borg. Møller, Nordentoft. Gjerlac<h. 
lf. A. Byens 1ndvaanere, efter Om- - v;ed Repræ.sentantskahsmø.det 
bud, den Ordre fr,a Byefogden, at den 7. ds. var jeg paa Grund af 
Nørr.egade, som ikke er brolagt, og Forretninger hindret .fra at møde. 
som· trængte til Re,paratiom skulde Jeg tillader mig del'for i Dag at 
:paalføre.s tilstrækkeLigt Gnuus og afgive min .separate Erklær.ing saa-
Ør. (!Smaa Stene, S<?m ere egne :for .ledes: ".Da diet er mig hekjen.dt, at 
'.Dhye.) Da Repræsen-tantsk. ikke der .i Sændeleshed om Sonuneren er 
ikunde finde denne Ordre 1begrun.- Tra.n.g for en diweli'g Tømmermester 
.det i den vedtagne Regel, og des- her i Byen, og en rnere un.wdet Næ-
uden ulbillig imod Pluraliteten af ringsfd'hed tillige maa ansees op-
Byens Grundej•ere, der se'lv anlæg- muntrende for .den flitt:ig.e og due-
g-e og vedligeholde den meget kost· lig,e Haandiværke-r, saa k.an jeg ik-
ibare Brolægning af Gaderne, ud ke andet en,d stemme for at Sned-
for deres Grunde, s,aa, uagtet Or- kermester Scho.u' erholder den a.n-
dren !blev respecteret, tilskrev man søgte 'T.UJadelse". 
under 23 . . Decbr. f. A. Byefogden, Christensen. 
CancelHeraad Nellernann, og ·udbad -Da undertegnede ikke er enig 
s ·ig at erfare Grunden til denne med de ø.vrige Herrer i Repræ.sen
•Foranstal·tning, hvorover hverken tantsk. o.rn at anbeofale SneJ(Ikerrn. 
Repræsentantsk. eller den her i Sc.hous Ansøgning om at enholde 
Byen exi.sterende Brolægningscom- Berettigelse til at arbeide i Tøm
mission var hørt, o.g modtog der- rer.profeasionen, saa tillader jeg 
;paa hans Svar. Da Repræsentantsk. mig herved at meddele mi.n sær
ikke, ef.te sin eUer den alm. Mening .skilte Erklæring i denne Anl~
iheri Byen, ved dette Svar kan !finde :nin.g saaledes: ,,.Det kan vel ikke 
sig ti'hfredsstillet, saa tillader man nægtes, at der undertiden i de sid
sig at forelæg.ge det bøjle Colle.gium ste A·ar har været nogen Mangel 
Sagen, med Fones.pørgse.l, om Hr. paa Tømr.ere her i Byen, hvilket 
CancellieTaad Nellemanns OI"dre er især har været ' foranlediget aJf de 
begrundet, eller i modsat Fald, 011t1 bety.d.eHge •Ombygning.er, og de Re
da Ind.vaanerne som have præste- ~ationer som Forord111. om Teg·l
ret det omhandlede Ar.beide, ikke tages Oplægning har beviT'ket. Den
dentor bør hæve billig Erstatning? n(.' Mangel har ·imidlertid ikke væ-

. Det kan ikke nægtes at Nørregade ret ,større, end at hvad Arbeide der 
tidligene har været .istandsat paa ihar været bestemt til F10retagelse 
de.n Maade, som der s-idst blev an- i et bestemt Aar, altid i samme e'r 
v.endt, men hertil maa vi bemærke, bleven udført, om ogsaa dette ikke 
at de F.orho'ld, som bev.irkede det- .er skeet i .samme Uge eller Maaned, 
.te, nu ere forandrede; at det ved som af Ejeren paatænkt, og jeg 
ovennævnte Raadstuesamling fast kan desaar.sag ikke inds-e at Mang
udtalte Prin:ci.p da ikke· exi;stered-e, len i denne Pr01f.es.s.ion er saa ,stor, 
og at, om man endog.s·aa vil o:ver- at aet kunde være ønskeligt, eller 
Iføre Nørr.egade i Veiklassen, hvil- tilraadeJ.igt, at adihjæ~pe sanune 
iket vi alt Fald ikke kan billige, 'da : :ved at frernska,fife en TiLladelse som 
den er en ordentlig tæt bebygget den ansøgte. · 
Gade, saa kund.e det dog ikke for- Jeg nægter · iklke, at det ikiunde 
dre Naturalanheide efter Forordn. være øn.skeligt, om en duelig .Tøm-
29. Sepfibr. 1841. rnermester vilde nedsætte sig her, 

Vi ·troe denfor · ikke at haNe fei- , i•ige.som det rultid er gavnJ.ig.t og be
l et, ved i vor Skri;velse til Hr. Can- l hagel'igt for· en Bye, at den ,har !due
eelliera.aden at vttre, at .vi ans.aae l u:g.e Haan.dtværkere i etlw.ert Fag, 
haDB Ordre for .extt18:ordmær, E~ men vil man søge at enholde dueli
som vi formene, at vi i Følg~e An- .ge A11beidere, er det meest et fast 
ord·n. 24. Oet. 1837, Par. 18, i·ldte Pr.inciop at giVIe enhver smp kan fu
var.e ubeføiedle, saaledes som Blkeet ske i en. Profession, lig!E! Beretti
at henvende os til ham". gelse med ,den Mand, SiOm har lært 

Bliklæring paa en Ansøgning a.f • samme, ·da saadant dog altid vil af
Sn.edkeT Schou om at maatte dr.ive l skræk.ke en fremmed rlue.l'ig Mand 
Tømrerprofession, 9. Marts 1843: fra at nedsætile sig her. Naar den 

"Som Følg.e laJf den Repræsen- Tid er u-dlØiben, i hrvilken Byens 
• tantsk. i Anledning af nærværende _Indvaanere har Frist med Teglta-

~g.ets O.plregning, .nemlig 3 Aar, an
tager j~g, at Anbeide og Enhver.v 
for de Tømmermænd vi ladlerede 
har, vil bHve meget knap, og da · 

1 
det tilmed er mig bekje.ndt, a-t en 

l dueH.g Tømrersvend, nemlig P.eder 
' Agerholm, ønsker at vinde Borger-

skarb i FoMaret, saa anseer jeg den 
paa·'Qer.aahte øj.e.blikkeligl! Mangel 
der.ved af·hjulpan . . Fors~aavidt.Sclhou 
i sin Ansø.gning lhar aruført,. at det 
er ham besværJigt at er.nære sin 
talrige Familie, da ~kaJ jeg i·kke 
undlade· at rbemæ:rite, a;t ha,n er baa
de Sne;dker og Glarmester, at han 
for det meste har 6 a 8 At.beidere 
paa sit Værksted, og som han og
s-aa meget ri-gtig bemærker, opfø
rer flere Bygnin.ger for egen Reg
ning, hvi.Iket i-Imce tyder ·paa trange 

· Kaar, hv10rimod han.s mange Jern 
i Ilden, gj.ør ham det meget ofte 
bes.vær!Jg.t at udføre det •han paa

ger sig i de PrcfeSB·ioner han aJ-
er~e har. Frost. 
Erklæri.ng .paa Anaøgning fra 

Gørtler Bunlk, 21. Marts 1843: 
"Uagtet man vilde f.inde Betæn

kelighed ved i Almin.del:i.g.hed at 
t~lr.aade . en Tma.de1se .øom .den an

. aøg:te, s~a vil map dog, da An.ø.ø.ge

. ren er bekjendt .som en dr.i!vtig ung 

. .Mand, iklke UJldlta<le .at -anbefale 
i ham titl BønJhørela:e, naar det maat
. · tt• behage Amtet at paalæg.ge ham, 

paa ethv·ert Stykke Allheide han 
forfz:> rdiger l8lf Nyeøl;v, forUlden s.it 
M æ• k e, tillige at fol"Syne det med 
Stem}llet: ,.Nye Sølv". 

, · Erklæring !pll.8 Mu-sikkorpsetSIAn-
1 sogni11p: om aarli.g Løn, d. 22.Marh 

1843: 
,.M an maa tillade sig at bemærk i! 

at '>m det end o.gsaa sta,ael' i An
.dr.a·gern.e.s Miagt at forlade Mueik
corpset og træde ind under Gevær, 
.l!aa fo~menei det dog, at det iikke 
vil falde vanske'ligt at er.statte de 
A.fgaaende med ny.e Sulbjecter. Be
styrelsen k.an ·derfor ikke anibefale 
det ansøgte". 



Fra de gamle l 

Sogne~kiver.j 
Vægter løn. 

Til <By.fogden d. 10. April 1843; 
,;Med Hensyn til det af den consti
tuerede Vægter, Poul C. Pedersen 
(Ni•be) indg.i.vne Andrrugende om, 
ogsaa i ISomrne:r:maanederne at nyde 
Løn som en af de andre V ægte re, 
saa fom1eener Repræsentantsk. ik
ke at det tør bebyrde Comnwnen 
med flere .'Lønn.in.ger, og .det maa , 
derfor anmode Hr. CancelJieraaden 1 

om, at lade .Posten med dens Ret- · 
t\gheder og Byrder bekjendtgjære : 
som vacant." i 

Jerdybeste Under:danig;hed for De
' res Majestæts Throne, at nedlægge 
! en Bøn, ,h:vi.s Bønhørelae !Vil er
. llwercve Dem mang~e Tusinde af De-

re::s troe Undersaatters varmeste 
''Yel~ignelser, den neml.ig, at det 
n :aatte behage Dem, al·J.ern. Konge, 
at l&'ive Befaling til en snarlig Un
d ersøgelse af TiJstanderu a! Løg
støer Grunde, og deroo ihens:igts
mæsgjge Behandling til at danne 
et til alle Tider passabelt Løb, 
ih,·ilket 'Ville blive en Lettelse, og 
tiliige være et Vidne om den Kon
·gelige Naade ihV'ormed Danmarlæ 
elsked·e Ch:r:istian 8. hav.de bønhørt 
de af hans tro Jyder, som boe langs. 
Limfjorden". 

Thisted By 1758-1878. 
-~, .. ,, - !5 

Af Andelf: C. S v a l g a a r d. 

Plantagen. 
Til Amtet d. 27. Jan. 1843: 

i "- Man maa betvivle, at Sand
l ·fl.ugtscommissair Thaga·ard kan til-
1 :komme nogen Løn fra Plantagen, 

l 
ihv·is Pasnin.g 'han vistnok har havt 
er. saare Ilden eller ingen Del i. 

l Denne TviVl! vinder i Styrke, naar 

l det erindres, at Hr. Thagaard, saa
vidt vides, haiVde sin hele nu:haven
dn Gag;e førend. Plantagen anlag.des 
her ved !Byen, følge.lig maa man 
.gj.entagen insistere paa, at for det 
Tilfælde Plantagen skruide blive 
.Byens Ej,en dom, den da maa frita
ges for Lønudredelse til Hr. Tha
gaard. 

rHvad Ops~nsrnanden Jacob Pe'
dersen Dyhr angalier, da har man 
ingensinde ;været betænkt paa at 
a.fslcedi·ge .b.a,m, saa læng,P .han som 
hidtil v~dbliver at vise Flid og Om
hue; men man havde ønsket at ar-

, rangere sig med ham, med Hensyn 
: til Tjeneste og Løn; imidlertid 

geaer Bestyrelsen gjerne ind paa 
det af det høje Col.legium gjorte 
Forslag, nemlig at antage ham paa 
5 Aar, og for den Tid aarlig at af-

' lægge ham med 60 Ribd., samt 24 

1 
Skil l. dag.lig". 

Pastor Holst som Lærer i Real
klassen. 

- Skolekommissionen ·havde i 
1 Skr.ivelse •af 23. tMarts 1'843 affor-
1 dret Koonrnu.naJ,bestyr.elsens Mening 

l 
.om et ForsJ.a.g, som Læreren for 
R~lJdassen, Pastor Holst, illayde 

1 gjort, og IS'OJn giik ud paa, at han i ;for en aarlig Betaling af 320 iRbd. 
overtager UndeiTVjsningen •hele Da
·gen i Realklas·sen, men derVed gør 
tRongerskolens første Lærers Un
dervisning i tRealklassen overflødig 
og htvor.ved be.virkes, at denne Tje
neste, ·som meget savnes i Borger
s:kolen, naar han aniVen!kr de nu 
ru Pastor •Holst i Realklassen be
satte Eftermiddagstimer i sidst
nævnte Skole, v.il gøre Antagelsen 
ruf en ny Lærer overflødig, kunde 
Bestyrelsen dog .ikke tilraade dette, 
men maatte foreslaa en Prøvetid 
. paa 2 Aar, og at i samme Tidsrum 
Skolelønnen for hv.ert Barn .som af-· 
benytter Realklassen, forhøjes til 
12 Rbd. aarl'ig. 

l 

Aarlig Session for Borgervæbnin- 1 

gen. 
- Borg~enk.apitain Bigum Jtruvde 

andraget om at :f.aa a-mtoldt en aar
lig .Ses&on for de af Byens B()l'
gere .som var plitgtig.e .til at indtræ
de .i Bongervæbningen, og iherpaa 
<erklærer Kommuna!.best. under 21. 
April 1843 lføJ.gende: "Da Commu
nalbest. ei alene ikke indsee den 
Nytte, ·som ·dette .Foralag skal be
virke, men endogsaa m.aa antage 
at det. mueligt :kunde lede tiJ For
viklinger, som nu for Tiden und
gaaes der.ved, at Borg.ercapi.tainen 
aarlig meddeles Liste over de In
ciivider, som i Aarets Løb have ta
get Borgerskab, og .de:roved ere 
blevne tjenestepli.gtige, ·saa maa 
den fraraade den projecterede Ses
sion som ikke hensigtsmæssig for 
en .<Jaa Hlle Commune som 'I1histed, 
der kun ejer et Bor.gercor~." 

- Under 2. J.uni, efter at Amtet 
1bavde erklæret si,g for Nødvendig
theden af en aarlig Sessions Intdfø
r~lse, meddelte .Communa~best., at 
dom intet havde .imod, at en saa
dan asfholdtes. 

Løgstør Grundes Opmudring. 
:Under 1.6. Maj 1843 indgik Kom

munallbestyrelsen med en ltmderda
nig Bøn til Kongen om at udvirke, 
at Dybden over Grundene ved Løg
s-tør, som i foregaaende Aar !havde 
<været 6 Fod, nu kun var 2lf2 Fod, 
mt.atte kunne ændr.es, saa aiDamp
·Skib&farten kunde ioregaa .whindret 
-- en .pr.iv.at Mand, Købmand Pawh 
i Aalborg, ha<vde etableret Daan.p
~iubsfart .fra Aallbong t.il Lemvjg, 
berørende alle mellemJig,gen·de'Hav
ne og Anløbssteder, men paa hver 
Rejse var ·Damperen o.f.te ble;VJen 
opholdt 6 a 8 Timer gr,undet paa 
<!en lave Vandstand. "Over,beviiste 
om", hedder det i Skrivelsen, "at 
Deres ·Maj. i Deres V.iisdom vil er
kjende, at for dette Tilfælde bør ! 

Mesterstykker. 
.Repræsentan~k. erklærede under 

13. Juni 1843 paa 2 Ansøgninger 
til .Aimtet - den ene lfra Rokke
drejer N. N. Leerhøi om, at hans 

esterstykke maatte bestaa i en 
(poler·et Rok, og ·den anden fra Bød
.ker A. J. Kier.sgaard, at hans Me
sterstykke maatte være en Halv
,tønde - .at det iikk.e vidste noget 
at erindre herimod". 

Fra de· ga~nie 
Sogne arkiver. 
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Af Anders C. S v a l g a a r d. 

BorgervæbningeM Ekseserplads. 
Til Borge:r'.kapt. (·Bager) Bigum, 

d. 2. Juni 1843: "I Anl.edning af 
den Repræsentantsk. tilstBiede Er
klæring fra a.fgangne (.afdøde) 
MøUer Taabels Elllke, at hun for 
!Eftertiden ei vil u:dleie den Plads 
som fonhen er benyttet .til Borger
v.æbn.ingen.s asarj.ige Vaa;benøvelser 
ring1ere end · ifor 5 Rbd. om Aaret' 
tillader Re:præ~enta~tskabet sig at 
anmode Deres V-e1bh. om ,at erklæ
re Dem over, om De ikke antagier, 
at .den Skik, som B<kal følgea i de l andr.e Byer ihv.or .der findes Bor

. g:ercor,pse.r, den nemlig, i fleere paa 
!hinanden føJgende Dage at foreta
ge diSiSe Ø;velser, ()g de'refter umid-

: del1bart at afunynstr.e, .vilde kunne 
,indføres iher, hvorv.ed i det mind
ate en Deel af Leje~ viJde kunne 
spares?" 

.;kl!e alene .gjør.es Noget, men, at ·, Stads~usikant Zangenberg . 
lhvad der skal skee, bør skee snart, 1' I AnJ,edning af ~n Skrivelse fra 
om .ikke Communicationen ganske l Amtet, den 15. J·uru 1843, erklærer 
.skal afhrydes, vove vi derfor i .al- Communallbestyrelsen: "Da f'!r en-

'l 



' ~ deel kar siden Stadsrn~sicant Za~- l lkelig Ma11td, som sikkert vil p~ se 
.genlberg flyttede ·her til Byen, ex1- den ham arubetroe'de Post, saa fm
.sterede ikke n<>get Musikeorpa ved · der det ingen Gr.und til at nægte 
. den ohervær.ende . Borgezwæbning, ' ham sin Aillbefal'ing ti.! at faae den 
(hvorfor han, uden ·at fo.r:dre nogen ' ledige Reserv.evægtenp01st". 

• "1 Mødet d. 8 . . ds. blev det forsam
lede Repræsentant.sk. enig om at 
Iindstille til Deres Vebh., at den Ga
de, som immeilem Kjøbmændene A . 
J.epsens og Steenobryggers Gaarde 
)øber fra Nørregade til Veien langs 
det nordre Kast, samt denne Vei. 
!derfra hvor den løber til Nørrega
de i Nærheden af Nørrebom og til 
Mellembom, ··snarest mueligt maat
te blive un,derkastet en Reparation. 
Man har formeent at dette Arbej- 1 
oe, med Hensyn til Gaden mellem . 
.Jepaen.s og Steenbryggers, og til 
iVeien paa den Side, ihvor den be
crændses af tilstødÆ!nde Haver og 
Gr,unde, bør udr~des af vedk. ~i_er, 

og den modsatte Side af Veien for 
Kæmnerkaasens Regning. Ligesaa 
l}>aatrængen.de er det fundet, at der 
for.etages en Reparation paa Veien, 
-som fra Blindbom fører ind til By
en, da denne Vei bruges meget i 
Høste~s Tid, og ikke kan lade sig 
bruge som den nu er." 

Godtgjørelse, tibbød sig at ville dan
ne ·et Miusi~cor,p.s, naat de fornød
ne In.strum.enter maatte !blive an
ska.f1fede. Dette skeete ved Sarn
menskud af Byens Indvaanere, og 
Zangenberg præsenterede efter no
gen Tids ,Forløb et Musikcorps, 
.som s-wa temmelåg ers.tattede det 
Saovn, .som Byen !havde følt med 
Hensyn til mBitair Musik. Efter 
ifaa Aars Forløb voksede hans Fa
milie saale.des, at han ei uden at 
berøve dem det nødtørftige, kunde 
fortsætte Indøvningen af Musici 
uden Vederlag, og saa han sig der
f,or nødt til at \bede Indvaanerne 
om, ved frJvilHge aarli·ge Bidrag, 
.at s.ikre lhrum. Udkommet. P.aa 
Grund af den Iver !hvormed han 
røgtede sit iHveiW, tegnedes ret 
11undetige Bidrag, og det da·væren
ide Amt tilstod ham l3.f Kæmner
:kassen 10 Rbd. aarlig. J Aarenes 
Løb ere tegn.-ede Bidrag af flteere 
Grund~ betydelig iformin<L.skede, og 
han ind~av .del'lfor .et Andragende 
om, af .Kæ:mn.erkassen .alt maatte 
blive tilstaaet en aarlig Løn .alf 50 l 

Rbd., imod at han for Eftertiden 
renoncerede paa de tegnede Bidrag 
og den Indtægt han lforhen havde 
havt, v-ed at spille omkring i Hu
sen~ ved Nytaar. R.aadstuesamlin
.gen, hvortil han ind.gtav dette An
d.ragende, ibes·luttede 'paa di.s.se Vil-

,,. Klokken er slagen ti! 
Væg.terille i Tib.iBted havde andra

®et om at :blive fri ofor at raa.be de 

' lkaar, at tiJstaae ham, som F.orblæ
ser ved Borgervæbningens Mus-ik
corps, og lfor at oplære nye Musici 
i de afgaaendes Sted, en aarlig Løn 
af 30 Rbd., inclusive de tidligere af 
Alllltet tilstaaede 10 Ribd. Da Musik
ken, naar den tbrug·es, er fæUes for 
Allte, og fovhen ikJrun en liden Part 
af Indvaanerne blidrog til den.s 

il Ved:J.igeholdelse, saa :fandt :man, at 
for at Alle kunde komme til at yde 
deres Dee.! a.f den Løn, som Zan
genber.g fortiente at nyde, maatte 
den udredes a.f Xæmnerkassen, og 

, da man hertil •havde erholdt Bor-
gernes .Samtyldre, saa fandt man 

, dngen Betæn:keli·ghed ved .at ind
• stme denne ny Udgif,tspost tiol Ap-
1 ,probati.on, hvilken man opaa Grund 
af de meddelte Oplysning-er tør 

l !fozwente". 

Reservevægter Anders Pedersen. 
,Ovennævnte ansøgte om Pladsen 

som .Rieservevægter, og under 29. 
Juni 1843 erklærer Repræsentant
Sikabet saaledes paa Ansøgn,i-ngen: 
;Da Ansøgeren er Repræsen.tantsk. 

.h~endt som en ædruelig og s.k.ik-

' .ifonskelli1ge Klokkeslet, · Q g hel\Pwa 
erklærer Repræseritantsk. under 29. 
Juni 1843: .,Man finder ikke An
dragendet saaJoedes begrun·det, at 
man aJf det fremførte sk·ulde finde 
sig for.an.le·digef til 'af arilbefal.e det 
Ansøgte. ,Derianod 'jndstiUer man, 
om Vægterne ilclae kunde iJistaaes 
deh Lettelse, oat de fra medio Mai 

'1. til medio A'Ugust fritag~ for .. Ti
' raabet", da .til den Tid Indvaaner-
1 ne for størs.t-e Parten endnu ikke 
: have begiivet si,g ·p-1 Ro." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

---&-
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Af An·ders C. S v a l c a a r 41. 

Paakørsel af Nørrebom. 
'l'il Byefogden d. 12 . .Tru li 1843: 

,.Da d Følge Opfordring i Hr. Can
<:eHieraadens Skrivelse alf 26. f. M. 
~nd.ertegnede Møller og Smith ind
iall'dt si.g :ho.s Toldbetjent J .ens.en, 
iller 1havde · anmeldt Gaardmand 
atephen Nielsen af SkaaroJI>gaard, 
nom den der havde rrum.ponoeretNør
rehom, ofor at er.fare .hlvem han 
kunde Qpgive .som Vidner til det 
Pa..'ltlerede, er.in·drede han ikke Jæn
~ere noget om !Sagen, men v.ar dog 
ov.erbev.iist om, at det enten havde 
•æret nævnrte !Stephen N.ielsen, el-

Vægterne sOm Favnesættere. 
fl'·il Byfogden d. 22. Aug. 1843: l 

,,Ved herved at tilbagesende det til · 
Erklæring indi!en.dte Andragende 
fra V ægterne her i Byen, om at gi- ,

1 
ovee Eneret som Favneaættere, give 
:vi de:npa.a følgende Erklæring: - ! 
At vi ikke anseer den Fordeel, som 
Vægterne kunne opnaae ved den l 
ansøgte Eneret, om den blev dem 1 
bevilget, for nogen betydende For
bedring i deres Kaar, da Tilførslen 
af Brænde hertil Byen er ringe, og 
at vi ikke bør anbefale til Indførel
sen af et Monopol paa Brænde-For
brugernes Bekostning, for at forbe
dre Vægtern-es Vilkaar. 

tA.t Vægterne iøvrigt ha.ve For
tiem~ste som Favnesættere, kan vi 
naturligviis intet have imod, og 
de vil vist ogsaa fortr.inligen dertil 
blive antagne, naar de anskaffe 
dem F.avn, og levere deres Arbei·de 
godt og nogenlunde billig." · 

ler •Gaardman-d Ander.s Ohr.isten- Apoth.eker Dahlerup. 
we.n i Skinnerup. ~aa et .saa .!vagt :Atpotiheker Dahlerup havde an-
Opgivende la-der .s1g iVel Ikke nog~t søgt om at blive entlediget som 
foretage, men :&epræs~tantsk. til.. Borgerrepræsentant, og herpaa er
l·ader sig dog at henstille om . Hr.l iltlæres den 25. Sept.br. 1843: 
Cancellie:aaden i~e maatte finde .,Deres Vielre~delhed.s Andragende 
~e.t heiiiS.Ig!Bmæssi•gt, at kalde Be- i Skrivelse af 22. ds., om paa Grund 
itj.<:nt Jensen for D.em, og der l•ade af Deres tiltagne Forretninger ved 
ham .gjøre Rede for hvem det er, at De selv har overtaget Bestyrel
-rorsuø ·uap"E>JfS' lP-IOA.IO~ :z11q wos sen af Deres Apothek, og paa 
tigt var det, om for Eftertiden Be- Grund af Deres svagelige Helbred, 
qE:nt-ene, naar de ikke med fuld at entledig-es fra Deres Stilling 
LVis-hed kunne opgive .dem som be- som Borgterr.epræsentant, har i Dag 
akadiog.e Byens Bomme, da selv ible- været b~handlet i den samledetKom
ve gjorte ansvarlige". muillalbestyrelse, !hvor den een-

;stemmige Beslutning blev, at da 
Istandsættelse af Kastet. man antager at De, endog under en 

Til Byfogden d. 12. Aug. 1843: mindre god Helbredstilstand, end 
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rden De nu er i Besiddelse af ved l 
Siden af Deres Forretninger' som 
Apotheker, har ~æret Medlem af 
Borgerrepræsentationen, troer man 
jkek uden aldeles fuldvægtigeGrun
de at kunne samtykke i Deres Ent
ledigelse, og dertil et saa betyden
de Medlem." 

~fordi det ofte hænder, at det er <le noget Afbræk, om det maatte 
Sager, som sættes i Cirkulation, der behage Hs. Maj. Kongen at bønlhøre 
af enhver paagieldende ønskes nog- Supplicanten, saa vove vi dog ikke 
le Tilmer, til Overveiel.se, eller at et f d at anbefale nærværende Ansøgning 
a e vedkommendeMedlemmer paa da vi befrygte, at et sa·a lidet Ter
nogle Timer kan være borte fra sit 
Hiem, og derfor der maae tage no- rain ·Bom Thyholm med Jegindøe 
get O.phold, og at det a1tsaa let ei vil kunne tillade ret mange Con: . 
kunne ~løbe til en lang Tiid, som , curenter, og Følgen deraf vil blive, 
et Bud maatte anvende for at føre at de ældre concessionerede Han-

~~!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~J en Circulatio:nssag til Ende, og saa- , delsmænd, som nu først skolde hø
T F d l ledes ogsaa, naar Budet skal have ste nogen Nytte af deres Bevilling, 

ra e Dall e ~ederlag ~or sin Tiid, til en ikke 1· vil blive ruinerede, .og følgelig ikke 
bden Udgift. Formanden i enhver • faa nogen Erstatnmg for deres 

S 
tKommission er ejheller stærkere l Møi.e og Risiko. 

lune ark•lver. besværet, end ethvert andet Med- ! tDen saa meget fremhævede van-
lem, d.a Formanden lader den paa- l skelige Samfærdsel, er efter vor 
gieldende Sag a11ene bringe til det Formeening, dog nok ikke slemme
ham næststaaende Medlem." l re, end at den, med enkelte Und--+-
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Af Anders C. S v a l ·i a a r d. 

Konsul Lunds Mølle. 
·Til Byfogden d. 26. Septbr. 1843: 

"Ved at remittere den os til Erklæ
ring sendte Ansøgning fra KoMul 
Lun•d her i Thisted, om Tilladelse 
til at forlægge den Vin•dmølle til 
Me.el.maling, som det er ham bevil
get at maae anlægge her i Thi-sted 

1 Bye, udenfor Kiøbstadens Told- og 
Konsumtions Linie, tillader vi os, 
ved at fremsende en fra Supplican
ten ind'hentet yderligere Erklæring 
om, l hvilken Distance fra ovenbe
rørte Linie han i al Fald ønsker at 
udflytte Møllen, og som han deri 
angiver til 150 Alen, at erklære at l 
indseer d.et byrdeful<de for Ko~sul l 
Lund, at han, for at drive sin Møl
le inde i Byen, skal selv holde en 
Kon.sumtionsbetient eller rettere, ' 
udrede Lønningen til en saadan Be
tient, men at Konsui Lund dog bør 
giøre noget til Bekvemmelighed og 
For.bedring ved Mølleriet .her til 
Byen for et nyt Frivilegies Sti·ftel
se, og vi kan derfor, efter nøie 
o .verveielser, ikke anbefale Ansøg-l nmgen, med den til samme givne 
Erklæring and·erl.edes, end at Ud

\ f~y~nin~en betinges af, at Møll·en 
, t1lhge mdrettes til og drives ved 

Hestekr.aft til de Tide1· den ikke 
kan drives ved Vind." 

Kommunalt Bud. 
Til Provst Michelsen, d. 26. Sep-

1 tb r. 1843: "Paa Deres Høivelbaa
renheds Forslag, om at antage et 
fast Bud til een eller 2de Gange 
om Ugen at ombringe de Sager, der 
i de forskjellige Brancher i Kom
munalbestyrelsen .skulle cirkulere 
tillader vi os at svare, at dett~ 
For~!l.ag fonhen har været fremsat, 
men at det ikke er blevet antaget, 

Et Stykke af Kirkegaarden til 
Arrestgaard. 

Til Kongen d . 4. Ok tb r. 1843: 
"Ved Deres Maj. allern. Resolution 
af 21. Mai f. A., er ·det tilladt at 
der til Gaard,srum for Fanger~e i 
Thisted Arresthuus maae, af den 
umiddelbart op til Raadstuen stø
dende gamle Kirkegaard, afstaaes 
et Stykke .af denne, 22 Alen bredt 
og H> Alten langt. 

Da det ved nærmere Betragtning 
af Terrainet er befunden, deels at 
rGaarden for Fangerne endnu vil 
blive temmelig knap, og deels ~t 
Oaarden vil blive "desfigureret", 
naar den afsatte "Huk" imellem det 
fra Kirkeg;aarden til Raad.stuegaar
d·en henlagte Grundstykke, og Ve
stergade .skal blive tilbage ved Kir
kegaarden, der for denne ej heller 
vil være af nogen Nytte, saa tilla
der vi os allerunderd. at anholde 
om, at Raadstuegaarden fra den 
gamle Kirkegaard, maae el"holde 
tillagt det Grundstykke, der er 
Bredde med den nuværende Raad
huusgaar.d, og saaledes ga&~er lige 
til Hegnet imellem Vesterg.a.de og 
den gamle Kirkegaard. Deres Maj. 
har, ved · Deres allerhøieste Nær
vær.else her, selv funden en Udvi
delse fornøden, og vi vove derfor 
allerunderd. at antage, at vi følge 
Deres Maj. Velvillie, naar vi ved 
dette allerunderd. Forslag tilsigte 
en nogenlunde rummelig og regel
mæssig Gaardspl,a,ds." 

- Tilladelsen meddeltes under 
20. Decbr. 1843. 

Købmand paa Jegindø. 
Købm. P. C. Nørg~ard af Nykø

bing ansøgte om at maatte drive 
Handel paa Jegindø, og herover er
klærer Repræsentantsk. sig d. 4. r 
Novbr. 1843 sa,aledes: "Endskjøndt 

_Thisted Kjøbstad vist ikke vilde li- j 

l 

tage!Ber, daglig finder Sted. 
Jligema·ade antage vi det for be

tæ.nkeligt, at give Øeboerne saa 
ganS'ke i enkelt Mands Vold, da det 
jo kunde tænkes, at en saadan Ene
berettige paa en ·saa isoleret Øe, 
kunde ansee sig berettiget til at 
behandle Beboerne med VilkaarJig .. 
hed.'' 

Ansøgning fra Drejer Riis. 
4. Novbr. 1843. Communalbest. 

troer ikke .at kunde anbefale DrejeT 
Riis, Ansøgning om at maatte sæl
ge Meel og Gryn, da <let forekom
mer den, at der ikke hos Ansøge
ren er nogen Trang til at erhver
v.e den. ansøgte Tilladelse, idet han 
allerede driver i det mindste 3 ind
•bringende Professioner, nemlig 
som Rokedrejer, Barbeer og Musi
kus." 

Hattemager Gjerlach. 
!Hattemager Gjerlach .ansøgte om 

Høkerbevilling, og herpaa erklæres 
under 4. Novbr. 1843 .naJedes: 

"Den Trang, Byen længe har følt 
- og - uagtet de tidligere med
delte Høkerbevillinger - endnu fø
J.er til en velassorteret Høkerlhan
del, .gjør Communalbest. det til 
Pligt at anbefale 8upplicanten, 
idet hans Personlighed borger for, 
at han til Publicums·Tilfred-shed vil 
sørge for, at hans Etablissement til 
enhver Tid er velforsynet." 



·Fra de gamle 
Sogne arkiver. 
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- ~2.-lr- 3.b 
Amtmandens Markedsplads. 

l at nedlægge rForbud imod den 
Uskik, at de beskattede Bye og Om
eg.n ved at drag.e omkring og gra
tulere Nytaar. 

.Da Communalbest. ikke veed, 
hvorvi.dt Amtet har taget Notits af 

, denne Indstilling, undla:d~r den ik
ke at gjøre •Hr. Capita.inen ookdendt 

. med dette lØnske o.g forventer at De 
for .Deres Vedkommende ei v.il und
lade at virke til dets Opfyldelse." 

Til Amtmanden (•Go.ttlob Em.il Apotheker Dahlerup. 
Georg Frederi•k IRo.senkrantz 1842 Apotheker Dahlerup ansøgte om 
-1S&6) den 4. Novbr. 1843: "Deres : Entledigelse som Borgerrepræsen
Høi Vellbaarenhed har i heh. Skri- l Itant, og herpaa etklæres u.nder 10. 
vel se af 26. f. M. opfordret Com- lF'e'br. 1844: "- tillader vi os at 
munalobest. til at undersøge, med y.ttre, at vi, i H~nsyn til den An
hvilken Ret Efteraarsmarkederne .søgningen vedlagte Attest, hv-ori 
holdes paa en Dem tilhørende Læg~n atte.sterer, at han ansaa det 
Gr-und, og erklære s.ig over, hvor- som det eneste M,jddel for Hr. Apo
vidt disse Markeder kunne forlæg- 1theker Dahlerup, for at undga.ae en 
ges til e.t andet Sted, eller hvjs det- 1 total Nedbrydelse af hans Helbred, 
.te ei kunde skee, da opgive, hvor · at han gives den ansøgte Entled.i
stor .den .behøvende Plads antages , ;gelse, maa anbefale Ansøgningen." 
at skulle være. 

Hertil tillader man sig at svare: 

Det nye Fattighus. 
I Aaret 1844 opførtes Fattigchu-

. ~et paa Munkevej, og Entreprenø
ren, Agent Liitzhøft, viiide forme
ne ~e af Kom.munalbestyrelsen, 
som 1kke var Medlemmer af Fattig
kommissionen, Adgang til Bygge
'Plaodsen, for at kontrollere det an
vendte Mater-iale. Det var de fire 
Bor;gerrepræsentanter, Christen
sen, Gjerlrach, Frist og Smith, som 
ikke maatte stikke deres Næse i, 
hJVad der foregik, medens Dahle
r .up, Nyebor.g og Werner ·nok men
te, at Bygherren. var i s·in lo,vlige 

l 
!Ret til at udvise de fire fra Byg
gepladsen. 

J· ,Herov.er indsendte disse, s.om nu 
, var forøg~t til 6, nemlig Werner 

og Nordentoft, en Klage til Cancel
liet, hvor.i bl. a. anføres Vanskelig
heden med at .bygge efter den før
ste Tegning paa Grund af det 

/~jævne Terræn, der var godt ved l 
den første T·egning og i Konditio
nerne tag,et tilbørl ig Hensyn der-
t . . l l 

"Saalan.g.t de ældste iSeboeres Er:· 
indring naaer, bar den.ne iPlads 
(form. Kapelsten) været benyttet 
rtil ovenmeldte Markeder, uden at 
man dog kan fremlægge andet Be
JV,is for de res·pective Ejeri:!s For
pligtelse til at afgive ·den fornødne 
Plads, end den !Hævd som uafbrudt 
Brug i en saa lang Aarrække g.iver. 
I det Communalbesty.relse.smøde, 
hvor denne Sag blev behandlet bl ev 
det V!3dtaget at erklære, at man ik
ke dris~de sig til, saavel for Com
:munens som de •Markedssøge.nde'! 
!Skyld at renoncere paa den erhver
vede Ret .til Manke.dspladsen, og 
man .antog o.gsaa, at hvad der saa
·ledes var blevet iVedtæ.g•t, ei ene af 
!Byens Jndvaanere kunde forandres . 
BestyrelBen .skal imidlertid ikke 
:undlade paa nærmere Ordre, og 
paa .selve Stedet at udtale sin Me
ning om, hvor .stort et Stykke den 
!formener Deres Højvelbh. vil kom~ 
me til at udvjse til ovennævnte 
iBrug, uden at tKommunen dog ma'! 
anses pl.igtig at afkjøbe Dem sam
me." 

Fra de ·gamle:. 
Sognearkiver. 

1 , "og naar kun disse haVIde væ- 1 

;ret fu],gte af Entreprenøren", hed- j' 

der det i Besværing.en, "ansee vi 
ikke at de·r havde været mere at 
ønske. Det er derimod klart, at det 
er en Accord, der kun er til Tab 
for Byen, men til be.stemt Vinding 
for Entr.eprenøren, og vi maa der
for paa det kraftigste paastaa, at 

Tambul'eme gratulerede Nytaar. 
Til Borg.erkapitain, Bagerm. Bi

.gum .den 17: Decbr. 1843: ".Det her
:værende kgl. Amtshuus har afifor
dret Communalbest. Erklæring 
over, hvorvidt tBorge.rvæbnin.gens 
Tambourer fremd eles skulde ved
blive at nyde de 6 Rbd. aarlig, som 
tforhen har været ti.lstaaet hver af 
dem. 

Communalbest. erklærede, at den 
<ikke havde noget imod at de fik 

.. dette Gratiale, og indstillede tillige 
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-o- ~5 ·lt·~, 
Lønforhøjelser ved Skole

væsenet. 
Paa et Andragend-e fra Skole

kommis·sionen, erklærer Commu
nalbest. under 21. .Dee br. 1843: 
,,Idet Bestyrelsen maa være eni6 
med tSkolecom. i, at Lærerinden 
ved den .herV!ærende Borgerskol~s 
Haandgjernin.gsskole, Jomfru 

1 den arndisputerede nye Accortdt ik
ke approberes, og derlws anholde 
om, at der maa indrømmes os som 
Medlemmer af Communalbest. fuld j 
kommen Ret til, naar vi finde det 
fornøde nt, at have Tilsyn med, l 
h.vorlede.s rBygningen opføreB, og 
hv.ilke Materialier, der bruges, 
hvHken Ret er gjort os stridig". 
Formanden, Byfoged Nellemann, 
·Dahlerup og Nyborg, lad naturlig
v·is og.saa deres Syn paa Sagen gaa ."-Bruun, fra næsbk. l. Jan., f-or hen

des Læretid tHstaas en iLønfor
høielse, den man dog .mener ikun at ' 
bør ansætte til 20 Rbd. r.ede Sølv 
aarlig - kan den derimod .ikke bil-

med til Cancel!iet, bl. a. saaledes: 
- "De dis.senti.erend-e Herrer have 
:ikke havt 'bedre Leilighed til at er
fare den almindelige lVleening 
denne Sag end vi, o.g vi tør nok 
sætte vor tOverbp,visning om denne 

. lige, at •Skolekas.sen skal belastes • 
• med nog.en forøget Udgivt i Anled

ning af de befalede Svømmeøvel
JSer, rthi om endog.saa den Lærer 
under hvis Ressort denne Discipli~ 
!hører, og hvorfor Godtgørelse er 

( beregnet ham i hans aar]i.ge Løn, 
er saa ulykkelig formedelst Le
g.emsfeil (han mangler nemti.g den 
høire .Haand) at være ude af Stand 

· til selv per,sonlig at underv.ise Bør
nene v:ed Svømning, .saa er hans 
Løn dog ·Saa tilstrækkeHg, at han 
.gjærne kan lønne en Ass.is.tent for 
.at udføre hans Funktion, medens 
:han .selv fører Opsynet." · 

Sag imod deres, og vi anbefaler, at 
Fattigc()mmissionens sener.eAnan
g.ement tag~ til 1Fø.lge, og anbefa
ler saaledes samme." 

Plads til Brandsprøjterne. 
Til Amtsraadet, den 14. Marts 

1844: "Byens Brand.sprøiter have 
hidtil været opbevarede i en til Ar
;resterne stødende Locale paa Thi
sted Raadstue, og d.er, især siden 
den nye Sprøite anskaffedes {i l 
1841) havt en meget inods·kræniket l 
Pl.ads. Bestyre!.sen har derfor .paa-

. tænk:t, sa:alfre mt den kan erhverve 

2S o 



1 
• ~i.g det høte Amtsraads Samtykke, 

11 den nordre Hegnsmuur, som vil 
b1i1Ve reist om Arr.estgaarden, at 
aJllbringe et passende Sprøitehuus. 

Hertil antages at ville med.gaae 
~. 8 A:I en af Gaar.den Bredde, og 
he.le Længden fra det vestre Hjør
ne a·f den eventuelle Port, og til 
de vestre Hjørne ICif Gaaliden. Den 
hertil behøvende Muur med Und· 
tageise af Ydermuren, det nødven-

• di.ge Tagværk og !Porte, vil natur
li.gvi.is blive udført for Communens 
Regning. 

IDa By.ens Sprøiter i Ildebrands
tiJ,f.æ1de paa Landet ere pligti.ge til 
at møde indtil en Miils Afstand 
ifra Byen, saa forventer man, at 
det vil .bliv:e .indseet, at det ogsaa 
er i Landet.s T·arv, at Sprøi•terne 
Qpbevares paa et let tilgjængeligt 
Sted." 

Hegn mellem Lerpøtter og Kronens 
Mark. 

!Købm. iA. Lund m. fl. ansø.gte 
Kommunalhest. om Tilskud eller 
Jljælp ti>! et Hegn mellem oven· 
nævnte Ej.endomme, og herpaa 
svares under 2Q. Marts 1844: "Man 
undlader ikke herved at tilmelde 
·de respecti·ve Eiere af Jorder paa 
Leerpøt, som ha,ve opfordret os til 
med .dem a,t reise et lovligt Hegn 
jmeHem deres J ord er og Krone· 
mark, .at den er villig til at efter· 
komme dette deres Ønske, og til 
den Ende har udnævnt Frost 
Smith og Gjerl.ach til at paase~ 
Cominunens Tarv. For det Tilfæl· 
de, at der blandt de tilstødende 
Lodsejere skulde findes Een eUer 
flere, hv.em det ei var beleiligt at 
udføre Hegnet i løbende Orden 
.forventer Man, at de ærede An~ 
dragere, f<>r at forebyg.ge Afbry. 
deJse, Een for Alle og Alle for 
Een, vil sørge for at sa·adant ei vil 
indtr~fe." 

Afsked fra Borgerkorpset. 
rro af Bor,ger.ne, Riis og AxeJ.sen, 

_ansøgte om Afsked fra Borgervæb-
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~n Lei'Vaaning, og følgelig udæ.t 
for a.t komme til at flytte hen pa,a 

· i»lradser i Byen, hvor det vil bl.ive 
llaan SUI1llue1i~ at o.pfylde den væ
eentl:i®ste Betin•g:elae for a.Iler.n. 
'Bønhør.elae, et Etabliss.ement til de 
med Dænpskibene an~(()mmen.de og 
afg.aaende Reisende.s T.ar:v - 8818.· 

, lt"el af denne Gnund, som og.sa.a af 
>iden, at By.en allerede er i Beså.d
tlelBe . ~ 2 Gjæatgivensteder. og 
lllet ikke føler Trang til fler.e, i}d{e 
lmbefa).e Ansøgningen". , 

Faartoftvejen. 
Til Amtet d. 4. April 1844: "Ef

~r at Oommunsa.lbeatyrels~ :var 
· t!.Ommun.i'Ceret det kgl. Rentekam
.æra Skrivelse, ang. F.aartoft.Jle
lloernes· vedblivende Paaatand, kun 
tt Viilie benytte den Vei til Kjøb-
sta·oon, s:0m løber la.:nga med Fjor
den~ og i Aaret 1838 blev bomkyl-

t af Hwva,nde, udnæVIDte den 
Gj.er]aah og Smith til, efter atter 
at hawe ta.g.et ibemelidte Vei i Øje
syn, at af,gi.v.e dens Enklærjn.g om, 

Øprettelse af en Lig;ningøkommis- hvoliV~dt de maatte ansee det f.or 
sion. mueHgt at ilstan~ætte d-en. Tilljge 

iJJen 4 . .Aipllil 1844 i·nds.endteiKom- ~ det dem o.verdrag.et at indlede 
mun•albestyrel&en følgende til Kan-

1 
iU~d·erha.ndli.ng med Ejerne af Hav

~lliet: ,.Ved det den 3. Januar et- !VeJen, 5: den af Rentekammeret be
holdte Raadstuemøde y;ttr.ede de leg:nede Markv.e-i - denne V .ei er 
for&a.mlede Bor.gere det Ønske at nemldg prilvat Eiendom, tilhørende 
den fremtidige Ligning a.f C~u- & tHsiø.den.de Lodsejere, og benyt
~ens Skatter maatte Slkee ved en te& ene og .a.lene af dem, n.oget som 
eær.skildt Ligningscommi8800n, og f::olLeg.iet vel ikke har været viden
ikke som flo11hen ved den .samlede iile om, da det foreslaas a.t vælge 
!:ommunalbest., .da Man i Besvæ- , ilenne Vei i Stedet for den gamle 
png.stiLfælde vilde finde s'i,g mere j..... hv.or.v~dt de maatte vær.e .tH~øie-
tilireds, naar de i saa Tilfælde lige til at tållade Afbenyttelsen af 
nødvendige EJ:Iklæri.DJger blev.e af- ltlen, ligasom de ogaaa hos B~boer
gi;v.ne a.f Be&tyreJs.en aoom Mellem- n·e af Fa.ar.to:ft sk.uld.e fornemme, 
instans, end s.om Part i Sagen. hvoliV·idt de maatte væl'le vilLige til 

Bestyrelsen, som indsaae det 18.t moota.g.e den.ne Vei i Stedet for 
grundede h-er~, og selv k.u.nde ønske den anden. 
Øg fritaget for at erk~ære over &i- M den mk>dtagne Beretning er
m.e' egne Handlinger, g.iJk vdllig ind farea, at Veien fr.a F.a.artoft til T.hi
Jter.paa, og tillader sig nu a.~ a;n- sted lang.s Fjorden, er det en< Umu
øøge det høie Collegi.um om, at .}ighed at istandsætte, hvilket det l 
Skattelig:nin'&\en for Cronmun.en Thi- :tidligere ilorgjæves aDIVendte Ar
~ed, frn anstundende Nytaar af, ibeide noksom har V·i.ist, idet den 
maa foretag.es af en særskildt Lig- dagl.ige PaaV'irkning af Fjorden, · 
111ing.seommission, som man mener a818.v.el paa V.eien som p.aa Bakken 
llør bestaae af 7 Medle.mmer". øver hvHken en Del af den løber, 

Destaurater Eberhards Ansøgning 
som Gæstgiver. 

fHerpaa erklæredes under 4. April 
i844: "Communalbestyrelsen -
11om furroeener at der til Olpn~el
.øen af en S·lliadan Bevi.lHng som 
Øen ansøg.te, udfordres at Suppli
~nten er i Besiddelse. af en faf!ct 
Eiendom, Jw.ortil Priv.iJeg.iet kan 
Janyttes - kan, da dette ikke er 
TI'ilfældet med nær.værende Su.ppli
j!an.t, der kun er .i Besiddelse af 

.u.a.fl&del:ig tiUntetgjør Hestræbel· 
>Sern~e. fur at vedlige·h()lde en nogen
lunde farbar Vei. De maa derfor 
ansee ethvoer.t Arbeide og en!hver 
IBek:ostni.n.g, soon anv.endes her:paa, 
aron spildt. 

tSom Res.ulJtat af deres F.orha~d
linger med Eierne af ILa.v.veien, be
rette de e:t aldeles Afslag, idet 18 
raf <Le 1,9 Eiere erklærede at de, :af 
Fry,g.t :tior Ufred paa deres J,order, 
~kke viLde v.iide af ri!Ogen Fart med 
denn.e Vei, ruf andre end de beret-



• rtig~ede. F.ra F.aartof.terne mod.to~ 
de den ErJdæring, alt de ikke at
tæaedoe nogen am.den Vei, end den 
udlag.te og f.or.hen benyttede. 

lAf for.anstaJaen.de vil det s.aa:J:e- 1 

;des erfare&, at Communa1best., uag
tet den jkJte anseer ~yen pligtig til 
.a.t for.Stkaffe Beboerne af Faar.toft 
anden Vei til Kjøbsta.den, end den, 
aoon er udlag;t om ad Ø&termøiJe, 
dog, for ()m mueligt alt jevne den 
Ocm:flict, &Om er op.s·tlllaet, har f:or
>Sø.gt AU, men forgj æve.s, og ~n 
for.venter nu at det k.gl. Amt vil fu
re&tille· &g.en ~ale.d~ for Calle
giet, at Beboer.ne af iF;uu-:tolft maa. 
blive tiLpligtede at afSitaa fra en
hver P a astaand paa den .g.amJe ø.de 
lagte . Vei, og følge den .udlagte, til 
enhver Tid passable Vei omad 
Ø.stermølle". 

Gratiale til Brandinspektøren 
og Vægterne. 

T.ill Kæmneren d. 4. April 1844: 
.,At det ~gl. Danske CanceLU i &e-
180Lution af 16. f . M. har rtil&tla:aet 
Br.andinspecteur Grønlund et Gra
tiale f.or i Aar af 10 Rbd., liges~m 
og~S.aa V ægterne Pr ah l, N. Madsen 
og A. Pedersen hver et G.r.a.ti.ale f10r 
i .Aar ·af 6 RM., meddeles her· til 
:fornøden Efterret." 

Jagtretten paa Købstadenø 
Jorder. 

Rentekammeret udbad i Skrjvel
se af 19 . .April 1844, Erklæring QID, 

ihwmvidt Thisted .Købs·tad selw 
maatte ønske at erholde Jagten. J 
Forpag.tning mod en pa.e.sende M · 
gif:t, bv.olltil OommunaJibest. erklæ
rede undler 14. Juni s. A. saaled~: 

"Thisted Kjøbstads Jol'!der ere 
udskiftede saaledea, at h.ver .Mand, 
>der ejer .J .onder, har fuldkommen 
Eiendomsr.et over .s·it Stykke, og at 
dugen tigger. i Fællesaka.b, mad 
iUndtag.els.e IIIi et i sin Tid Kom
mu.nen &k.iænket Stykke J10r.d·, Kro
nens Mark kald-et, og at man derfor 
antager, at der ikke i Fø],g.e For
IOrdn . .af 20. Mai 1840 § 11, kan væ
re Ttal.e om, at 115. Maiætæt K001· 
gen nu har J!&gJten paa andre af 
Kiø.bsta.dens Jord-er, end bemel.dte l iKr:one.ns ,Mark, samt at man, før 
samme lbo~.tf()r,pagte&, tør haahe 
meddeelt hvald der.for fordres. af 
Kommunen i Forpagtnings·afg.i!V.t." 

Jemstøberi i Thisted. 
f ,Amtet hav,de under 9. Maj 1844 
[ gjv.et J. tC. Kr.ogth i Fl'\ederiksiha.v.n 
.
1 

Tilladelse til at anlægge et Meta.~-
.og Je.rnstø.beri i Thilste.d, hmrt1l 

1 Commun.a.Ibe.at. i.nltet hav,de at be-l mærke. 

Fra ile gamle 
Sognearkiver. 
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Oprettelse af Laug. 
Bkoma-g.enmeatr.ene i rrhiste'd 

lavd-e an.søgt mn at maa.tte opr.eUe 
Laug, da de iklre .kJunde el'IOOlde de
æeø Lærlinge indsatte .i Svenide Ret
lig·heder, uden at de .havde. Laug, 
men Commun.alhestyre)se.n erklære
ide under 4. Maj 1844, at Ansøgn;in
•en ikk-e kUlilde anbefales, da man 
~ en·hv.er 4Lugs Indretn~ng 
1marere for s:kadelig end .ga.vnl·ig, 
~t at O'V'ellnævnte Begrundelse 
iorlængst af Lo.vgiv.ningen var hæ
'vet • 

lAnøJæf.felse af Musikillstrumenter. 
'l'il Amtet d. 14. J,un~ 1844: ,~C<ml

mun.a.lbest. har taget .un.der Qver
!Veielse, om· Kæmnerk.a.ssen bør paa- 1 
.tage sig a.t åns.kaf.fe til Br:ug for 
•lBQrg.etyæhn:i~I~.gen, en .BaB!un, en 
!And:em~Tr.oanpet og 2de Trommer, 

. hvJLk-e J.ns.tr,lliOOil,ter .skal ans.ees øn
~keLi•ge, men man tør flor Tiden jk
ke .tilr.a.ade, at Byen.s KaBSe paa.fø-
;rea en .saad·an U d gift, som man 

IA.ag\a!alld f.or.l.a.ngte Adkomst :til 
'Grunden, •da der J Eiøb.s.ta:denB 
Gr.undtaxtmat rikul af 10. Marts 
1781 haves det tryggeste Beviis for, 

· at dienile Plad.& er Kommunens. 
lKammerraad Aaga·ard kan .sa.aledes 

' ilæe h.lliv.e .l 10 v l i ,g t, retsgyldigt 
, Skiød·e 1paa denne Plads., og man 

maa Qg.s·aa benægte, at iberørte 
Grund nogen Sinde er .udgraaet af 
iK<>mmunens Eie, og ov-er i Kam
merraadens ell.er F.orm.ands. Den 
henved omha.ndlede, Kommunen ·til
)lørende PLads er beliggende inde 
imellem tHa.v-nevæs·en.ets Anlæg, og 
har alt.s.a,a en særdele.s Betydning 
øom offentlig Eiendom. Med Hen-

. ~yn til, at A:øgaard .har anhJoJdt om 
!l'ill,a,~else til at maae inddæmme ,10 
~len ud J Fior.den udenfor samme 
Plads, d'a m.aae vi her,thl bemærke, 
at_ da en .saadan Inddæmning og et 
saadant Anlæg vil koonme i Veien 
for Ha'VIIlevæsenets Værk.er, og da 
:vi have Gl'und til at an.ta.g·e, at 
Haw.nevæs.enet attraar TilJ.adelae 
til .samme Inddæmning, saa tør :vi 
antage, art; denne TiUa.d-elae ikke 
meddeles Kammerraad Alag.aard, da 
.denved ~il opstaae en pniv.at PJa:ds 
midt ime1lem Havnevæsenets An
læg, og <Lesfig;urere samme." 

(Urik Christian Fredenik Aa
gaard 1841-1849.) 

lleel·s idd<e be.si dder Fon·ds til, og • l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!' l 
Ileels ikke har nogen Mening om, · (~-----;-" 

bv.ol"V.idt kan opløbe. ligesom man Fra ·de gamle· 
·=~h;!~~di;~eer: denne Udgift for 

De Indtægter KommunekassJen Sogne arkl·ver l 
)l.aive havt, have været ubetydelige, • 
og kan .lang.tfra dække hva d Kom
mwneka.s.sen aarlig maae udrede tid 
Stad.smusikkta.ssen og Tamhourer:n~ 
i Ducører for deres Tjenes.te ved 
Borg~er.væbn!in.g:en ." 

Byens Jord. 
IKamm:erraa.d og .lAmt.s'f.ol"Valter 

[åaogaar,d øn&kede Approbation · paa 
et rud for than.s Gaard, m.od Fjorden 
belig,gende Stykke Grund, hvtilken 
iKoonmunal,bestyrelsen mente tirhllør
te B~en. 
' !Man anmodede derfor Amtsfor
"'alteren om at meddele, lworpaa 
lhan støttede sin Adk.oms.t til den 
omhandlede Grund, og .unde.r 23. 
iAug. 1>844 an.ser han det ham med-

. <del,te .Skøde som gy.l,dig Adkomst, 
J.iges:o:m .han .tiJ.føjer, .at den om
!lam.dlede :ffia.dg. i omtrent 30 Aar 
har tilhørt han.s. Formand. Det hed 
der endividel'e, "at Commun.albes.ty-
111els.en. fandt sig ik!ke Udt f.orun-

jh;et over .a.t erfare, at Kammerraad 

--{}-
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Amtmandsboligen. 
T il .Aantet den 13. NoVlbr. 1844: 

"·For ful,dsJtænd.igen at kunne af
go~ve ·den forlangte Erklæring om, 
ihvor.vidt den til Em:bedsbolig ifor 
Amtmanden lkjØibte Gaand maa an
ta.ges enten a t væ~.e beliggende p.aa 
L'andj,urisdictionen.s eller Kiøbs.ta
d.ens Gru111d, tillader Communalbest. 
'Sig at udbede De·res HøiiVellbth.s Titl
ladeJse til, 'Ved en Lan·dinspectør 
eller au toriseret Landmaaler, at 
Joo·e optage et 11.øiag.ti,gt Kort over 
rde til ;bemeldte Gaard hørende 
·Gvunde, d·eels aif den saakalde Bis
.gaavd Nedertoft, og deels af Kiøb
strudens G11und,Grænd:seskjellet der
irnelllem Qg !Gia-ardens Beliggenhed 
paa disse Gnunde. 



Skolevæsenet. 
.T.il Amtet, den 13. N<>v;br. 1.844: 

"I Anledning arf det Coanmunalibest. 
til Erkl. sendte Andrlll.gende tfra 
Skolecommi.ssionen her.i Bye n, hvori 
.an/holdes æn, .at •let. med Hr. PiilStor ' 
iHolst tnt.rlne Arrangement, at han 
ltilo1tge runder.viser i 2de Eftenm.id
da,gstimer ,i Bor.gerslko.J.ens Re·llll
ikhasse, maa fornyes, tillader Hesty
nelsen si·g at bemærke, at da Hr. 
Pastor .Holst fo.r de 2 Eifternnid
drogstimer, .hv.oraf •han underv~ser i 
Realklaooen, har .erkoldt en for
Ibøjet · Gage a•f 150 Rbd., · og 2 Ef
ter.mi.ddagstirrner er, især i Som
mel1malaned&-ne en fo.r indskrænket 
Skoletid for Eleverne, samt da man 
.antager, at de J. ær.ergj·enstande, 
s om kunne henlægges til di·sse Ti
mer, godt !kunne hilbninges a.f en 
SeminariSit, soan vel endog kunne 
·arf,holdes for en mindre Beta•ling, 
s-aa maa man henstille, om det ik
kie mruae .ansees, na•ar Akko.r.dten 
med Pasto.r Holst udløber, at an
tawe en dueli·g Semin•arist til at un
.de.rv;i•se i Realklassen i 3 Elfter
:mi·ddagstimer. Disse v-ore Yttrin
.ger 1bede v.i forelagt Skolekomrni.s
sionen før ISagen indgaaer til det 
.høikongelig.e <Dam;ke Cancellie". 

Amtmandsboligen. 
Tm Amtet, d. 17. Decbr. 1844: 

,;Man tillader sig, i Anledning af 
den til Bo!Lg ior A m troanden over 
'Dhisted Amt kjøbte Gaard at o.ply
se, .at den .maa aniages enten at 
være belig;gen.de paa Thisted Kj~b
stadts ,Gnund, d·.a den omhandlede 
Gaar.d, a.f nu a.f1døde Ov,erkrigskom
missair, '.Bye- og HerredsskriiVer 
F.aye .blev opført tilde-el.s paruGr,un
den ·arf, og til en paa Kjøbst-adens 
Gru-nd lbeli.g,gen!de Ladebygning, og 
at man itklke kan skjønne, at der er 
nogen .a.fgørende Gr.und tilstede 
for at !forandre denne Tilstand, da 
•Gaar·den er lbe!.iggendle saaveJ. paa 
Kjøbstadens som Landets Grunde, 
men at man meget mer.e antll!ger, 
at der er over.veiende Omstændig:, 
1hed·er for 13Jt confirmere det Bestaa
ende, ·i thvi.ltken Hens-eende Commu
. na1bestynelsen tillalder •Si,g at !be
mærke : ,;a-t Udgangen for Gaar
dens Anlæg var, a t Over.krigscom
missair F.aye, fra Kjølbmand Lars 
Holst :tilkj.~bte sig en til dennes 
Gaard ,her.i . Thisted Kjøibslta<l 
(Bran.dtforslikr.ings Nr. 8) hørende 
La.deby.gn.i.n.g med paasbaaende og 
tilligende G11und, ·hvilken Gnund be
sta:ar af deels 11223/s Kv.-Alen un
der T.histed Kjøbstalds Gnundtaxt, 
og Ideels alf en ve-d.liggende Parcel 
·af Nedertoftlen, under Landjruris-

. d·il<ltionen, anlf.ørt i den æ.ldre M.atr. 

for P 7/4o Altb., og indaholden.de 648 
K'V.-Aien. 

Overkrigscomm1sa.ir Faye tilkjøb
te S!ig senere f.na Consul iBen.d.ixen 
en Parc-el a.f Bi.;;gaards Eiendoan, 
men dette sJæte kun til .Forening 
med lhans tilgrænsende Eiendom, 
,den folfuenævnte Ladelbyg.ni·n•g med 
Gr.un.d, som fU,forandr.et .heruhører 
111nder IK.jØibstadens J.uriiSdikJtion, og 
!hvortil det senere tilkomne er >for~ 
·enet (ved Ud-stykningstillaldelse M' 
8. Aug. 1835) . 

(·Fortsættes.) 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

--Q-

Thisted By 1768-1878. 

- ~ - '7 -~ 
Af Anders C. S v a I g a a r d . 

Plantagen. 
Til Kong-en, d. 29. Oktbr. 1844: 

,;Under 5 . . Qctbr. 1842 b.le·v Com
munal•best. for Thisted Kiøbste.d 
meddelt en Skrivelse fra Dere.s 
Mrui.estæts Rentekammer .af 24. ~p
tbr. •S • .A., ihv<>ri Rentelkammeret un
,derretter om, at Deres Maies-t. al
l&.n. vi.l skiænke Thi·sted Kiøbsted 
d.en ved sa.mme be!ig.ge.n:de Planta
ge, n~aar Kiøtbstaden vH indgaae at 
udrede d:en a:arlig.e Ga.ge af 200 
Rbd., der bl~C~V waret til Sand:flugts
co.mmi.ssaJir !Jlha,gaard, til at lønne 
den v.ed samme ansatte Arbeids:. 
mrund: <Og Planteur med circa. 200 
Rhd. a.ar,Jig og at vedligeholdePJan
tag>e.n, og .derfra udde.Je Træer til 
Egn-ens tB'Eilioere som hiidtil, og bvor 
for tbegi.æredles Commun.alb.est. Er
Jdær. o.v.er, om Cornmunen saaledes 
ønskede at o;v.erta.ge. Plantagen. 

•CommunæL'best. troede derved at 
·burd.e høre .Byens Indvarunere, o,g 
. ov·&eenssternmende me.d, hvad der 
.af det !forsamlede Borg.erskab ved 
et Raads.tuemøde .den 21. OctJbr. 
1842, bi'ev udtalt, erklærede Com
munal.best. i Skr>ivelse af 14. Novtb . 
1·842 .bl. a ., .at Communen med aUer
i\lnderd. Traknem.meliglhed 'havde 
modtaget det gode Til!bud, og at, 
.naar man pa·a Communens. Vegne, 
jkJke lilibeting-et ei11dæned-e Slig !for at 
modtage Plantagen, mod de opstil
lede Yilka.ar, da laae dette ikke i en 

1 MiSik:iendel.s-e af den store Gave, 
som ibydes .By.en, men .i de oekono
miske Hensyn som for Tiden maae 
tag·es. - at man harubede, at Plan
tagen maatte bl4:ve fri:ta,get for at 

' .bære: .'JTh.agaards Lønning, 200 Rd•., 
_.da man t11o.ede at denne ikke vil-

1

-,de af!Staae samme, og at man sæa
,Jedes vove'de at henstiUe, om P'l.an

f taJgen åklke uden disse Lønningsfor
l .p)igtels.er maatte aller.n. skiødes 

Byen. 

Under 1Q. Jan. 1843 blev Com
mu-naLbest. arf Amtet oommuniceret 
en Skrifv·else fra Der.es Maiestæts 
Ren.tek-a.mmer af 31. Deobr. 18-ill, 
lhvori det nærnnere theDistålles, om 
Commu.nen maatte ønske at o.ver
ta.g.e PlaJn~gen imod for en liden 
Dee!, a:t participere i ·de Thagaard 
norunerede 200 Rd., og imod i det 
mindste .for 5 Aar at gagere den 
ansatte O,psynsmand som hidti-l. 
Med Hensyn til Udredningen af 
Sandf,J.ugtsc.om. T.hagaar.ds. Lø.n
m.iiJJg, refereredeCommu.nallbest. sig, 
li Skriv-else af 27. Ju.ni 1843, til .si
m-e ,tJidHgere Yttringer, hvorimod 
man ti.lrføiede, in.gen.sinde at have 
.tænkt paa, at den ved Plantagen 

· ansatte Ops~nsmand .skulde .alfske
·diges, men lwn havde ønsket, at 
Commu.nalbest. .'Jelv maatte arran
.gere si·g med ham, men at man .imid. 
·!&tid aldel,eg vilde bi]Jj,g.e at over
tage IBetingel'seme med Hensyn til 
\harm, o.g tindgik Communalbest. sa.a
ledes i alle de for Plantagen& aller
naadi.gste O;verdragelse til Byen, 
opstillede B.eti.ngelser, 'med Undta
gels-e a.f at ud·rede Løn til Sand
!fl1ugtseommissrur ThaJg.aard. 

ner·after forventede man ni\1, at 
P.) an tagoo aollernaadigst iblev 'Sikiæn
ket Kiø.hst-aden, og var den alanin
delige .Mening her, at Deres Ma!ie
s.tæt ogsa.a aJ,Jern. saaledes ha.vlde 
skiænlket Byen Plantagen, indtil 
der til Communal•best. indløb Skr-i-

. velse af 23. tMaj 1843, !fra den da 
beskilclrede :Amtmand, Bar()n v. Ro .. 

, se.nkrantz, h:vori han underretter. 
' .Bestyrelsen om, .a.t Der.es Maiestæts 
Rent~a.ntmÆ!r havde bifaldet Hans. 
·Forslag om, at Plantagen hell-ere 
skiænkes hele Amtet end Byen al
ene. 

.By;en ,blev .saaledes ikke lf.u.Jdstæn .. 
d.~ere meddelt denne Renteikam .. 
merskrivelse, men v,ed et Raadstue
møde den 9. J•uni 1843, .allene holdt 
over, i !hvilken Andeel !Byen. v.i.Ue 
deltage i :Udg,i,fterne i Anledning 
arf Plantag.ens O.verta:geJse. Ved det
te Raadstuemøde antoges det, at 
naa.r .Pl•a.ntage!l saa·l.edes skulde 
skiænkes 1hele Amtet, ·vilde Byen! 
deeltage i .Belkos.tnlingen derved 
med 1/4 ·Dee!, ·lwor<hos det dog, fra 
ing.en Side blev draget i Tvj,vJ, at; 
Byen jo bJ-ev skiænket passende. og 
:selJV.stæ.ndig Andeel ,j Plantagens: 
Bestyrelse. 

Under 11. J.an. 1844 blev dernæsti 
P.lantagen ~lier-n. sk.1iænket 'Dhis.ted 

_Amt, med Undtagelse af et_ Stykik~ 

l>. 



f ru .srumme, der blev !henlagt til de.ni var dette .iJ<lke fordJ man -ikke øn-
nye BoUg lfor Amtmanden, und-er. -sk-ede at giøre dette V;alg, men for
Amtsraadets Bestyrelse, og sa;ale- di .Anntet ikrloo kunde berettige Be
des at T•hi·sted Kiøbs.tad skal ud- -styrelsen tH et Va1g, der .desud-en, 
rede ~ af den r.ette Bekostning pa.a: som tilkke hiemlet i Deres Maå-æ.tæts 
samme. Gawebrev, v.ar en Nui.U.itet, og Be-

Da deJJdl·e D.eres Mariestæts aller- etYil",eltSen v.i·lde derfor O(ppelbie det 
rhøiste ResolllLtion IVar bleven Byens 'l'ldJs:pwnikt, Ida man alJ:enu.n.der.d. 
Bestyrelse .bekiendt, blev den for- . ha.rubed-e at enholde Hiemmel der-
kyndt By.ens IB.or.gere ved et Raad- tdl. 
stuemøde, og overen:sstemmende JDe.res Mailestæt d<ris.ter vi os ti.l 
med d-en ved dette Møde .tagne Be- umi.dJdelibart, at henvende dette An-
s-lutning, indgik Ccmmun•alrbest. d., dragen.de til, med den tro under-
4. Mari d. A. til Deres Maiestæt;; saatldge T-iHid, at D. M. ruf dennre 
med AMøgilli.n.g oon, at naar Byen , . sim,pl.e F.ol'e.stil.Eng, iVi,l bHHge det 
Slk.u1de deltage i Planta,geills Over- _ ;Umindetig.e !ØTI;S~ke heri By-en, at 
tag.else, at den da rnaatte forundes Communen, imo.d rut deltage i Ud
Andeel i .Bestyrel.s.en, iVed 4 dertH .. g.ilftarne ved Plantagen, o.vereens-

1 af Coonmunen fr-it valgte Medlem- stemmende med D. Maj. Gav$1-ev 1 

me.r. Her;paa modtoges Skrivelse fr.a - .der er en fonholds.mæssig stor 
Rentekammeret, af 13. Julli, lw.ori !A.ndeel - rnaae 3lllern. .f,or.undes 
mel·des, at der ingen Foran!dri.ng f!elv:Stæ.IlidJi,g Deel ~ rPlanttag·en.s Be-
ikan giø:nes i den da alt tl'lmfne For- styrelse, v.ed 3 eller 4 f .rit val•gte 
anstaltning, at Amts.raadet :vælger Medlemmer af Communen, hiVo:n:ved". 
3 Medlemmer af By.en til at deltage 

1 
!Ki.ærlig1heden til at hegne om ne.: 

i Plantagans Bestyrelse, og at iR.en- . 1res Maiestæts Gave, ida ogsaa ret 

'

;tekaanmeret in-gen Anledn,in.g finder: , IV.i.l vækkes, og denne Bøn tillader 
til paa nye at foredrage Deres !V:i. os srualedes allerunderdandg:st at 

lfremlbære". -.:Maiestæt Sagen. Det s•e.s· de.tfuos ruf 
denme ISkr-ivelrse, at Co.mm.unaLbest. 
:A,nsøg.ni.ng til Deres iM.aåes,tæ.t af 4. 
:Mai, først fra Amtet er ind1senidt Jtil 
Rentekrummeret dl!n 6. Juni. Det 1 

eees fr.eandeles af denne Skr.iwls.e, 
at Rentek.ammerets G:nunde fpr Arf
.sbget .er, :at Byen ihar viist ringe 
Interesse for P]lantagen, o.g at Com
munalbest. likke paa dertil skeet 
Opfordring hrur v.i·llet cf.oretage V\llll~ 
rpaa M·edlemmer ruf Bestyrel!Sen. I 
disse tHenseender d:riste v.i o.s til 
allenu.n.del1d . .a.t bemæ.l'llre: "at Ina!n 
:ikke haMdre ventet . at Amtet hruv1de 
bd.et .Coonmun,allbest. O'Vennævnte 
allerunderd. Lndstilling af 4. Maii, 
blive henHg:gell/de hos IS1g para det 
mees.te alf en Maaned, da A11n1nnan
den &'OIIJ, selv thavde overvænet det 
i In!d,sti.Ui.n.g-en ommeldte Rla!a-dstue
møde, kien'dte hv.o.r vanmt Byens 
Indvaanere ønskede ,den dJeri frem
eBJtte Bøn, og soon har lforaarsaget, 
at tS~.en er !kommet ~paa det Stand:
!punkt, den nu er, uden at denne 
Kiøbstads Ø~e er rk.omrnet under 
Uer.es· IMrui-estæts a ller.h. Overveiel- , 
se, :a t Bye n 1hlrur lagt :al de.n lnter
eSISe for Dagen :for Plantagen: som 
rvar muelig, og som kunne bestruae 
m-ed oeko.nomiske Hensyn, da iB~en 
har, med !Sk.iønsoon Taknemmeli.g
hed, ~ViJlet mo.dtage Plamtag.en i{laa 
samme Betin~~elser som rlen: nu er 
slki.ælrlret ·heJre A.rntet, lh.vorior iBy.en 
!ikke fortiener den gjorte Bebrei
delse, og endelig, at n~a~ar Ooonmu-

·D.a.lbest. i~ke paa Amtets O~.oo:
drin.g, va].glte IMedkmmer til at del
_ tage i Plantagens Bestyrrelse, da 

Fra de gamle ,. 
Sogne arkiver. l 

--<>--
Thisted By 1768-1878. 

-17--s -se 
Ai Anders C. S v a l g a a r d. 

Amtmandsooligen. l 
At der nru en-dvidere skal vær~ 

tiJ.lagt Amtsgaarden et Stykke fra 
·den angrænd.sende forr.ige Konge
•hge Planta.g·e af 3640 Kv.-Al., s-om 
er beliggende un.der LandJurisdik
.ti.onen, kan ejlheller skj.cm.nes at l 
f-orandre den 01prindel'i.ge i Fol'lhol
dene velbegl'und:e-de Syns.rnaade af . 
den Jrurisdilk:tion, thiVonum:ler Gaar- l 
den er beliggende. 

- At Brando:irecteuren, Captain · 
Rønby-e am.ører, at den oprindelige 
!kjøbte Ladejbygning er beligg-ende 
JPa<a !Bisgaard Mark, der er under 
Landj.urisdiktionen, anseer vi ar 
"irrelegeret", da det er en ucom
!Petent A-utoritet til at attestere no
.get om Beli,g.geruheden af den nævn 
te Bygning, og er Attesten med 
Hensyn derti.l, feilagtig. 

Naar CommunaJ,best . .saaledes ik
ike i de f.oreliggende Oms.tændig'lhe
der kan ~inde oogen Grund for, at 
Amts,gaarden .skal over.gaae til 
Landjruris.diktionen, da maae vi 1 

endnu til Bestyrkelse af mbefuol
'delsen ruf den facti&ke Tilstand -

at den fremdeles bliver underKjøb
s tad.ens J,urisdi!ktion - tillade os 
at Uldlhæve, deels den Qprindelige 
Ei.endoms viiikeHge Bel1gigenrhed i 
'Dhisted Kjøbstad eJ.ler p:aa dens 
Gr.und - deels at denne Eiendoons 
Skjødning, indtil Faye dermed 
gj-orde Forandring, er skeet ved 
.Byethi·n.get, deel·s at Ladabygnin
.g.en ogsaa har, in:dtil Faye foranle
digede dette , været i-ndlemmet i 
Kjøbstæderne.s iBrandfursikring, 
·deels at !Bygningerne har været 
opmaalte i denne Kjøbstad til Byg
.ning.sruf.gifts Sv.arelse, deels at 
.Faye saaveloom Alle da og senere i 
Gaarden boen-de ·have været 'paalig
net og uværgerligen betalt Com
muneatfgilfterne hertil Kjabstaden, 
deels at Faye, som Eier af denne 
Gaard, tag Borgers.k.arb som GJ'Iund
eier i T,histed i Følge Forordn. af 
24. Octbr. 17<37, og deels er Gaar
den rbel•iggende indenrfor Consum
ti<msJhe.gnet." 

Mølleri i Thisted. 
Til Amtet den 22. Felbr. 1845: 

"De Communalrbest. af 23. f. M. t:l 
iEnklæl'ing sendte 2de Ansøgninger 
!fra Agent Ltit:zihøft om Tilladelse 
ti.! at Slllpplere 2de PrivHeglief, 
-deels ti l at drive Paa>iinfabriJkatio!'l, 
og deels til at drive Kornmaling, 
BOIIll nu indahaves j en Mølle her
iV·ed J{jø.bstaden, der nu eies af 
Niels FiSClher, og.. fra nogle Mølle
eiere om at den af Niels Fiscller 
~pførte M.øJ.le ma·ae .afs•kafifM som 
il{;ornmøUe, gi·ve vi os den Ære her
ved at remittere. Vor Mening i 
denne Sag er, at det ikke bør be
!VIilges Agent Lutzhaft eller den nu
værende Ejer af den tidligere Con
sul, Redakteur l.Jund tiLhørende 
Mølle, at adsikille de to Møllen ha
v.ende og !betingede PrivHlegier, 
med mindre at Møllen indrettes til 
og .for.pl.igtes at dr~ves med Hestc
ikraft ti.l Meelmaling paa de Tider 
Møllen iklke kan drives med Vind
lk:rruft, til •hiVil·ken Bestemmelse vor 
Anbefaling til det nuværende Møl
~eanlæg, af 25. Septbr. 1843, ogsaa 
var knyttet." 

Ansøgning om Ølbryggeri. 
Til Amtet, d. 13. Marts 1845: 

Under 27. Febr. ha:vde Anders Jen
sen fremsendt Andragende om at 
t ildeles Bevilling t<il at rnaatte 
lbry,g,ge Øl, og deraf holde Udsalg. 
"•Kommun;alrbes•t. ka.n ikke .s:kiønne, 
at der kan v.ære noget ~mod, atlSurp
plicanten - der tidligere har er
næret sig ved Kiøbnia:ndsihanldel, 
fo:r<undes Borgerskab prua den nru 
arf ham paatænlkte Næringsvei, dog 
med den Indskrænkruing, at U.d.sal-

"'7 



• ..... get ik·ke maae slkee tH Sliddende 
Giæster, da 1her i Byen kun bestaar 
et ØJ,bryggeri". 

- Medlemmer af K>Qmmunalbe
·styrelsen i 1845 : Nyborg, Forman il. 
(Jens Nylborg, Klbmd.), P. C. Nor

ldentOift, Kbmd.; Gerlach, Hattema
.ger; I. C. Frost, ,KJbmd.; Ni-elsen, 
Klbmd.; Kreiberg, Bogh.; Werner, 
:robmd; Christensen, Far.ver. 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

--o-
Thisted By 1768-1878. 

- 1~ .. g ... '5, 
Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Raadstuemøed ang. Plantagen, 
Borgervæbningen m. m. 

Til Cancelliraad Nellemann den 
23. Maj 1845: ,,Bor.gerrepræsentan
terne anmoder her·ved Deres Vel
ibarenlhed om at lwndgiøre og af
,holde en Raadstuesaml•ing Jor der
:ved at erf.are denne KiØibsteds Bor
geres Mening om - ,.det ønsker at 
.deltage i Udgifterne i den forrige 
Kongel·ige, nu Amtet skirenkede 
p ,J.antage herved Byen, mod de Be
tingelser, s.om nu er •bestemt, eller 
o.m det ønskes at der s.ka·l foreta
ges Skridt for, for Byens Vedkom
mende at enhoJ.d~ bedre V•ilk.aar for 
denne Del•tagelse, samt om alt vi
dere der staar i Fo11bindelse med 
denne Plantagesag." 

,/hvor.vidt det maatte ansees øn
skeH:gt at in.d.gaa med en allerun
derdanigst Ind.stil.ling om, at det 
nu obestaaende borgerlige militaire 
Konps maa ophætV'es, og ti samme 
Sted dannes et .velorganiseret 
BrandkoDps" -

,.og hvorvidt det maatte an.sees 
ønskeligt, at der ~tages en nye 
almindelig Qprnaaling, Beregning 
og Kort over enlhv•er alf .denne Kiø.b
steds i Gr,undtaxt s.taaende G:nur:
de, samt i heJkræftende Fald, lwor
ledes Omkostningerne derved skal 
!fordeles. 

Denne !Ra.adstuesnml•ing bedes 
1betimelig.en kungiort saavel i By
ens Avis som ved Plakat og Trom
meslag .her i Byen". 

Kronens Mark. 
T.il Kancelliet d. 25. Aug. 1845: 

,.Til .Tlhisted Kiøhstæds Commune 
lhenli·gge ·i henimod % Milils Af
stand !fra Kiøbstæden, et Areal, 

.J{ronens .Mal1k, kaldet, a.f 236 

-Tønder Land geom. Maal, matricu
leret for 9 Tdr.. · 4 Slopr. % Al b. 
Hartk., hvilken Mark, der allene 
af.give en yderlig tarvelig Græs
ni·ng flor Krea.ture, hidtil thar væ
ret nyttet paa den Maade, at den 
tA.ar for Aar er bleven bortleiet til 
tKiiøbstædens Indvaanere, der have 
benyttet den til ·Græsning for Faar 
<>g som efter Kæmnerens Ber~z
'Il'i'll:g ·har givet i de sidste 5 Aar .. n 
Netto Indtægt aof 93 Rd. 4 Mark 
6 2/5 Skill., elJ.er omtrent 2 Mark 6 
Skill. pr. Td. Ld. 

iDenne yderst ring.e l·ndtægt af 
denne ik·ke ubetydelige E-iendom, 
der for største Delen er tienli·g til 
Dyrkning af .Kornsæd, ·har i læn
gere Tid v·æDet Gien&tand for Com
muna1bestyrelsens O.pmæl1ksornlheJ, 
og da Kammer.h~rre Amtmand Ba
ron Rosenkrantz i Begyndelsen af 
dette Aar ogsaa opmuntrede Be
styrelsen til at lægge Haand pa7 
en PJ.a-n til en bedre A!fbenyttel.~e 
a:f Marken, saa 1blev denne Sag 
paany foretaget, o.g medunderteg
mede Borgerrepræsentanter, Nye
borg, Frost og Werner, udnævnte 
til paa doet bedste at u.dar.beide en 
saad•an Plan. •Denne Plan er nu ud
.ar.beidet, og samme har været fo
r elagt den samlede CommunalJbe
styrel.se, der der.ved allene har be
mæl'ket at da det indsees, aJt For
IPagtJere~ n~P:pe !paa ah_nindelig 
Maa.dc i det mindste ikke 1 de .føt·
ste Aar' af F.oDpagtningstiden, ville 
kunne gi·øde 10 Tdr. Land aarlig, 
saa vedtoges det at indstille, at an
•etiki-ende gode ik.unstige Gødn.ings
midler, f. Ex. ved at anvende til
strækkelig Patentgødning, eller ved 
at nedpløje Bælgsæd eller BoglhiVe
de, vil, naar s·amrne af For.pagte
ren anvendes paa Marken, af Com
munal1best. blive an.s.eet for god 
Giødning, samt at det sk~l være 
F.onpagteren for.meent at mdrette 
Leervaa•ninger, eller at tage !Folk 
til Huse". - Selve Pl.anen omtales 
i~ke nærmere i Protokollen. -

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

--o-
Thisted By 1768-1878. 

- :).o-&·~ 
Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Skoleundervisningen. 
Til Kancelliet d. 7. Oktbr. 1845: 

"An!.edi.get ved hosfølgende Andra
gende af 4. Mai d. A. fra Borg21·
.repræsentant og Skoleforstamder 
Far.ver Ohri.stensen, .besluttede 
med.undertegnede iBorgerrepræse!l
tatiO'll, i det mindste for vort Ved
kommend~, at giøre Skr.idt til en 
ibedre Ordning af Un,derv.isni·ngen, 
·saav.el i Borgers•kolen, som i den 
saakaldede Realkla.sse, til hvil.kzn 
H~nsigt vi i en Skrivels·e ad' 23. 
Mai forlangte lforslkj ellige Oplys
ll.inger af Skolecommissionen, som 
blev os meddelte i Skrivels~ a:f 22. 
Juni. 

Af Skolecommissionens Medde
lelse fremgaar, at der, ved forrige 
Aars Udgang, var 349 Børn lleri 
Kiøbstaden, som nød Underviisning 
i Borger- og Almueskolen, og der
af 13 i den borg.~rli•g-e Realklasse, 
og at d-e Bor.ger- og Almueskolen 
:>øgende 90 Drenge, KUn n3ide Un
cier:v.isning den halve Dag. 

Uagtet Kiøbstadens betydelige 
O,pofrelse til Skolevæsenet, ved en 
nye og god Skoles 0 Jpf.ørelse og ved 
gode Lønninger til de ansatte Læ
rere, ses det, at der for den oMent
lige Underviisning er opnaaet d 
tar.veligt ReSIUitat. Da en Undenvis
r. 'ng, h.vor.ved Børn i den haliVe T!d 
.ganske er overla·dt til dem selv, 
maa blive meget uflitlgtJbar, saa har 
dette p.~nlkt i Forening med et an
det, nemlig, a:t Realklassen, hvis 
Underovisning aarlig koster 320 Rd . 
- · ku.n er s.øgt ruf 13 Ele·ver, og 
1hvoraf .k.un de 11 er Bidragydere, 
i Særdele.Bthed været Gienstand fol' 
Borgerrepræsentantskabets Over
veielse, idet man har meen.t, a:t de;· 
burde træfifes et s.aadant nærmere 
Arrangement med Skoleu'lldervic;
ning.en, at i det mindste een af 

- Klassernes Drenge kunne nyde!Un
åerviisning hele Dagen . Dette an
tager man kunne opnaaes, naar ·~t 
.større Antal Elever kunne menvi
ses til Realklassen ved imod et me
get moderat Bidrag, blot i Etfter
.middagstimerne at under.vise i 
Skri.vn.ing, Regning, Tegning o. fl. 

:v., hvilket man antag,er er manges 



Øriske - hvortil der saaledes Slkul-
1,~ ansættes en Semi·narisHsk ud
dannet Lærer, der tillige i Formd
dagstimerne skulle undervise ca. 30 
Drenge ruf Borgerskolen i de Di
cipl:iner, :som nærmere alf Skole
commissionen maatte bestemmes, 
og hvortil saaledes et nyt Locale 
maatte indrettes i den nye Skole
bygning. 

.Den residerende Ca,pellan maat
tc saaledes, som o;prindeligen er 
besl:!emt, vedblive at under.vi'se i 
RealkiSSlen i 3 Formid·dag.stimer 
imod den denfor normerede Beta
ling 150 Rbd., og 20 Rb'd. W lill·ænd
sel, hvorimod .han, emter pas·sende 
O,p.s igelse, maatte fratræ.de Und~r
vi.snin.gen i E.ftermiddagstimerne, 
som da S'k:ulde formeres fra 2 til 3 
Timers Underv.isning. Det n.ye Skn
·lelocale antager vi beqvem, og godt 
kunne indrettes i den Leiligihed der 
n!U beboes i Skole:bygni.n,gen. af con
stitueret Skolelærer Christensen, 
og s·om hrun er villig til at aftræde 
mod en aarlig rGodtg;iørelrse 3if 8') 
Rlbd., og som i hin TBfæl:de slkiø:t
nes at være en billig FordrinG'. 
Den nye iLærer som saaledes s·kul
le ansættes, antager man passende 
kunne gageres med 200 Rbd. aar
lig, og desuden nok giiY.es et lille 
Værelse i Skoleby.gningen. 

Denne Forandring ville srualedes, 
fonu.den \hvad der vil medgaae til 
Omdannelsen. af Indretninger i 
Skol.etbyg.ningen, kræve et æorn~et 

aarligt Bidrag til Skolevæsenet ruf 
130 RJbd., men vi antager at dette 
of,fer.v.illig.en bør ydes for samm~, 
ligesom vi vel ogsaa tør regne paa 
nogen Afgang i dette Belø.b, ved en 
forventende større For.øgning af 
Realkla:ssen". 

Fra de gamle 
.Sogne arkiver. 

Thisted By 176s-1878. 

- 16' .. /ø-~" 
Af Anders C. S v a l .g a a r d. 

Skolevæsenet. 
!I'il Skoledhcektionen for Hillers

lev.æ.undlbor.g Herreder, 14. De.cbr. 
1845: "Ved herved at remittere den 
ærede Skoledirektions Communa
tion ai 7. f. M., alf Cancelliet.s 
Skrivelse a ·f 7. Oktbr. d. A., mod
tagne T·egn.ilng og et Ovenslag til 
en ny Bygni.n.gs Opførelse heri 
!Byen, lti!l Bolig for Organisten, 
!Kirkesangeren og . Lærerne ved Al-

.... ~ ..... - ' 

mue- ener Fattigskolen, samt til. o,g Thrver Chrisien'Sen til 'Fattig
Locale f.or sid-stnævnte Skole, h:v<Jr- ik!ommissi'Onen. Carstensen (eller 
over Commu111abbestyrelsens Erklæ- · Chri.stena-en) til Medl. af Skole
ring er forl.a.ngt, tillader Bestyre!- .

1

, kommd.ssionen. Til Kirike- og Hoo- ' 
sen sig at 1bemærke, a,.t man har be- pita,l.siru!(pektionen: :Klbmd. Werner, 
.giæret SkoJ.eoornmissionens Erklæ- Gerla.oh samt Kbmd. P. C. Hun.dalhl 
ring over dette Bygnings;fol"Silag, i Brolægning.s.k()lllljffiission~n. 
med .Hensyn til, om dertil. knytte: : TH at vanetage V'e'dJigeholdelsen 
de s1g paatænMe :Fol'lbedrmger l j af Kiø.bstrudens offentlige Bygnin
den giældende Skole,pla:n og Under- ger, Broer og Rækværker, etc. 
visniJilg, •hvilket er mo~taget med 'j valgtes Bogth. Kreiiberg. og Ha:tte
,benægten.de Bøsvarelse paa Spø~gs- l mager Ger:lac·h. Til at kontrollere 
maalene, og da Communalbestyrel- Kasse- og R.eg:nskalbsiYæsnnet, valg
sen ~ke af de Omstændig,heder: at tes Nordento.f:t, Hundalhl og Har:t 
skaiife fri Bolig til Org.anisten, og vigsen. Til at indtræde i Indkvar
en nye . BoLig for Kirkesangeren, terin,gslkoD'lJIDi.s·sionen: !Købmand J. 
kam finde Ariledning til at paabyr- c. Frost". 
de Co.mmunen, under dens aller.ede 
trykkend.e Fo11hold, en nye Gield af 
ca. 3000 RJbd., da Or.ganisten kan 
aldeles ingen Fonventning giøre 
sig om fri Bolilg, og Kirkesangeren 
et• !Pligtig at vedligeihol.de den f.or
ri.ge Degnøbolig, s~ han beboer, 
QJ.vil:ken For.pHgt'else man ikke oon
tvivlet varetag.es ved det befalede 
aa.rli.ge, Syn, saa kan man iikke der
Ifra hente nogen Anledning til at l anibefale Forslaget". 

1 . Østeribakken. . 
• T1l Amtet, d. 31. Deebr. 1846. "l 
! AnJ.e:dning alf den Commun.albest. 
i under 1.5. d. M. comm.unicerede 

Skrivelse fra det Kgl. Renteka.m
mer af 8. s. M., hvori bl. a. fore
slaa.es at 1henlægge den mindre 
Landevei udenfor Thisted Kiøb
sta:d.s Ø.stel'lbom, i en mere sydlig 
Retnimg, for denved rut undgaae 
.den steiJ.e Sti~ning Veien ruu h'ar, 
tillader man .si.g a-t yttre, at Besty
relsen erkiend·er det ønskelige i lit 
Nedkiørselen med Lan.deveien til 
Østenbom blev for.bedret, men man 
amtager, at den væsentligste Anike 
~mod den•ne Y.ei - den steile Stig
ning - ikke vil hæves v.ed den fo
reslaa·ede Omlægning, hwrimod 
man antag.er, at der vil kunne er
!h!oldes en ret god Ned~dørsel paa 
det omhamdlede Sted, naar der blev 

1 
in.dk.iøbt o.g udla~ til V-eien et P.ar 
iFag a~f et rved Bakkens Fad behg
gen.de Huus' Gr.und, og deels no.gie 
A·len af de til~-tødende Gnu·rude paa 
Veiens syndre Side, s.om er uibe
ibyg.gede; man ma.a bemærke, at 

1 Bekostningerne herved for,meentlig 
'V·il !blive at udrede af Amtets Vei

l kass.e, da den omhandlede Vei 'hø
, rer under Amtets mindre Lande

veisklasse". 

Valg. 
Den 6. Jan. 1846 valgtes til For

mand, Klifumd. Nordentoft i Stedet 
:for Nyborg. Farverm. Ohr,istensen 
_til Viceformand. Købmd. Werner 

Godtgjorelse for Skrivematerialer. 
"iProYst Michelsen havde under 

6. Febr. ll84.S amsøg;t om Godtgørel
se for Skrivematerialer, og Besty
relsen besluttede, at han fra l . 
Jan. -d. A. aarJig kan tilstaas en 
Go.dtgøreJ.se af 2 Rlbdl. af Fattig
lka.ssen, og en 1ignende Sum 8lf 
Skolekassen, uagtet man ikke skøn
nede rettere, end at Hr. Provsten i 
hans· Stilling som Sognepræst 
strengt taget rma.atte være pligti•g 
llelv at aiih<>l.de de ikke betydeli.ge 
U dg~fter, der kan medgaa til Skri
vematerialer ved Byens Skole og 
Fattigvæsen." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver . 

-o-

Thisted By 176s-1878. 

-!l~ -lo . ~' 
Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Bal paa Raadstuen. l 
Til Strud·smus'ikant Zan.genberg d. 

20. Jan. 18~: "Det meddele6 her
ved, at den. ansøgte TiUadelse til 
at a·~benytte Raadstue Salen til et 
Bal f<>r Byens Bongenbørn, er Dem 
for denne Gang bevilget, imod a.t 
betale til Kæmnerkassen en Kjen
delse arf 21RJbd.". 

Skolelokale i Fattighuset. 
ErkilæDillllg til Amtet, d. 5. Febr. 

1846: "V-e.d at tUbagesende Fore
s-pør~srel af 30. Decbr. f. A. !fra 
Skolecommissionen her i Byen1 

hvori andrages paa, at nog.le for 
Tiden ledige Værelser i Fattig~hu

set, maatte benyttes til 'Friskolen, 
fordi derune Locale <Skulde :være 
saa ibrøstfæl1d'i!g og a.aben, at hver
ken Læreren eller Børnene kunne 



være tjente dermed, tillader Be
styrelsen sig at er.kJlære: "Efter .at 
man ved Mød:et den 2{). f. M. hav-
de udnævnt en Comitee, bestaaen
'd~ ai Christensen, Gjerlac;b og 
Kreilberg, til at syne den nuværen
tle Friskole i Kirkens Degneholig, 
og at de har fu.ndet, at Localet er 
lige saa godt, som det i en Række 
af Aar har været og ikke i den 
Grad er aa:ben eller brøstfældig, at 
et a•ndet Locales Paarvisning for 
Tiden skulle være nødv.end.i.g, saa 
maa !Bestyrelsen yttre den Fol'lmee
ning, at der, u.agtet at der findes 
nogle Værelser ledi·ge i . Fat:tiglj:J!U
set, som dog letteligen maaSikee om 
kort Tid kan blive nødven'<iig til 
Fatti.gle.mmer - ingen A'llledning 
er for Tiden til at fraflytte Lære
re•n og Børnene Friskolen". 

Nyt Valg af Fattigforstander. 
Til GuJ,dsmed iBrinch d. 19. Fe.br. 

1846: ".Da Kjøbmd. Lyhne paa 
hans derom indgivne Begjæring, 
,a,f Directionen for Fattigvæsenet 
et" entlediget fra sin Function som 
Fatti:wforstamrder, saa har Repræ
sentantskalbet udnævnt Dem som 
.Fattigfors-tander at indtræde i 
KjØibmd. l.Jy(hnes Sted." 

~
-m~dtaget af H.a.vnen, derunid.er 
Fjo:nd;brooden og Grunden i iFjor
den fr.a den søndre t~ den østre 
iHage. Da Ha.vnea.nlægget maa an
SE'e'3 at IVær.e tål .stor Gavn forByen, 
vil det soon en Følge heraf ogsaa 

• Yære d :megen Vigtigfhed, at Hruv-

1

1 r.~n tilataa.es !Rettighed, !ikke allene 
til den Fjordibre.d, hvor Ha.vnean

jl lægget nu .f.in.des, men ogsaa h.vor 
!t dr:tte d T.i.den kan vent~ at bl-ive 
tt ud~<·idet til". 

! Amtmandsboligen. 
·i T:il d.et Kgl. D,a.nske Can~elli, 23. 
l Marts 1846: "Der h:ar i ældre trid 
. tæt norden.rfor 'l1histed Kjøbstad 
j li,gget en iGaard, 1Bisgaard eller tid-

ligere Bispega'ard·kaldet, hv.i& By.g
nin·ger tfor flere Aar siden ere ned
revne, o.g Jorderne u,d.siykkede og 
s-olgte til IDbtisted cKj®stads In'<i
vaanere. 

Denne Gaarda J ol'lder, der e re 
mllltriouler.ede ufri Har.ts.kor.ns Ei
er.rioonme - ere :for en Strækning 
.angrændsende Hge jnd jmod de til 
Timted -Kjøbs.tad udltagte 1 Gnimd
taxt staaende Grmnde, og end01g i 
Tidernes Løb, ved a.t de for en:deel 
ere Jnd!tagne u.nd.er Beby;gge.lse, 
.samt til Hau.g.e- og Gaar.dspladser, 
alialedes ikOJDpliceret med s·amme, 

Fritagelse som Forntand. at GrændseJi.nd·en imellem disse Ei-
Til Borg.erre.præsentat:ionen, d. enåomsdele, ligesom et Styk·k.e af 

19. Mants 1846: "Det er Dem mine .Eisga,alids Jorder ere inddragne in
højagtede IMe.diborg.ere bek.jendt, at c!enf<>r Kjøb.stadens• Consumtions
den alvise Gud Jlar paalagt mi.g en linie. og .i Virkeligheden har, ind
ihj.ertegrJbende Sor.g, IV'e.d ,alt bero- J;il den allersidste '!\j d, 'Været an
ve.mig min iKjære Bedste Ven. Som seet som 1heruhøren.de til og ucrtder 
sel;v Familie<fædre, IVill De sel.v ind- Kjøbstaden. 
se, !hvor dy,bt jeg maa føle dette Det fra •Bisgaar.d under Kjø:bsta
SaJV.n, og ohv:Or lidet j.eg j d·iSB-e Sor- den •i'llddragne J.ordareal er, !or
.gen.s ,D.age er skikket til at virke uden med den til BoJ.ig for Amt
i denne F.or.soamling, enten som manden kjøbte Gaard, bebyg.ge.t og 
Borgerrepræsen·tant, eJI.er som dens beboet af flere Kjø;bsta:dnæring:S
valgte Fo11mand. Jeg tør desaarsag .drivende Bor.gere, ligesom dertai er 
haaibe, at 'De v.il billige, at 3.eg i darmet en heel Gadel.æn.gde, der 
det .minds,te ifor en IT' id frita.ges for .staaer i .en · saadan natur Hg For
de Forretninger, som ,i denne Stil- l bindeise med den øv,rUg,e Deie.J af 
Jing .paalaae mig, og at Vice-For- Kjøb.>taden, at det n,u efter :vort 
lillanden træder i mit Sted, eJ,ler at 

1

• Sk.iønnend-e, V:iHe :være et Brud paa 
De imellem ,Dem selv vil :vælge en R,·t.~f.orhO'ldet, saaledes som d-en 
inte11imisti.sk Formand. 1 upa~talt af alle Au.tlwriteter har 

Naar jeg seer mi.g jstand dertil, uddannet sig, at drage denne Dee! 

1 skal jeg gjær.ne igjen ov.ertage de bort .f!'a t!{jøbst:ade'Il og ind. under 
mig pa'8lh<vtilende :Pligter". P. C. Lantlju~;~d-ik.tionen. 

N'.ordent<xft. l 
(Den 24. Mar.ts tilskreves Nor- , iEndog j den ny Matriculerings 

.det1toft, at .han frit<>ges for F.or- 1 Protocols Anmærknin,gs Ruibl'li.k:, 
retningerne somFormand indtil 19. l staaer dat nævnte Areal :anført rllen 
:Maj.) :Vedtegning: "Et Stk. J !Ond, 8()llD 

Havnearealerne. ! s.ka:l IVær:e bestemt eJt un:der.!ægges· 
T·i l Amtet, d. 24. Ma.rf:.s. 18~: ! '!'his te d KjøbstJads Cr:uiJJdska.t", o,g 

"Ved at tibbagesende A'!l.sø.g.ning ; maa Repræsentantskrubet .derefter 
fra tHa.vnecommiS'.s.ionen, a.ntgaaen- 1 1f.o.ronode, M, d.et Kgl. Rentekammer 
de at samme maatte forundes Eien- 1 d:el-er dlents A.nsku.el.ser om Iruddra
dc·m.sr·et og Concessi.on pa-a den j ,gelse w lb!emel,dtte Grund under 
_FJordbred og Grund, som alt er l ... 'l'lhisted Kj!!fusta.d. iBehoerne :p.aa 

l den OiJlJha:nJdled·e Strækm!i.ng, nyd.e 1 
: Ji.ge ah ad Beboerne i· den æJdre Deel l 
af Byen, .godt af Kjø'bs.taden.s com
munale lrudretnin>g, m1en enkelte af l 
disse -Beboere harve ianitdlertid, pa.a ' 
Gr.und a,f, a~t de , boe paa Matricu
le:r.ings Erenxlom, reist Paastam.d 
om, ikke at lbenreg,nes til Kjøbsta
dens. Jndv,a,anere, og at betale Com
munaoJ.a.f'gi:vter ttltl Tlhislte.d Kjøb
s.tald, hVIOnvad naturligviis deresAv
giv.ter til Coonmune.n vH bli;ve me
get ani.rrdre; derim01d ønske flere 
af disse IBeiboer,e ikke -at ophæve 
deres factiske cornmuna.le Forbin
d-else aned 1Kjøbsta~d.en, deels. for de
res Næningsv.eis Skyls; deel& for 
d·ere.s Børns FriJtagelse for Værne
pligt, ~g deels af andre Grunde. 
iDet synes endog at væ.re en nat:ur
li.,g Se!IV1følge, å.t in'lren Mand, sOJD 
lhar vuJlldet Borgerskab i Byen, og 

: i Byen dr.iver Næroim·g, samt delta
. er i . coonmun.ale Besl!.ill.inger, o.g 
: forøvri.gt nyder li.g~e Rettigheder 
i med enh<ver af Byens antdre Bor
: gere, kan med dette boe paaLa,ntds-
' bygrund. Forts. 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

-o--
Thisted By 1758-1871. 

-~S-Jo-~ 
Af An-ders C. S v a l g a a r d. 

Thisted Plantage. 
.Til Amtmanden den 14. Novbr • 

1842: "I Erklæring paa det Kgl. 
Rentekam1mera Skrivelse af 24. Sep
tember, betræf.fende om Tthisted 
Kiøbstad ma!l>tte ønske at overtage 
som Eiendom, 'den .ved Thisea 
Kiøbstad anlag,te Plantage, tillader 
man si.g at melde, at man med Tak
neunmelig1hed lhar modtaget det 
gJorte Tilbud, og at, naar man paa 
Kmmnnmens Vegne ikke ubetinget 
el'lklærer sig for at modtage Plan
:ta,gen med de Qpstillede Vilkaar, da 
li!gg:er dette ikke i en Miskiendelse 
af den st<>re Gavn, som man er
!kiender, bydes Byen, men · i de 
oeconomiske Hensyn som for Tideli 
maae tages. 

.Det er nemlig aldeles klart, :1t 
naar Plantagen skal vedligeholde~~ 
som hidtil, og som om den af Kon
gelig Naaoo vil 'blive Byens EJen
dom, V<il ikke mindat bliiVe enPligt.s 
end Æressag, vil den endnu i man
g.e Aar ibliiV.e en, et aarliogt Tilskud 
fordrende Eiend<>m, og Koonmunal-

l_lbes.tyrelsen har. ~enfor troet over 

Ol 



· ~!denne Sa.g at hurde hør.e Byens Ind
vaaner.e ved et alanind.eligt Raad
stuamøde. 

Byens dei'iVed mødte Indvaanere 
har, som den Amtet .tilstillede Ud
skrilft af Raadstuemødet udviser, 
med Undtagelse af eet Individ, væ
Tet eni;g i at 1IDln, · m.ed Taknemlig
hed ville overtage Plantagen, naar 
.den aUernaadig.st maatte skienkes 
Ey;en, uden For.pligtelse til at be
holde eller lønne de nu ved samme 
:ansatte Betiente, men blot paa Vil-

, ka:ar, at PJantagen bestandig af 
Byen vedligeholdes som Træplan ... 

diage, hrvor.fra Træplanter mod en 
moderat Betaling kan udsælges til 
;Amtets Beboere, og a.t denne Plan
tage kommer til at staae undenKqm 
munallbeatyre~sens Ti'lsyn og Be
styrelse. 

Byens lndvaanere lig'esaa l.idet 
som Kommunalbestyrelsen, er ikke 
af den M.enmg, at de Mænd, der 
bidtil har ofr.et deres Arbeide for 
Planta~en, ikke dertil ere duelige. 
øg atBetienten derfor skuUe afgaa, 
man el'kiender meget mere, atPlan
tagen er fremelsket med megen 
iFJiid og Omhnle, men troer, at 
Plantagen nu er kommen saarvidt, 
at den wnder Kommunallbestyrel
aens THsyn Jcunne bevares og fre
ides som hidtil, dog under mindre 
Udgifter." 

Kombineret Fattig- og Sygehus. 
Til Amtmanden den 29. Novbr. 

,.I Anledning a.f det Repræsentant
skalbet under 1.2. Septhr. d. A. til 
Ericlæring sendte Foralag til Op
rettelsen 8if et AmtssygehUIUs, tilla
der man si,g at melde, at det for Ti
klen er uooer Fol1haooliillg her i 
lKopununen at QPføre et HUIUs .til 
Bolig for Trængende, og deri til
iige at indrette Sy,gætue, og saa
fremf denne Pla.n, som haabes, bH
IVer udført, vil denne Kommune 
!ikke finde nogen Trang til at· par
tic~ere i et andet offentligt Syge
hUJUS, og tillader v.i os derfor at 
~dlbede, at vor Erklæring over den
ne Sag maae sættes i Beroe indtil 
ldet er afgi.ort, om avennævnte vor 
Hensigt blirv.er opnaaet eller ikke." 

Borgerrepræsentantvalg. 
Til Bytfugden d. 6. Jan. 1843 : 

., Ved det i Gaar afholdte Borgerre
Jlræsentantmøde bleve Fonetnin
,gerne saaledes fordeelte blandt 
llets Medlemmer : "Til Formand 
valgtes Apothelker D.aJhlerup. Til 
lV.ic.ediormand, Nyeborg. I Stedet 
!for det a.fgaaende og gjenvalgte 
iMedlem, Fræt, v.aJ,gtes Dahlerup · 

.til at indtræde i Kirke- og Hospi-

talsimspectionen. Gjerlac.h blev an
sat som Medlem af Broelægnings
~iSBionen, og Frost vedbliver 
IIOlD fonhen at være Medlem a.f lnd
Jwarterings- og By,gningsoommis
øionen." 

Fra de gamle 
Sogne arkiver. 

--<>-
Thisted By 1768-1878. 

- IJJ.;- 1-1-~SG 
Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Arntmandsboligen. , 
Det er ikke blevet R~ræsentant-

ska.bet klar.t, o.m Beboerne af den 

~
d'orrige Bispegaard eller Bis·gaard, 

ar været henregnet under Thisted · 
j0bstad eller under Landsognets 

Beboere, noget der vel pa.a denr:I'id, 
og lige indtil den a11ersiJ.diga:teTid, 
da Landsognet ved Resolution aÆ 
31 Aug. 1839 firk sit særsikildte 
Fattig- og Skolevæsen - i øcono
;mi.sk Hen•seende jntet resulterede, 
men saa meget er vist, a:t de na
tur:hg;e For.hold til·sige, at som det 
lh·ar uddannet sig i Virkelig1heden, . 
den omhandl. Strækning af berørte 
Bisgaard ogsaa i Jurisdietions 
Henseende bør i.ndgaae under Tlhi
sted Kjøbstad, thi Hg.esom Kjøb
strudens Trang, Vle'd dens tiltagne 
Folkemæn~de, er til at el1hO'lde den
Tie Udv]ldeJ.se, saaledes synes det 
ubi!ligt., at de Beboere, som ønske 
at blive i F>Orbindel.se med Kjøb
siaden, og i Tillid ti;] hvad der i 
mange Aar har været antaget, 

...skulle i<>r.nægtes Kjøbstad Rettig

. h~d f.or deres Steder, medens andre 
~.er ingen Pris sætte deiiPa·a, men 

: all;gev.el nyde gQdt af \flere af 
KJ.øbstadens communale Indretnin-
·ger, skulle unddrage dem baade for 
deres Pension og Eiendomme at 
tidrage til den Oommune, hvortil 
tde naturlige F<>nhobd ti.lsig.e dem 
:at henhøre. Her.til ti.Jl,ader Repræ
sentantsk. sig den· F.ormenjng, at 
uagtet :vor Dluværende Amtmand, 
Hr. Kammenherre, Bar<>n Rosen
kr.antz har utdvirket en KanceUie
R es<>lution for, at Amtman.dsboli
.gen skal henregnes .som hørende til 
L:;ndsby.grun.d, saa vil den dog baa
be, at Communen kun har at lide 
.dette Tab f<>r dennes Emtbedstid, 
og at denn.e Bestem.mel'Se vil være 
at lbæve ved oftenævnte A!mtmanlds 
T~ltrædelse af denne Eiendom, el-

ler f.or eruhver, der i Tiden ma'atte 
faae samme i Eie. 

Denne Ei·endoons f<>rrLge . iBe'boe
ra, afg. By,eskri.ver Faye og Byefo
ged, Gancellieraa.d N elleman n, ha
ve begge, i Erkj.endelsen alf det na
turligt Fremgaaende og vel ogsaa 
i Interesse for Byens VelNære !hen
regnet sig som boende paa Kjøb
sta,cens G11und, og som Følge heraf 
stedse yd•et Skatter og andre P.aa
læJ;; til Communen. Flere af Byg
ning.erne paa det berørte Areal er 
straa.:t~de, og een af disse, 
na-v.nlig den allerstørste, .fører vel 
Navn af en Lade, men alt for over 
25 Aar tilbage, er denne indrettet 
til Eor.Il!ffiagaziner. I de senere Aar 
er og.saa deri indrettet !flere Pak
hu~-e, som benyttes a.f 3 Kjøbmæn,d 
tiJ Var.eoplag, der for en stor Dee! 
bestaaer 8if meget brændbare Stof-

l a: .~r; s•aa og forefindes der O.pl'ag 
af Straae og andet Founage, og 
dea betydelige Fare Byen i paa
kommende Jldebranc:Lstilfælde er 
ud:;at ,for ved at have slig.e Byg
ninger hgg:eJlide S•aa at sige mid.t i 
iBym, hvi.lket k·un kan forebygges 
ved at disse indlemmes underByen, 
tillader R:epræsentantsk. at frem
i1æve som et V'igtigt Motiv for, at 
cie~ omhand.Jed'e Stykke Jord maat
te inddrages som heDihørende til 
Kjøbstadens Grund. Kommunen 
har a]i]erede lidt betydeligt Tab i 
oeel)noanisk Henseende, ved at Bis
gaards J,ord er unddr.aget By.en, og 
det er at formode, at dette i Ti•d.en 
vil blive sa.ameget større, d•a sand- · 
sy:.Jigviis Embed&mænd og Kapi
tnli f'ter enten ville søge at ti,lkjøtbe 
!li6 disse Eiend<omrne, eller gøre si.g , 
Flid for der .at fæste Bopæl, for 
paa saadan M>a,aåe at undgaae et 
Paalæg de under andre ().mstæn
digheder ei lrunne unddrage sig 
f"a at yde,· og Kommunen mistede 
derved endeel af sine væsentligste 
Indtægter, der vi'lle pa-aføre den el. 
Tab, der ei nu kan skjønnes at vor
d~ <lækket v·ed and.re Kilder. 

R.ea>ræsen.tantsk. tilla-der S'ig saa
Jedoes at indstille, .at d et Are al alf 
den forrige Bisgaard, der i den ny • 
Matliicul er betegnet med Nr. 106, 
ma:a Ibenlægges under Thisted Kjøb 
stæds Jurisd-iction." 

Bevrilling til Skrædersyning. , 
T·il Amtet d. 9. Maj 184t>: " Ved 

ib.elihos at remittere A:mtet 3 An
søgninger fr-a J ens Niels.en, Ar
be·idsmand Kristen Justesens Kone, 
og Arbeidsmand Jørgen VO'dBtruiPS 

[ 

Kone, altle her a.f Byen, hv.orå de 
ansøg.e om Tilladelse til at s~ 
Klæ.d.er alf Lærred, gTo.ft Vadmel o · 
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"Paa de tilforn ganske forbigaaede 
Jens Peiter Feldtbereder, 2 Mark, Niels 
Skadholm 2, Mads Post 3, Christen 
Dahl, Farver, 3, Just Jensen 1, Jeppe 
Nielsen Kirk 8, Poul Sand 2, Guldsmed 
Krogh l, Niels Chr. Madsen, Skoema
ger 2, Dynis Christensen 2, Niels Pei
'ter Schaarup 2, Chris ten Dahl i Nørre
gade l, Overbetient Achten 2, Jens 
Axelsen l, Jens Vangsgaard 3, Bertil 
Leerhøy 2 Rd., Casserer Langeland 2 
Rd., Axel Reebslager l Mark, P eder 
Smed l, Lars Salmandsen l, Niels 
Madsen l, Anders Fuglsang 2, Jesper 
Christensen 2, Madm. Rasmussen 6 
Rd., Jens Dahlgaard Jun. 8 Skill., Niels 
Mortensen 8 Skill., Jens Chr. Jørgen
sen l Mark. 

ForhØielse paa de tilforn ansatte: 
"Ole Knakkergaard 4 Rd., Bertel Holst 
2, Lars Grøntoft 2, Nicolai Reesen 2, 
H . Knakkergaard 2, Lars Holst 3, 
Kammerraad Thagaard 2, Frue Steen
sen 4, Lassen Vinther 8, Kabbel 2, 
Kiøbmand Eerslev 2, Amtmand Arntz 
4, J ens Lundorph 6, Byeskriver Høegh 
2, Hr.Nielsen l, Amtsforvalteren (Ras
mus Friderichsen 1798-1805) 4, Apo
theker Bech 2, Prousten 4, Madm. Søl
toft 2, Jens Larsen, KiØbm., 4, Inspec
teur Ludvigsen 2, Capt. BrØndlund 4, 

Niels Kiær 3 Mark, Peder Lynnerup 1, 
C. Knakkergaard 6 Rd, Anders Griis
hauge 2, Jacob Benjaminsen 8 Skill., 
Peder Ferregaard l Mark, Lars Kla
strup l, Michel Nielsen l, Niels Jacob 
Fruergaard 1, Terkild Frandsen l, og 
Poul Lomborg l Mark 8 Skill., Sum
ma 95 Rd. 2 Mark." 

I CommissionsmØdet den 27. Septbr. 
1804 blev man enig om at udlaane en 
Capital, · stor 103 Rd. til Christen Lau
ritsen uden for Søndre Bom, imod lov
lig Pante-Obligation." 

"Ao. 1804 den 12. Dec. var Commis
sionen f orsamlet i Provstens Huus for 
at ordne FattigforsØrgelsen for næste 
Aar. I Betragtning af, at Tingstrup 
By er den stør ste Landsbye i Distric
t et, og har de fleste Landbye Fattige, 
havde Commissionen anset det godt, at 
nok en Mand af denne Bye tiltraadte 
samme, den havde derfor ved Skrivel
se valgt Sognefogden Thomas Frant
sen, som og i Dag her var tilstæde. 
Ved fleeste Stemmer blev Forstande
ren, Kjøbm. Lundorph udnævnt til at 
være Commissionens Casserer for næ
ste Aar. Til ham og imod hans Qvit
tering, afleveredes da alle Kassens Bi
drag, for hvilke han aflægger Rigtig
hed." 

Fra de gamle 
Sqgn earkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted.l'l. . 
-o- "'")0.-\(; .... \'\1& 

Thisted By 180-l-. 

Møde den 12. Juli 1805 (paa Raad
stuen): I Betragtning af den Forle
genhed, hvormed Commissionen ideli
gen trues, for Huuslye til en eller an
den fattig Familie, tilskrev jeg, Prov
s ten, under 9. April sidst, Kammer
herre de Fønss til Grt'vskabet Løven
holm, og ba d ham overdrage til dette 
Districts Fattig-Væsen, sit lidet, uma
triculerede Huus i Tingstrup, hvilket 
han ved Auctionen, holdt for nogle Aar 

Møde 12. Decbr. 1804: "Provsten siden over Strøegodset til Stamhuset 
havde efter forud skeet lndkaldelsP, ' TodbØl, beboet af Almisselem Dorthe 
hØrt de Fattige, s·om havde meldt sig J H., for hvis Huslye Commissionen i 
hos ham, og fremlagde nu for Commis- Tilfælde af Huset s Ubrugbarhed maat-
s ionen sit Forslag til næste Aars For- te s~rge. 
sørgelse. Det Svar, hvormed HØybemeldte 

Under den Overbeviisning, at forri- Kammerherren beærede mig, tilfØres 
ge Aars Forsørgelse havde medtaget Protokollen som Hjemmels-Brev paa 
meget og været tung for Districtet at Huset, og lyder saaledes: "Pro Memo-
udrede, havde han vel ønsket at fore- ria. Siden Deres Velædle Velærvær-

l slaae den mindre for næste Aar, men værdighed, som min gamle Ven, saale-
1 havde maattet opgive dette Ønske paa des vil have det, saa forærer jeg det 

Grund af de Fattiges Trang og Mæng- Huus i Tingstrup, som Dorthea H. be
de, og den beklagelige Erfarenhed,_)lt boer, til Thisted Districts Sogne Fat
Tiden ey var bedre - den til Vished J[ t ig Commission, med samme Ret som 
grændsende Formodning om, at Kor- jeg det eyer, hvorom denne Missive 
net vilde .blive dyrere næste Aar end maa tjene til Forsikring." 

' dette, og alle Ø~ge Levnets Midler li- Løvenholm, d. 14. April 1805. 
gesaa i Forhold dertil. Saa meget me
re maatte Forsørgelsen snarere blive l større end mindre, da endnu ingen or

., dentligArbeyds•Anstalt var gjort, hvor 
den Arbeyds-Søgende kunde finde det. 

Regnskabet for 1804 balancerer med 
682 Rd. 10 Skill., 24 Tdr. 4 Skp. Byg, 
l Td. 4 Skp. Havre. Samme Aar skæn
kede Brændevinsbrænder Goddik Chri
stensen 2 Rd. til Fattigkassen, "ifølge 
et imellem sig og afdøde Hustrue op
rettet, og under 12. Aug. 1796 aller
naadigst confirmeret Testamente." 

Under Regnskabet for 1804 anføres: 
uForuden Rede-Penge, 42 Rd. 11 Skill., 
samt 2 Skpr. Byg, faar Cassen til næ
ste Termin en Capital af 103 Rd., som 

l ved Skiftsdirectionens Foranstaltning 
1 og Dicicion, dateret 2. Sept. 1771 have 

staaet hos Stedets Sogne Præst er, 
Mand efter Mand, rentefrie, imod at de 
deraf som en Hjelpe-Fond, skulle gjØre 
Byens Fattige Forskud imellem Termi
nerne: St. Hans Dag og Juul, da Lega
torum Renter og andre Fattig Penge 
til dem skulle uddeles; da denne Ind
retning nu ikke behøves, udbetales de 
af undertegnede, som med den øvrige 
.Commission har føiet Anstalt for der es 
Udsættelse. 

Thisted Præstegaard 1804, 31. Decbr. 
Underdanigst ·carstensen. 
Brøndlund. C. Knakkergaard. 

J ens Lundorph. Niels Bach, Faartoft. 
Christen Gade, Tingstrup. 

Fønss. 
Nota: "Til Huset hØrer en liden 

Toft, liggende tæt sønden derfor, onge
fær l Skp. Sæde." 

Thisted, dat. ut supra. Carstensen. 
Brøndlund. Jens Lundorph. O. Knak
kergaard. 

Pro Memoria : " Det kgJ. danske Can
cellie har under 28. f . M. tilskrevet 
Hr. Amtmand Arntz saaledes: "Med 
Hr. Amtmandens Skrivelse, dat. 15. 
Febr. sidstleden, har Cancelliet modta
get 2de af Dem hertil indsendte og 
a.nbefalede Forestillinger fra Commis
sionerne for Fattigvæsenets Bestyrel
se i Thisted og NykØbing, hvori de ha
ve andraget paa den i Thisted, at be
m.-ldte Byes Kirke, der skal have bety
delige Indtægter, og et aarligt Over
skud, maatte paalægges et extraordi
nært Bidrag af 100 Rd. aarlig til 
I·'uttigvæsenet sammesteds, fra Beg. af 
Aaret 1804 at regne, og Commissionen 
i Nyekøbing, at den af dens Byes Ho
~ pi tals aarlige Overskud, der i de sid
:>te Aar ik ke skal have været ubetyde
hpt, maatte udredes 40 Rd. aal"ligt, li
geledes til Fattig Kassen i sidstn. Bye, 
ln•ilke Bidrage deels skulle tjene til at 
supplere det manglende i Fattigvæse-

nets Indtægter, og deels til Arbeyds-

1 

og Skole-Anstalters Indretning i • 
<'Vennævnte Kjøbstæder. Efter at ID8,JI 

i Anledn~ng af disse. Forslage har ført 
Brevvexling med Stiftamtmanden over 



""""'10org ~titt, Kammerlterre Pentz, stundom har havt Understøttelse her 
skulle man herved tjenstligst melde til hos sin Familie." 
beh. Efterretning og videre Bekendt- Under Regnskabet for 1805 anfØres: 
~jørelse, at man under Dagt Dato har ·-"at man maaske kommer til at give 
tl~skrevet ovenmeldte Stiftamtmand, og Husmand Jens H.s Kone noget Korn,. 
Biskoppen over Aalborg Stift Doctor ifald hendes Mand, som er commande
Theologiæ, Christian Beverti~ Studs- ret med Armeen i Holsteen, skull~ bli· 
~aard, at der af Thisted Kirkes Midler, ve længe ude." 
1 2de Aar, fra l. Jan, d. A. at regne 1 Under 7. Januar 1806 læses: "Vi un
maae udredes 100 Rd. aarlig til Fat- · dertegnede Sogne-Gaard-Mænd her i 
.tigvæsenet i bemeldte Bye, og at der Distrietet tilstaar og erklere ved vor 
l>aa lige Tid maae udbetales 30 Rd. her i Protocollen givne Underskrivt, 
aarlig af Nyekjøbing Hospitals Midler at vi i Overeenstemmelse med Hans 
til denne Byes Fattigvæsen, og haaber Høyvelbaarenhed Hr. Amtmand Fayes 
~1~n herved at have sat begge disse Opfordring til Betleriets Hemmelse, 
l\.JØbstæders Fattig Væsen i Stand til under 13. f. M., der i Gaar blev oplæst 
at indrette de ovenmeldte Arbeyds- fra Prækestolen, og af Stedets Sogne
Anstalte~·, ligesom man og i sin Tid l Præst blev os indskjærpet, ey allene 
Vel'lier s1g underrettet om de velgjø- med al Omhyggelighed ville bidrage 
rende Følger, som denne Indretning alt, hvad som staar i vor Magt til den
m:_a~e mt>d!"Øre." negode Sags Fremme, men og vedtage 

.thlste:d Amts Contoir, den 16. Juni og erkende det som Sogne-Vedtægt, at 
1..805. Søra'!sen. den nævnte Mulet af l Rd. skal betales 

(Gudbrand . Arentz var Amtmand af enhver den iblandt os, som forsØm-
1803-1805.) ·· mer at efterkomme, hvad i samme er 

paalagt, og intet ville eller kun~ ha
ve noget imod, at den Mulet udredes 
ved Udpantning, naar den Skyldige ey 
godvilligen betaler den. 

l Maren Andersdatter ved sin SØn J ens 
Thomasen. Niels Malle. Peder Smed." 

Under Indtægt for 1805: "Pedet 
Christian Kaastrup tilkiendt at erlæg· 
ge en Mulet til Fatt ig-Kassen l Rd. -
Jens Christensen ligesaa l Rd."- "Ca· 
pitain og !Jyefoged Brøndluq_d lovet til 
Fattig-Kassen for Søren SværtersFor
seelse 3 Rd!' - "Christen Wendelboe 
betalt en Mulet, l Mark.11 Fra nogle 
Aggerboer betalt en Mulet, 3 Mark. 

"Constitueret Amtmand Sørensen be
talt fra Peder Apothequer en Mulet, 
20 Rd." Samme betalt for Jens GiØl 2 
Mark. Samme betalt ~ Procent af af
gangne (Niels Ferslev, 1793-1803) 
Amtmand Ferslev Auction over Løsøre, 
25 Rd. l Mark 4 Skil!. 
Anmærkning til Regnskabet for 1805: 

"De af Hr. Provst Carstensen i Proto
colien benævnte 103 Rd., som efter de 
Hrr. Directeurers dietion af 2. Sept. 
1!771 have staae~ hos . l?~dets Sogne-

. præster rootefrie, for deraf at giØre 
. Byens Fattige Forskud, er nu giort 
frugtbringende. Men da benævnte 103 
Rd. ei kunde udsættes fØrend Snaps
ting d. A., kunde intet for i Aar deraf 
beregnes Kassen til Indtægt." 

Thisted, d. 31. Dec. 1805. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af Anders Q Svalgaar~ 

Thisted. 
-o-12.-- \\.,lqU. 

Og erklære og vedtage vi endvidere 
som Sogne Vedtægt, at den som Mulet 
skal betales af, og i Tilfælde af Væg· 
ring udpantes, fra hver den som ey 
straks anholder enhver, der melder sig 
som Betler, og lader dem indbringe til 
Øvrigheden ved den Mand, hos hvem 
Stakkels-Fjælen i Byen er. Den hos 
hvem Betleren meider sig, skal være 
ansvarlig for, at de blive tilstæde, ind
til Vognen møder for at modtage dem, 
saa at Betleren ey maae henvises til 
den Mand, der har Stakkels-Fjælen, 1 

men den Mand, Betleren melder sig 
hos om Almisse, skal gjØre Anstalt for, 
at den, der har Fjælen, varsles at mø
de, og bør samme saa hastigt som mu
ligt møde med sin Vogn, eller i Tilfæl
de af Hindring skaffe en anden til 
at kØre for sig. Da Disse Byer ligge · 
saa nær Thisted, hvorØvrigheden boer, 
til hvem Betlerne skulle leveres, kan 
det staae den Mand frit for, hvis Pligt 
det er at transportere den paagrebne 
Betler, om han vil fØre samme tilVogns 
eller om han · vil ledsage dem, sikkret 
vecY 2de Mænd paa sit eget Ansvar, til 
Fods, naar d'et er et gangfØrt, friskt 
Menneske, der taaler Gangen." 

'! Underdanigst: Jens Lundorph Medl Commissair og dette Aars 'Kass~rer. 
Møde paa Raadstuen den 22. Martii 

1806: "At Christen Poulsens Kone som, 
siden hendes Mand ey længere er Væg
ter, ingen Hjelp har fra ham for sig Thisted By 1804-. 

Anno 1805, 10. Septbr. var Commis
sionen forsamlet efter befalet Tilvar
sel Søndagen forhen fra Thisted Præ
kestoel, paa Byens Raadstue, for at 
ordne Fattigvæsenet for Aarets 4de • 
Qvartal, og forhandledes da som fØl
ger: "Af nye Fattige meldte sig Chi
rurgus ·R. s Enke, og igjentog sin ofte · 
gjorte Begjæring, at hende maatte gi
ves i det mindste nogen Hjelp til Huus
leje. 

I Betragtning af hendes Alder, og 
at hun nu havde fØyet Anstalt for, at 
hendes Døttre var komne ud for at tje
ne for deres BrØd, og hun nu er eene, 
tilstodes hende for dette sidste JA. 
A ar 2 Rd. 3 Mark, og siden for næste 
Aar, 10 Rd." 

- Jens Christensen, en gammel 
Karl, som af og til havde nydt Hjelp i 
Faartofte hos sin Familie, og nu havde 
brækket sit ene Been, forlangte Bads
kjær-Lønnen betalt af Kassen. 

SkjØnt Distrietet ikke vedkjender 
sig ham som den, der ikke har havt 
stadig Hjemstand og Boepæl iblandt 
os, gaves ham . dog Hjelp i benævnte 
Henseende, 5 Rd., i Betragtning af, at 
han kom til Skade her i ~o~et, og 

Thisted 1806, 7. Januar. 
Thomas Frantzen, Sognefoged. Niels 
Bach. Christen Malle. Jens Jensen. 
Thomads Brund. Peder Andersen. 
Olle Vestergaard. Christen Gade. 
Niels Jensbye. Lars Ladegaard. Jens 
Michelsen. Christen SØrensen. Peder 
Madsen. Lars Møller. Christen Niel
sen ved sin Kone, Chrestine Poulsen. 

' 

og deres 3 Børn, ugentlig 24 Skill." 
- Da den Indvending ofte mØdte 

P:r:o~st_en ~nder sine Opmuntringer til 
flittigere Skolegang, at man ikke hav
de Raad i disse dyre Tider til at betale 
Skole-Lønnen, og det ikke kunde for-
langes, at Skolelæreren skulle under
vise uden denne Lindring, som den 
taaleligste og nyttigste Understøttelse 
af den Offentlige, bad han (Provsten) 
sine Herrer Med-Commissairer, at det 
maatte være ham e·ene overdraget ef
ter bedste SkjØnsomhed og de befund
ne Omstændigheder, at tilstaae denne 
Hjælp af Kassen, da Skolelæreren ef
ter Regning, paategnede af Sogne
Præsten, og Børnenes Forældre kunde 
modtage Lønnen hos Cassereren, hvil
ket og blev tilstaaet." 

Møde den 3. Oktober 1806: "Forstan
deren Thomas Frantzen anmodedes om 
at besØrge det Kassen tilhørende Huus 
i Tingstrup, klinet paa Kassens Reg
ning." 

- ·Forstanderne her af Thisted erin
drede, at deres 3 Aar ved dette Aars 

·Udløb vare forbi, og at d~ nu i Med
hold af Reglementet maatte forløses 
fra denne Bestilling, og bade tillige, 
at Commissionen maatte skride til et 
nyt Valg. 



( • 
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Dette skete og bleve da i deres Sted 
ved fleste Stemmer valgt: 

D;Hrr. Købmænd Niels Diderichsen, 
Poul Eerslev og Lars Holst, hvilket 
Valg det blev Inspecteurernes Pligt 
straks at communicere dem, at de i 
nævnte December og fremdeles kunde 
'tiltræde Commissionens Forhandlin
ger." 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
A! Anders ~ STalgaar~ 

Thisted. 
-o- ~--\t-\qt,& 

Thisted By 1804- . 

MØde den 16. Decbr. 1806: "Efter 
skeet Tillysning fra Prædikestolen, 
havde Provsten Løverdagen forhen, i 
Forstanderen Kjøbm. Didrichsens 

·Overværelse, hØrt de Fattige, som 
, meldte sig, og fremlagde nu sit For

slag til næste Aars Forsørgelse, der ey. 
kunde ventes mindre end dette Aars· 

.skjønt dette Aars Høst paa Rug o; 
Byg var ulige rigere og bedre end for
rige, var· den ikke overflØdig, og den 
ulykkelige Krig i N ord-Tyskland, 
Preussen og Pohlen gjør, at Kornet 
endnu er dyrt. - Alt, hvad der udfor
dres til ·Klæde og Føde er usædvanlig 
dyrt - naar undtages KjØd, som, for
rli det avlede Straae i Aar var lidet 
hidtil er solgt noget lettere. Skatter~ 
ne ere store og trykkende, og Tiderne 
besværes desuden ved Overdaadighed 
og Letsind. Commissionen nØdes til 
at antage sig de uægte Børn, hvis 
Mødre, da de ey maae raade Bo~ paa 
deres Uformuenhed ved Betlerie, ey 
kunde opdr~ge eller opfØde dem. Des
uden synes Fattigvæsenets Organisa
tion at have den beklagelige FØlge, at 
mange, selv blandt de mere formuende, 
nægte deres fattige Familie den Un· 
derstøttelse, som naturlig Kjerlighed
og Billighed tilforn bP.d dem yq_e, og 

• vælte dem paa Fattig-Kassen - lier
til kommer endnu, at ingen nye Næ. 
rings-Veye, ved Offentlige Arbeyds
Anstalter ere endnu aabnede for de 
Fattige. Vistnok er den anviiste Kil
de til næste Aars Forsørgelse ey riig 
nok, men da Commissionen i dette Aars 
Termin har optaget det eene af de 200 
Rd., som ere tilstaaede fra Thisted 
Kirke, gjØr den noget Regning paa 
Overskud fra dette Aar. 

I Betragtning af, at de allerede paa
lignede Bidrage ere meget trykkende 
for de fleste af Districtets Beboere 

disse haarde Tider, anseer Commis
sionen sig forpligtet til, underdanigat 
at forestille det hØjkongelige Danske 
Cancellie, at den ey allene ikke kan 
ansees som sat i Stand til ved disse 
200 Rd. fra Kirken, at oprette Arbeyds 
Anstalter, m(m endog har hØylig Aar
l'ag til at udbede sig aarligen 100 Rd. 
tilstaaet fra Kirken, for at supplere 
det manglende i Fattig Væsenets Ud
gifter, som Districfet ey uden saadan l 
Hjelp vil kunne udholde at udrede. - J 

I dette Aar har været klaget nu og da, ' 
at man har leveret de Fattige slet og 1 
svangt Korn, skønt baade hemmelig og 
offentlig Opmuntring er givet til at 
yde reent og hammelt eller fremmest 
Korn. Skulde denne Klage blive lyde
ligere og befindes grundet, da vil Com
missionen nØdes til at lade Kornet ydes 
til sig paa bestemte Dage i hvert 
Qvartal, og igjen at levere samme til 
de Fattige, og efter Tilsigelse at lade 
det leveres de Fattige i sin Overværel-
se. Carstensen. Brøndlund. 

l 
MØde den 14. Juli 1807: "Det blev 

Christen Gade overdraget, imod siden 
derover at indgive Regning, at skaffe 
Leer til det Fattig-Væsenet tilhørende 
Huus i Thingstrup, at foranstalte det 
klinet, og at fæste et Vindue, som fo
regaves at være brøstfældigt." 

MØde den 19. Decbr. 1807 paa Raad
stuen: "Lars Holst havde ved Skrivel
se i :l•rveyen paastaaet sig fritaget for 
denne Forretning (formentlig som 
Kommissionsmedlem) paa Grund af, 
at Udsalget af det stemplede Papiir 
var ham overdraget; men denne Grund 
blev af de fleeste i Commissionen an
seet som ugyldig til hans Fritagelse, 
hvorfor h:~,n i Dag endnu var tilstæde". 
- Commissionen overbeviste sig om, 
at Forsørgelsen, haard og trykkende 
dette Aar, vilde blive det samme, om 
ey hØyere Grad i næste Aar. Til de 
Aarsager, der findes anførte foran, 
k"mmer den ulykkelige Krig, her i 
Landet siden sidste August er. udvik
let mod den troløse, al Natur- og Folke 
Ret krænkende, kun den Stærkeres Ret 
hyldende engelske Nation ell. Regje-

[ ring." 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
A! A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. <i 
-o- J .- t-\c:u,q, 

Thisted By 1804-. 

1821 den 23. April var Com
missionen forsamlet paa Raad
stuen. Det anmærkes, at Hatte
mager Mester Friderich Eirehen
husk Høyer i Dag var tilgaaet 
Commissionens Forhandlinger, 
udnævnt til Forstander i Distric
tets Fattig-væsen, i sin i sidst af
vigte Febr. Md. afdøde Fader, 
Christian Høyers Sted. 

- Salve Christensen har op
sagt Lejen for Natmands-Fami
lien til næste l. Nov., saa at 
Commissionen ventelig kommer 
til 1:1.t sørge for anden Lejlighed 
til dP.m. 

-Det anmærkes, at i sidst af
vigte Kvartal ere bortdøde Anna 
M., hvis Senge- og Gangklæder 
vare saa usle Pjalter, at de ey 
·kunde falbydes paa Auction, men 

! 
blev straks kastede paa Møddin
gen. En liden Kiste fandtes, der 

1 blev solgt. Og Maren T., der l fandtes dØd i Fjord-Landingen, 
efterlod kun det, hvorfor hendes 
Linned kunde forskaffes. 

j, Commissionen enedes om at 
vælge Kjøbmand Poul Resen til 

Casserer for næste Aar og 
GjØrtler Anders Fuglsan~ til 
Forstander. · 
Carstensen. Liitzhøft. P. Resen. 
Høyer. A. Fuglsang. J. Jensen. , 
Peder Kanstrup. P. Christensen 
(Sognefoged i Thingstrup). 

Møde den 12. Jan. 1823. Be
talt efter Regning fra Fattig-V æ
senet i KjØbenhavn for Guldsmed 
Nisteds Kuur og Begravelse, da 
han paa en Rejse did var blevet 
syg og dØde der, Otte Rbd. ·38 
Skill. N. V. 

- Til Kbmd. Griishave betalt 
The og Sukker, tilstaset de Syge 
i Sommer til Lædskelse. l R bd . . 
8 Skill. 

- Under 20. April 1822 meldte 
Amtet til Fattig-Comissionen, at 
Bonden Christen H., af General
Toldkammeret var tildØmt at be
tale til Byens' Fattig-Væsen en 
Mulkt af 20 Rbd. Sølv, men Am
tet har senere indberettet, at 
denn~ Mulkt ey indkom, saasom 



Skyldneren, der ey kunde betale afgive til mig, Amtsprovsten, 
Summen, havde afsonet den ved hvad han modtog til de Fattige, 
Fængsel. ansaae jeg det uskyldigt, at han 

- Efterat Kjøbm. Poul Resen udeblev med de til Rest anførte 
nu i Aaret 1822 har været ·casse- 25 Rbd. 8 Skill. Men da jeg ved 
rer i Fattig-Væsenet, som dertil Aarets Slutning krævede Rigtig
udnævnt kunde han ikke tvinges hed af ham, freml~gde han sin 
til at vedblive det følgende Aar, j Optegnelse, hvorimod ej mindste 
men Commissionen bad ham, at Tvivl haves, men beklaged~ tilli
han vilde vise den FøyeJighed, l ge, at han havde brugt Pengene, 
den vilde paa skønnes, og hvor- og ikke som han dog havde troet, 
ved han desuden frakjØber sig t nu kunde betale dem, og da disse 
den Forpligtelse, ved første Va- , 25 Rbd. Sedler nu i virkelig Vær
cance i næste Aar at udnævnes di ej udgØr Ya deraf, da han ide- . 
som Forstander. Commissionens lig har havt Forretninger ved 
øvrige Medlemmer udbad sig her- AlmisselemmernesJordefærd, der 
paa hans Svar. Da han ey var 1 intet efterlade sig, uden Betaling, 
dertil ~t overtale, blev ved de fle- og da hans Fortjeneste som Be
ste Stemmer dertil udnævntKjØb- demand er saare ringe, og han er 
mand Mads MØller, hvem Amts- en meget fattig Mand.- Grunde 
provsten i Morgen tidlig vil ved hvorpaa han har ventet Skaansel 
Skrivelse tilmelde dette paa ham - indstiller allerærbØdigst, at 
faldne Valg. denne Gjæld eftergives ham, og 

Under Forsørgelsesplanen for at Restancen saaledes bortfal-
1930 hedder det: "At denne For- der." 
sørgeises-Plan er lagt, vil næste Under Regnskabet for 1817. 
Søndag fra Thisted Prædikestol Fattigkassens Indtægt ved Bryl
blive bekendtgjort. luper, 17.April: Kalum. ( ?) Maj: 

Forstanderne forskaffe sig Thaarup. 28. Maj : Anders Peder
hver en Afskrift deraf, som kan sen. 13. Julii: Peder BØdker. 3. 
ligge hos dem til Eftersyn af En- Nov.: And. Jørgensen. 3. Nov.: 
hver i Districtet, som det forlan- N. TvehØy". 
ger. Cassereren besørger 2 Ved Forlig og BØder: "Aug. 
Exemplarer afskreven hos Skole- 23. : Matros H. Johansen, efter 
lærerne Bech og Pedersen, hvor- Assessor LiitzhØfts Designation, 
af det eene Expl. leveres Sogne- hvis Indhold er følgende: Matros 
præsten, det andet Byfogden. Henrick Johansen har erlagt en 

Under Regnskabet for 1816". Mulet af l Rbd. N. V. til Thisted 
Bryllupper. "19. Januarii, A. Byes Fattige for at have brugt 
Steentoft, 26. Febr.: J. Gertsen. ærerørige Udtryk mod Peder Sø
lO. April: N. Riis. 14. April: J ør- rensen, Mads Mortensen og Niels 
gen Mahler. 9. Maj: P. Steen- Christensen af Flade." 
toft. 10. April: H. Jepsen. 2. Au- - JØden Aron Gunst, Borger 
gust: P. Møeberg. 3. Oct.: i Holstebroe, som den 18. f. M. 
Mentzen. 11. Oct.: C. Kjær. l. tillod sig endeel fornærmelige 
Nov. : J . Jannerup. l. Nov. : P. Udtryk, baade imod mig (Lan
Støyholm. 23. Nov.: N. C. Kjær. geland) og den Kgl. Overtold-
25. Nov.: P. Graagaard. 20. Dec.: betjent Hr. Neve, har jeg ladet 
M. Aarup." , saggive ved en Politiret i Holste-

BØder : "H. Laursen for slet broe d. 20. dennes. Ved for
OpfØrsel mod Betient Hancke, 5 nævnte Ret har fornævnte JØde 
Rbd. Bertel Frank for sin SØns ikke allene tilbagekaldt de for
Opførsel l Rbd. 24 Skill. -N. C. nærmelige Udta:lelser, men ogsaa 
Kjær for sin eegen, l Rbd. 84 erlagt en Mulet af 20 Rbd. N. V. 
Skill. Hr. Justitsra{ld. Ridder . til Thisted Byes Fattige, hvilke 

Under Regnskabet for 1818. 
Ved Brylluper: 29. April: Chr. 
Knakkergaard, 14. April: J. Ub
besen. 15. August: M. Magen
sen, SØren Dahl. 23. Oct. : Søren 
Hou. 10. Oct.: Thyger Christen
sen. 16. Oct.: Reve1ius. 24. 
Oct.: J. Sinnem p. 30. Oct.: P. 
Terp. 6. Nov.: And. Torp. 12. 
Dec.: Bigum. 18. Dec.: Gram. 
18. Dec.: Chr. Rosenberg. 

Mulkter 1818 : "Bonden Jens 
Østergaard har for at kjøre Ve
sterbom forbie, uden at blive in
GVireret, efter Placaten af 24. 
Dec. 1805 betalt en Mulet af l 
Rbd. Sølv, som hermed fØlger til 
Stedets Fattige. Thisted Con
suroptions Contoir, 22. Jan. 1818. 
RØd er!' 

- Brændevinsbrænder Niels 
Møllers Enke ·her i Byen, der 
brændte Brændeviin den 9. ds. 
uden derpaa at have taget den 
Befalet Toldseddel, har efter 

1 Forordn. af 25. Maii 1804 erlagt · 
Bøder derfor; en Fj erdedeel til-

1 falder Stedets Fattige, som her
hos følger med 2 R bd. 42 Skill." 

Thisted Conturoptions Contoir, 
den 11. Marti 1818. RØder.'' 

- Nov. d. 13. J acob Benja
minsen har for uforsigtig Kjør
sel, hvorved Farver Hammers
gaards Dat ter var i Fare, ved 
Forlig med denne forpligtet sig 
til at betale til Thisted Bys Fat
tige 2 rb. Mark. Thisted, d. 12. 
Nov. 1818. Brandt. 

-Ved S. T. Hr. Assessor, Bye
foged Li.itzhøft er til Fattigkas
sen afleveret en Mulet fra Kjøb
mand L. A. Grønlund, 39 Rbd. 2 
Mark 4 Skil!. 

Inspektionens Bemærkninger 
under Regnskabet for 1818: "Idet 
vi yde Hr. Bech vor Tak for den 
Bistand, han troeligen og med 
sjelden Flid og Orden har ydet 
os 3 Aar, i dette ej lette behage
lige Arbejde, anbefale vi dette 
hans Regnskab, som i alle Deele 
rigtig befundet, til behagelig Re
vision og høygunstig Decition. 
Thisted, 23. Sept. 1820. Carsten-

,t Langeland sendt fra en næsviis Tyve Rigsbankdaler N. V. jeg 
Krabat, 48 Skill. Hr. Told-Kas- herved har den Ære at afle~ere 
serer RØder sendt · fra en confi- til den respective Fattigcommis
skeret Brændeviins Hat, 16 Rbd. sion." 

l sen. Liit-:-z""'!hø_f,..t'~' ·~~=·--

291;2 Skil!. - Inspectionens AnmærkniD-
Inspektionens Anmærkninger ger til Regnskabet for 1817: 

til Regnskabet for 1816: "Da Be- Restancerne for Capitain Lund
demand .Math. Holst til den Tid bech, Baadfører Leerhøy og Køb
stedse havde været ordentlig i at mand R. Møller maae ansees som 

reent tabte. " · 
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Dette erholdt fØlgende Svar: "Enten 
jeg nu er recvireret, som Fattigvæse
nets Kasserer behager at kalde det, el
ler ikke, saa er det ikke Stedet, hvor 
disse Attester skal haves, men er fra 
Rettens Skriver, altsaa er Kassererens 
Uvidenhed den rigtige Aarsag, at de 
paaberaabte Attester ikke fØlge med 
Regnskabet." 

Thisted, den 7. Novbr. 1809. Lars 
Holst. Brøndlund. 

Møde den 18. Marts 1809: Kassen Møde den 16. Martii 1810: "Provsten 
havde bekostet den druknede Købmand fremlagde en Designation fra Hr. 
Barthold Jacob Rips til Jorde, og bort- Capitain, Byefoged Brøndlund, og 2de 
solgtes samme Dag, hvad han havde deri som Bilage testerede Attester fra 
efterladt sig - i sin lange Vanvittig- Hr. Byeskriver HØeg; disse Documen
hed - eller maaske kun af Græmme!- ter, der i sin Tid vilde vorde indsendte 
se og heftige Lidenskaber forvoldte med dette Aars Regnskab som Bilage 
Forvildelse, havde han Ødt og sønder- til Stifts Revisor, tilfØres Protocollen, 
revet næsten Alt - hvorved indkom 12 og lyder Ord til andet som fØlger: 
Rd., 3 Mark 14 Skil!. "Af de ved offentlige Auctioner, . un-

- Eerslev anmeldte, at han af JØ- der 24. Oct. 1808, og 31. Aug. 1809, 
den, Købmand Nathan havde modtaget bortsolgte Ladninger, a) af det · priis
Tre Rigsdaler, som kunde beregnes dØmte Skonnertskib "Die drey Freun
Districtets Fattig-Kasse til Indtægt. den", til BelØb 19,684 Rd. 65i Skill., og 

Møde den 7. Oktober 1809. Da de b) af det ligeledes priisdØmte KufSkib 
næniærende .. ·vorstandere nu efter 3 "Hendrina Neuenhaven", af Beløb 
Aars Forløb, forlangte ved dette Aars 132,564 Rd. 57å Skill.; tilsammen 
UdlØb at forskaanes for Forhandlin- !52,249 Rd. 2n Skil!., blev :'; % afgiven 
gerne i Fattig-Væsenet, foretog Com- til Indtægt for Districts Fattig-Kas
JDissionen sig i Overensstemmelse med sen, at beregne med 380 Rd. 3 Mark 
Reglem. at udnævne nye Forstandere 12 Skill., som herved til Fattig easse
for Districtet, som i næste Dec. Saison reren leveres imod Qvlttering paa lige
kunne tiltræde Forhandlingerne med lydende heraf, hvorhos fØlger Byeskri
l:lspecteurerne, og faldt Commisionens ver Høegs Attester for de anførte Auc
eenstemmige Valg da paa Dhrr. KjØb- tions-Summa." 
mand Math. Nicolai Resen, Berth. Thisted, den 3. Januar 1810. Brønd-
Holst og Anders Griishave for Thisten lund. 

Købstad, Gaardejerne Povl Agerbøl i 1 
11
Efter Thisted Byes A uctions-Proto-

Tingstrup, for samme Bye og Torp, og- 1 cols Udvisende sees, at ved offentlig 
Gaardejer Chr. Sørensen i Faartofte Auction den 24. Oct. 1808, er bleven 
for denne Bye. bortsolgt Ladningen af det af Kaper-

l:nder Regnskabet for 1808 anføres: Kapitainerne A-teurnæs? og Just
" Givet ved Bryllupper, 27 Maii ved næs til Vixøe Bugt opbragte og der
Anclers Griishauge, 2 Rd. 3 Mark. 7. efter priisdømte Skonnertskib, "Die 
Julii ved Lars Vinther, 3 Mark 7 Skill. drey Freunden" kaldet, og udbragt til 
26. Augusti, Kjøbm. Jahn l. Rd. 2 den Summa 19,684 Rd. 65~ Skill., som 

Mark." herved attesteres." Thisted, den 2. Jan .. 
Frivillige Gaver ved Handel og· 1810. HØegh. (L. S.). 

SkiØders Paategning: "Jens Lundorph "Efter Thisted Byes Auctions-Proto
og Poul Agerholm 8 Skil!. Provst cols Udvisende sees, at Ladningen af 
Ca1·stensen og Krogh 2 Mark. Peder det af Kaperførerne Peder Larse:1 
Chr. Sund og Schellin, l Mark. Godich Scheldsgaard til Klitmøller Anker
og Christen Sinnerup l Mark. Lassen plads sidst afvigte Sommer opbragte 
Vinther (Vinthersmølle) og Lars Søe- og derefter priisdømte Kufskib ,.Hen
gaard 2 Mark. Ole K.nakkergaard og drina Neuenhaven" kaldet, ved offent
Christen Poulsen l Mark 8 Skill." lig Auction qen 31. Aug. 1809 er ble-

Under Regnskabet for 1808 findes ven bortsolgt og udbragt til en Summa 
fØlgende "underdanigst Forklaring og !32,564 Rd. 5n Skill., som herved at
Erindring" fra Kasserer en: "Har jeg testeres." Thisted, d. 2. Jan. 1809. 
under 14. April d. A. recvireret Attest o. G. Høegh (L. S.) 
hos Hr. Capitain og Byefoged Brønd- _ Provsten, som efter CapitaineHS 
1U!1d, om noget var Fattig-Kassen til- Begjering havde modtaget disse 380 
falden i dette Regnskabs Aar, men Rd. 60 Skil!., og derfor paa ligE>lyden
jeg har hverken erholdt Indtægt til de Gjf,!npart givet sin Qvittering, leve
Kassen eller noget Svar fra ham." rede straks deraf 100 Rd. til dette Aars 

Underdanigst. Niels Didrichsen. Det- Kasserer i Fattig-Væsenet, Hr. Kjøb-
te Aars Fattig Casseret._ 

1 
mand Berth. Ho~Rt, for dermed at be-

sb:ide de først forefaldende Udgivter 
- Resten er endnu in Deposita ho~ 

ham, og skal, om Leylighed gives, og 
de fra dette haarde. Aar kunde und
væres, udRættes til Kassens Fordeel, 
for enten ved Renten at understøtte 
samme eller som Capital at kunne bru
ges som Bidrag til Opfyldelse af Com· 
misionens varme Ønske: at bygge og 
indrette et Arbeyds-Huus. 

- Resen anmeldte, at han havde l 
Rigsdaler fra Jøden Philip til Distric
tets Fattige, hvilken Commisionen bad 
med Designation at levere til Cassei·e
ren. 

-- I Betragtning af nærværende Tids 
usædvanlige høye Priser paa alle Ti •lg> 
- som Følge, hvad Almindeligheden 
angaar, af vor slette Penge-Cours, næ
sten 400 mod 100 - og hvad det locale 
angaar, af den stærke Handel, Krigen 
med Engelland og Søes Usikkerheri 
har fora !llediget paa Egnens Nord
strand med Norske, af hvilke og til 
hvilke alle Levnets-Midler i Stort og 

l Smaat opkjøbes og til de hØyeste Pri
ser opdrives til ubodelig Skade for de 
Fleere, som intet have at sælge. Rug 
koster saaledes a Td. 10 Rd., Byg 7, 
Havre 5, Ærter 10, BrØd a Pund, 8 
Skill., Smør 40 Skil!., Æg a Snesen 28 
til 32 Skill. Nu til Klæder: Uld a 
Lpd. 16 Rd., Hør 12 til 14 Rd., og som 
Følge tillige af forrige Efter-Somme
rens bestandige Regn, Tørv a Bonde
Læs 5 Rd., og i Stykke-Viis, som maa 

bruges af de Fattige, a l Skill." l 
Thisted Commision, 1810 16. Martit 

Carstensen. Brøndlund. Deesen. B.Holst 
Revisionens Anmærkninger til Regn

skabet for 1807. (Af disse Anm. ud
drages fØlgende): "Da det er fprste 
Gang ieg reviderer dette Regnskab, er 
det mig ubekiendt, om forrige Aa1·c: 
Behold!ling rigtig er anfØrt med 35 
Rd. IO SkiB. og 7 Skp. Byg, om de ved 
1806 Aars Regnskab giorte Antegnel
ser ved dette Regnskab er efterkom
met. Justice Raad Caspergaards Le
gatum 500 Rd. er givet til Thisted Byes 
Huusarme, og ikke Fattige i Alminde
lighed. Efter Tinglyst SkiØde af 24. 
Juny 1805, paa Hundborg oSgns Konge 
Korn Tiende, af Hartk. 28 Tdr., er 
Eyeren af samme pligtig at svare aar
lig i Re!1te fuldt 5 % uden Afkortning 
af Justice Raad Caspergaards Legatum 
Som Stifts Revisor, maae ieg anmæl"
ke: At Thisted Kiøbstad har en Capi
tal 103 Rd. indsamlet af Blokpenge, 
hvorfor i mange Aar mangler; baade 
befalet Regnskab til den almindelige 
Revision, som og Beviis om hvor Ca·. 
pitalen er forsikkret imod befalet re
scriptmæssig Sikkerhed. 
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Fortsættelse af Revisionens An

mærkninger til Regnskabet for 1807: 
"For Jacob ThØgersen (Tilsted) er an
fØrt en Capital, stor 49 Rd., og 
Madm. Riis en Capital 107 Rd., som 
begge har svaret Renter. Aniediget 
heraf udbedes oplyst, hvorfra disse 

l Capitaler har deres Existence, thi er 
det fra Legater, hører de under den 

j almindelige befalet Revision, hvor der 
tillige aarlig maae beviises Capitaler
nes rescriptmæssige Sikkerhed. Næ
ste Regnskab Ønsker jeg maae blive 
ordentligere affattet end dette heel 
ufuldkomne, det er: "fuldkommen for
synet med Bietagge for Indtægt og 
Udgift, og disse Bilagge citerede 1 
sammenhængende Orden, enten efter 
Nr. ell~r Litr., thi den Maade her er 
brugt, er kuns til om mueligt at forvil
de, baade Revisor og Decisor, og ikke 
troer jeg Vedkommende turde have 
anbuden dette Regnskab i Cancelliet 
til Revision, saaledes som det er mig 
leveret. Ingen af de andre KiØbstæ
ders Fattig Væsens Regnskaber, jeg 
har revideret for 1807, har haft nogen 
Lighed med dette. Saa sandt som det 
er, at. det Regnskab, der mangler Ho
ved Bilager ved Indtægt og Udgift, er 
intet Regnskab, fordrister jeg mig dog 
underdanig at indstille til Dhrr. Dessi
sorer, om dette Regnskab med de Bi
lagge derved ere fremlagte, maae pas
sere for denne Gang, paa Grund af de 
Attestationer, Thisted Fattigvæsens ' 
Herrer :Medlemmer har papategnet l 
samme. Dette Regnskab er mig først 
leveret til Revision den 13. Januarii 
1809. Følgende indstilles: 

"Om FattigvæRens Regnskabeme 
for Kiøbstædeme i Thisted Amt skal 
være under min Bevaring, som · for 
HiØrring Amt skeer? Hvad jeg skal 
have for dette Regnskabs Revision?" 

Aalborg, den 18. Januarii 1809. 
Gleerup, Krigs-Raad og Stiftsrevisor. 

ÆrbØdigst Besvarelse! "Paa foran
staaende af Hr. Krigsraad og Stifts 
Revisor Gleerup, i dette Regnskab 
giorte Anmærkninger til l. Post: 

~ "Dhrr. Inspecteurer vilde behage at 

\ 

bevidne, at forrige Aars Beholdninger 
er rigti ganført." 

Den her omspurgte Capital 103 Rd., 
som siden 1772 i Følge daværende Di-
rections Resolution havde indestaaet 
hos Sogne Præsterne rentefrie, for 

deraf at giøre de Fattige Forskud, er i 
Terminen 1805 med 4 Rd. Rente udbe
talt af Hr. Provst Carstensen, da denc; 
forrige Bestem111else nu ikke behøve
des; de bleve i samme Termin udratte 
af Commissionen, hvis Qvittering der
for er givet Provsten i Regnskab~>. 

Protocollen. Capitalen 49 Rd. frem
kom saaledes, at de Fattige i Thisted 
Sogns Landsbyer havde denne Capital 
in specie for sig, sorterende under 
Herreds Kassen, besparet , og af Sog
nepræsten besØrget udsat hos den 
Mand Jacob ThØgersen, der endnu har 
den. - Da TodbØll Stamhuus oplØstes, 
og det dertil hØrende Strøegods solg
tes, beholdte Hr. Kammerherre Ftins 
(FØns) et meget lidet j01·dløst umatri
culleret Huus usolgt i Tinstrup Bye, 
Thisted Sogn, det beboedes af et Al
misse Lem og var meget ringe af Byg
ning. Under 9. April 1805 tilskrev 
Hr. Provst Carstensen velbem. Hr. l 

Kammerherre, og forestillede ham, ·om 
han ikke vilde forære dette ubetydeli
ge Huus til dette Fattig Væsen. lfans 
Svar af 14. s. M. var bejaende, og 
Clausuleres saaledes, hvorom denne 
Missive maae tiene til Forsikring, og 
Kammerherrens Brev gierornes blandt 
Commissions Papiireme, og er som 
Hiemmel for Huuset, Ord til andet 
indfØrt i Regnskabs Protocollen Fol. 
24 b. En liden Brink uden for Huuset 
og dets Fortoug, tilforn udyrket, er 

nung'' indstrandede paa Steenberg 
Strand Natten mellem den 21. og 22. 
Nov. 1808, ført af Skpr. Gand, og ind
bragte den Summa 14,073 Rd. i Skill." 

MØde den 11. Juni 1811. Dette blev 
vedtaget, at der til et ForsØg skulde 
kjØbes, og Cassereren bemyndigedes til 
at kiøbe 40 Favne TØrv i Næstrup eller 
SjØrring, som ikke ere svovlede, 'for 
Kassens Regning, og dertil at leye 
Huus, hvori de kunde haves under 
Laas og Lukke, for deraf at kunde sæl
ge eller uden Betaling uddeele til 
Byens Fattige i tilstundende Efteraar 
og Vinter. Commissionen vilde selv 
bidrage og formaae nogle af Byens 
Indvaanere til at bidrage til at hente 
dem hjem. 

- Poul Griishave var dØd i Gaar 
den lOde. Til Hjelp til Liig-Kisten til
sagdes Enken, hvad en Straae-Kiste 
kunde koste, af Kassen at betales med 
Sex Rigsdaler, og da hun ønskede at 
erholde en Kiste af Bredder til sin 
Mand, lovede Commissionens Medlem
mer at give hende hver een Fjel der
til." 

- Under Regnskabet for 1809 anfØ
res: "Ved Brøllupper indsamlet, Fe
bruarii d. 10. ved Niels Fogeds, 3 
Mark 4 Skill., 26. Maii, Ole Berthel
sans, 3 Rd. 8. Junii, Lieutnant Stok
flet, 4 Rd. 3 Mark 12. Julii, Lars Mør
kebyes, 4 Mark 2 Skill. 2. Nov. Lars 
Christian Erichsens, l Rd. l Mark. 3. 
Nov. Jens Peter Fuglsang, 3 Mark 6 
Skill. 30. Nov. Jacob Benjaminsens, 3 
Mark 12Skill. 30. Dec. ChrisLian Lund-
byes, l Rd. l Skill." . 

det som i Regnskabet kaldes Huusets 
Toft, og hvoraf forhen var svaret 4 
Mark aadigen, men nu 13 Mark 4. 
Skill. Commissionen troer ey paa nyt
tigere Maade at kuune hielpe en fattig 
Kone som gad bestille noget, end ved 

1 
- Afskrivt af Commissionens Skri-

at give hende en Rok, naaer hun træn
ger til den, ønsker den, og ey formaaer 
at betale den." 

Thisted, den 26. Mai .1810. 
Lars Holst. Fattig Væsens Casserer 

pro 1807. 
Møde den 7. Marts 1811. Til Chri· 

sten Brixen betales for at have bundet 
en Ligkiste (af Halm) 3 Rd. 3 Mark. 

Efter medfølgendeByeskriver Høegh:: 
' Attester af 12. Septbr. og 11 Dec. d.A., 

er Ladningen af det opbragte og 
priisdømte Skib Jupiter, samt endeel af 
Ladningen af det paa Steenberg Strand 
indstrandede Skib "Die Hofnung", ved 
Auctioneme her i Thisted den 16. 

Martii 1809 og 2. April 1810, ialt ud-
1 

bragt til den Summa 601,967 Rd. 83g 1 

Skill., hvoraf ~ pCt. til de Fattige bli
ver at beregne med 1504 Rd. 89 Skill., 
som herved overleveres Thisted Byes 
Fattig-Kommission." 

.,Jupiter var opbragt til Vixøe Bugt 
af KaperfØrer Elling Jacobsen og ind
bragte 587,894 Rd 82~ Skill . .,Die Hof-

velse til Cancelliet af 19. Febr. 1811: 
,.Under 22. Marts 1808 har det høye 
Coll. paa vor underdanigate Forestil
ling af 18. Jan. forhen , naadigst til
ladt, at Thisted Kirke af sit Overskud 
til dette Distr. Fattig Væsen aarligen 
maatte bidrage 100 Rd., dog kun for 
3 Aar, 1807- 08 og 09, ligesom den 
havde gjort i 1805 og 06 forhen. Vi 
bade underdanigst at dette Bidrag 
maatte vedvare fremdeeles, da Kirken 
kan undvære det, og Byen hØyligen be
høver det. 

I hvor meget vi end havde ønsket 
det, har det dog været os aldeles umue
ligt, hidtil at gjøre nogen Indretning 
til Arbeyds-Anstalt for de Fattige. 
Aarsageme' ere lige saa bekjendte, 

som almindelige og lige saa beklageli
ge som bekjendte. 

Ey ailiene Huusleye og Ildebrænd
sel , men og som Følge af Krig, Cours 
og N ordstrands-Handelen, alle Føde
og Klædemidler, ere stegne til uhyre 
enorme Priser. De Fattiges Antal og 
Trang forøgede1' aarligeo, de fleste 



l Indvaanimis Evne til Bidrag fonnind
:;kedes i lige Grad, og det blev stedse 
umueligere med lidet at udrette noget. 
Ikke en Pind er at faae til Bygning og 
Indretning, og en Tylt slette Bord ko
sted 20 Rd. 

Men da Kassen nu i sidst afvigte 
Aar ved l pCt. af solgt Prise-Gods og 
ved Gaver er tilfalden en extraordinær 
Indtægt af mod 2000 Rd., have vi ey 
ganske opgivet Haabet om at see vort 
Ønske opfyldt. For at gøre det mue
ligt, 'have vi paalignet de faa af Di
strictets Beboere, som havde nogen 
F01·deel af Tiden, 100 Rd. mere for 
dette Aa1· end tilforn, og af samme l 
Grund ønske vi, at Bidraget fra Kir
ken ey maatte savnes. Forsørgelsen J 
for sidste Aar medtog over det be
stemte 400 Rd. af den tilfældige Ind
tægt, ialt foruden 19 Tdr. Korn, 1200 
R<l.. Districtets faa sammenskydende 
Indvaanere, bidroge ved Ligning med 
734 Rd. Fra Legater haves 100 Rd., 
Rente af frugtbargiorte 1800 Rd., og 
faucs nu end dertil 100 Rd. fra Kirken, 
sees dog, at det vil holde haardt at 
conservere, hvad Tilfældet har tilladt 
os at oplægge for den forønskede Hen
Rigt, hvorfor vi af al Magt vilde be
stræbe oR." 

Thisted i Commissionen for Thisted 
Districts Fattig Væsen. 1811, 19. Feb. 
Underdanigst. Carstensen. Br øndlund . . 
som Forstandere: Resen. B. Holst. 

- Under 14. Juni 1811 indløb gen- l 
nem Stiftamtmand Pentz og Biskop 
Ja11sen, Aalborg, Svar, at "det Ansøg
t e efter de oplyste Omstændigheder 
ikke kan tilstaaes." 

medtaget det meste af, hvad kaar, at han indenFebruarii Maa
Kassen · ven extraordinaire Ind- neds Udg~ng for Accorderet Be
tægter havde vundet, saa at alle taling, binder og til Commissio-
l,;dgivterne til den bestandig sti- nenafleverer een som den sidste, 
g ende Forsørgelse snart maatte Ir ~ elgio~ fuldkommen St~·~kiste 
hestrides eene af Byen, og Penge- bl Fattigvæsenets Behov. 
bidraget formedelst den slette 1 Det anmærkes, at de i Thisted 
Cours og Dyrheden paa alt, intet Bye, hvilke Byg er paaJignet, 
kunne forslaae. Da det allerede f skulle være forbundne til at af
falder de Fattige vanskeligt at give Kornet til Bageren, Dagen 
faae Brød, da allerede 12 a 16 efter at Commisionens Anvis
Skilling forlanges forPundet der- 'ning desangaaende er dem fore
af, og Udsigterne lader befrygte, viist da Bageren afhenter det, 
at det for Eftertiden, især til samt at det bør leveres med for-
Sommeren kunne blive væne, 
turde Commissionen ei undlade, 
for at sikre de Fattige Brød, at 
forsikre sig om et saadant For-
I'aad af Korn, som for det første 

l dertil ansaas tilstrækkeligt. Den 
besluttede derfor at indgaae ll).ed 
Begjæring til det høy Kongelige 
Rentekammer - og var allerede 
dermed indgaaet - at 30 Tdr. 
Rug til moderat Priis af 10 til 15 
Rd. pr. Td. maatte overlades sig, 
Fattigvæsenet tilgode, samt at 
paalægge Byens Indvaanere 60 
Tdr. Byg i det mindste for deraf . 
at lade bages 6 a 9 Tdr. Korn 
Maanedlig, hvoraf det Brød, som 
maae tillægges de meest træn
gende i Forsørgelse, kunde tages, 
og hvoraf tillige kunne overlades 
dem, der ventedes selv at kunne 

svarligt Maal, og hver Tønde i 
det ringeste af 10 LispundsVægt. 
At de Fattige efter Commisio
nens Beslutning skulle sammen
kaldes ved Trommeslag, at Leilig-

1 hed kunne gives til at betyde 
dem, at ingen maatte sælge eller 

• paa anden Maade afhænde ·det 

f 
dem for eller uden Betaling til
staaende Brød, under Straf af at 
miste det, ifald de overbevistes 
om det modsatte. Af de 40 Fau-

Fra de gamle 
, Sognearkiver. 

t 
fortiene noget, Brød til taalelig 
Priis pr . . Pundet 8 Skill. Af den 
Betaling, som indkommer for, 

ne Tørv, Commisionen Indkiøbte 
for Fattigvæsenet i Afvigte Som
mer, skeete for det første følgen
de Uddeeling til de Fattige, deels 
uden Betaling, deels for Beta
ling, a. Snesen 12 Skill., som er
lægges til Cassereren ved Modta
gelsen af den Anviisning, dem al
le derpaa gives. Commisionens 
Medlemmer, paa Cassereren nær, 
som formedelst sit forøgede Ar-

. bejde derfra forskaanes; skiftes 
f til at besørge Udleveringen, som 

Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 
Thisted. 

~ V~.-1.-VllA. 

Thisted By 1804-. 

Ved Mødet den 12. Decbr. 1811 
hedder det bl. a.: "Kommissionen 
paatog sig nu at ordne Forsørgei
~en for tilkommende Aar, og 
gruede ved at lægge Haand der
paa, da nu ogsaa Kornf:t, især 
Rug, formedelst tarvelig Afgrø
de, den vedvarende Ufred, samt 
Kornexporten og Handelen paa 
Norge, var steget t il usædvanlig 
høye Priser, Rug alle1·ede a Td. 
20 til 24 Rd., Byg 10 a 12 Rd., og 
da til~ige de siqste 2de Aar havde 

hvad der sælges, venter Kommis
sionen at kunne betale de 30 Tdr. 
Rug, og maaske noget derover af 
Omkostningerne paa Brødets 

1 Bagning·. Bygget vil tabes, men 
dog ei ganske tabes, da Penge
bidraget spares for at betale det 
Brød som uden Betaling tillæg
ges de Fattige. Overalt forbe
holder Commissionen sig nøjere 

, at giøre reede for Anvendelsen af 
dette Kom, naar den i Henseende 
til dets Bagning har truffet Ae
cordt med en Bager, som ey end-

l nu er skeet." 
Under Forsørgelseslisten for 

t 

1812 anføres: "Søren Sværter -
foruden den ham tilkommende 
l:ljælp - dog a)t k~n paa Vil-

l skal skee hver Løverdag Form. 
Kl. 10, til hvilken Tid det skal 
paalægges de Fattige at indfinde 
si.g og da modtage Tørvene som 
de falde, store og smaae, uden at 
vrage dem." 

"Commissionen ihavde ønsket 
under denne sin Samling, at kun- 1 
ne Etablere en Arbeids Anstalt 
til Fordeel for Fattigvæsenet, og l 
skiønt den følte .sin Afmagt .til at 
giØre noget Stort, v.ille den dog i · 

L det Smaa anstille et Forsøg ved ' 
at lade Indkiøbes nogle Lispund 
Uld. og lade ·samme spinde og 

l forarbejde ti-l Vadmel, i Tanke, 
at Anledning kunne gives til no-

l get Større og V~gtigere.'' 



l Ca11stensen. .B. Holst. l hende i .saa henseende, og å TH- j leveret af hver Bagning til de F-attige, 
l A. Grishauge. Ohr. Sørensen. l fælde ingen anden Lejli."hed kan ,' de bestemte 32 Lil'!pund Brød, da han. 

"" tillige godtgøres rlen udiagte Con-
Poul Agel'lboe. have, forsØge at s·kaffe hende j suroption for hver Bagning, 5 Mark 1 

Samme Møde. "Forstander Tilladelse hos Stedets Byefoged, Sklll. 

Grishauge fremlagde en Reg- l som i dette Øjeblik ei var ti'lstæ- J Skulde saa langt _Vindstille. indtræf
rung, sig givet under 10. Nov. d. ' de, til a.t overnatte i een af Ar- l fe, at Kornet ey til rette THI kunde 

A. af Peder Kudsk i Nors, ihvor- ! resterne, som maatte staae le- l erholdes malet paa Bylns Veyr-Møller, 

d h .c d h h 167 Rd l d" da besØrger Bageren det, efter fore-
ve an .LOr rer , os , .am .,t Ige. gaaende Cohference med Cassercren, 
4 Mark, for at have g1vet det un- ført til Vand-Mølle, imod at Fattig-
ge Menneske, Hendrik Andersen, ,f eassen godtgør ham de derved for-

Søn af Tømmermand Anders Jep Fr" a de ga~ le Ø!!'ede Omkostninger. Men p~a det at 
sen her i Byen Kost og Kuur i · l I II dette Tilfælde, saav~dt mueligt kunde ' s k • undgaaes, maae det Iagttages, samt at 
215 Dage, efter at Drengen, som ognear IVer. Kornet altid er paa Møllen 8 Dage 
tilforn Tjente Griishauge, af den- M A n d e r 8 C. S v a 1 g a a r d, føx det a.ttraaes ba:get. Det falder af 
ne var selv anvist Peder Kudsk Thisted. sig selv, at intet Meel maae timses 
for at faa kureret et Svagt Been. -o- ~5. JS.- \'1{f1. fra det malede Korn, hvilket, skjøndt 
Griishauge ifores'log og bad, at Thisted By 

1804
__ af Commissionen anseet ov~rflødigt 

d R · · tte db tal at anmærke, for Fuldstændighedens 
enne ~grung maa U. ' ~ es Skyld anmærkes. 

af Fattlgkassen. CoiillnllSSlOnen, Møde den 25. Jan. 1812. "Efter at Til Stadfæstelse underskreves dette 
fandt sig ikke fuldkommen plig· Commissionen havde ladet bage til Forhandlede ey allene af Commissio-
tig til at udbetale denne Reg· Prøve 2de Bagningex a 3 Tdr. Korn, nen, men og jeg Høymark underskrive 
n.ing, og troede ikke ifor Byen at af Brød til Fattig-Væsenet ho;> Bager og ved min Underskrivt stadfæster 

Grønlund, een hos Bager Høy.nlaxk, clcn indgaaede Forpligtelse." Carsten-
kunne forsvare det, da Griis- fandt Commissionen sig beføjet til at sen. B. Holst, A. Griishauge. Chr. 
hauge pa.a egen Haand, uden A:f- slutte Kontrakt med den sidste, som Røymark. 

tale med Commissionen og uden var villig til at paatage sig Bagnin- "I Mødet den 19. Marts 1812 be-
dens Bestemmelse, !h·avde be· gen fra nu af til Mårtii Maaneds Ud- stemte!', at Cassereren skulde udbe-
stemt Fremgangsmaaden med gang for det fØrste, og blev denne tale 2 Hd. for det straae-Tag til Tllo-

Contrakt sluttet paa fØlgende Vilkaar: mas Brunt\ i Torp til den Liigkiste 
Drengens Helbredelse, ligesom "Bager Høymark forbindex sig til at Commissionen l1avde forbunden Spren 
Commissionen ei heller ansaae levere af hver Bagning, nemlig l Td. Sværter til at gøre." 
Peder Kudsk til den Mand, ti:l Rug og 2 Tdr. Byg, 32" Lispund godt, ,.1 Anledning af at Lyng koster 15 
hvem hans Cuur ~ ,saa, lang Tid velbagt Brød. Kornet anvises ham, 6 Rrl. -pr. Læs, fik Bager Høymat·k et 
burde være overladt, da han kun Tdr. ad Gangen, af Cassereren, 14 Da- Tillæg af 2 Rd. til Bagerlønnen. '' 

ge fØr dbt sl;:al bruges, da Bageren ,,En OmreJ'sende "Michanicur" hav-har Tilladelse til at Curere Been-
selv, saa snart Anviisningen falder de Tilladelse af Stedets Byefoged til 

brud, hvortil han har viist sig ham i Hænde, tørrer Bygget, varsler at vise sine Konstex, imod at hvad 
duelig, men som ikike fandt Sted. . Mændene, Komet er anvist hos, at ha- som faldt en Forestillings Aften, skul-

ImJdlertiid da Byen vistnok lve det i Beredskab til en af nam be- de tilfalde Fattigvæsenet, og Kasse-
har Medlidenhed med den lidende - ·stemt Dag. Bageren besørger selv rer Griishauge i Dag have modtaget 
Dreng, da det ikke har været Kornet afhentet, Rugen paa ~-mtst~en, i den Anledning 11 Rd. 2 Mark 3 Skfl-

og Bygget, hvor det er anvnst, hge- !ing." 
Commisionen ubekiendt, at Dren som han og selv tørrer Bygget. Bage- MØde den 26. Juni 1812. "Cassere-
gen tog Skade i .sit Been, at Griis xen udveyer selv Brødet til de Fattige 1-en berettede, som desuden er Com-
hauge antog -sig ham, skiØnt han efter de Anviisninger som gives dem mi~sionen bekiendt, at de tvende garn-
desuden havde megen Byrde af laf Cassereren, hvilke Anvisninger han le Lagener et·e foxbrugte, det eene til 
sin Familie og at Drengens F1a· • !ved "?dvejningen beholdex til Beviis Kjeld J.s, det andet til søren Sværters 

' · Ra d for sig, at have udveyet det bestemte Jordefærd." 
der Anders Jep.sen, mgen a l Q 32 L" d D" A .. f 

l ' 1 uantum, 1spun . Isse nvns- "Approberedes til Udbetaling a 
, havde til at anvende noget for · ningex giver han tilbage straks efter Cassereren for Kjelds Gxav, til Klok-
f sin SØn, tillod C:immisionen, at at hver Bagning er udleveret, til Cas- keren, 2 Rdl. 64 Skill." 

l 
Tredsindstyve Rig.sdaler af Kas- l sereren, tilligemed sin . Regning p~a "Approberedes 16 Mark til Klokke-
sen maatte udbetales som Hjælp 1 Bager Løn og Omkostmnger. Commis- ren Christen Jannerups Liig." 

t 'l R · Udbetaling ! sionen forbinder sig til at betale HØy- "Hr. Bager Høymark har ladet 1 ~egnmgens · · mark som Bage-LØn for hver Bagning, fremlægge i Commissionen et Brev af 
Listoes Kone anholder for Com , eller for hver 3 Tdr.s Bagning, samt D. D., hvori han forlanger sin Bager-

l missionen om at erh?lde Huus· j Kornets Tørring, 11 R~., desuden for løn forhøyet med 4 Rd. hver Bagning, 
lye for Cassens Regnmg: "Det J at hente <li~se 3 Tdr. l\.orn og for at indtil 19 Rd. 2 Mark, paa Grund af at 
har hverken været hende elle1· : føre dem til og fra Mølle, .1 Rd. 3 Prisen paa et Læs Lyng var stegen 
Commissionen hidtil mueligt at t 11\iark, ialt for h~er Bagnmg Tolv over 10 Rd., men da Lønnen allerede 

. ta h 11Rigsdaler og 48 Sk!ll., . som betales een Gang var forhøyet fra 13 til 15 
overtale nogen bl at an ge · en- . lham af Cassereren, naar han, som Rd., paa Grund af at Prisen paa et 
de til Huuse; Commisionen vil ] ovenmeldt vil, ved Brødanvisningerneg Læs kunde stige til 15 Rd., oJr han har 
fremdeles giØre ,sig umage for l Tilbagelevering godtgjØre at have ud-



forbundet sig til at være fornøyet 
med denne Betaling til Aarets Ud
gang, fandt Comm. for Tiden ingen 
Aarsag- til at tilstaae ham denne hans 
Begjæring." 

"Bedemand Mathias Holst lod for
dre 2 Rd. for at bede til Stine K.s 
Liigfølge, paa Grund af at hendes Ef
terladenskaber faldt Fattigvæsenet til 
Gode. De tilstodes ham paa samme 
Grund og kunde af Kassereren straks 
udbetales ham." 

"Cassereren anmodede om til fore
staående Marked at gØre sig Umage 
for paa Cassens Regning at indkiøbe 
Vadmel til Trøyer, Undertrøye og 
Buxer." 

Det meddeltes j Mødet den 10. Ok
tober 1812, at der under 8. August var 
udbetalt Poul Agerholm 3 Mark for 
Trommeslag til Skjægs Enkes Auc
tion." 

"Bedemanden her paa Stedet meld
te sig i Comm. og forestillede om han 
ikke maatte betales noget for at byde 
til de Fattiges Liigfølge. Comm. til
stod ham herefter at nyde 2 Rd. for 
sin Ulejlighed, for enhver Fattig, hvis 

Efterladenskaber beløb sig til 2 Rd. 
over hvad Kiste, Grav og Liiglinned 
kostede/' 

"Det anmærkes, at Forstanderen, 
Købmand Bertel Holst i sidstafvigte 
Julii Maaned ved Døden afgik, og at 
Commissionens øvrige Medlemmer 
valgte Borgeren, Christen Møller til 
at træde i hans Sted, i det mindste 
saalænge dette Aars Forhandlinger 
vedvarer, hvorfor han dog i qenne 
Samling har været tilstæde, og da nu 
han paa Grund af sin Alder, og de 
2de andre Forstandere, Købmændene 
Reesen og Griishauge, paa Grund af 
at have været brugte i Tvende Aar, 
Ønskede at forskaanes fra Forhand
ling·erne i Fattigvæsenet, var det Com
missionens Pligt ifØlge Reglementet, 
at vælge nye Forstandere for næste 
A a r. 

De nærværende Forstandere fore
sloge dertil Købmændene Skophuus og 
Jahn, samt Christen Dahl Farver. 
Prov~ten forbeholdt sig i den Henseen
de :1t give sin Stemme, indtil han 
desangaaende havde confereret med 
sin l\1edinspector Hr. Krigsasessor 
Liit zhØft, som i Dag ikke havde havt 
Lejlighed til at være til:;tæde." Car
ste!"lsen. Liitzhøft. Reesen. A. Griis
hauge. C. Møller. 

"I det Øjeblik, da ovenstaaende var 
underskrevet, indfandt Assessoren sig, 
og erklærede han sig enig med de 
Herrer Forstandere i Henseende til 
det Valg, som var gjort paa Forstan
dere for Byen for næste Aar, og vilde 
Amtsprovsten ikke forsømme at til
kjendegive dem Valget,_ og bekjendt-

gjØre det i Overensstemmelse med rede for hvad i saa Henseende forbru-
Reglementet." ges. 

- Det Anmærkes: "Commissionen Med Hensyn til den formodede høye-
havde seet sig nØdsaget at frafalde at re Priis paa Rug, har Commissionen 
kjøbe Uld og lade spinde, da baade ' bestemt, at der for Pundet ' af det 
Uld og Spindeløn vistes til den Priis, 

1 
Brød, som for Betaling overlodes, skal 

at ingen Fordeel kunde ventes, og de betales l Mark, ligesom og Prisen for 
Fattige desuden befandtes at være l Snes Tørv, i Betragtning af sammes 
faae, som godvilligen dermed ville ha- Dyrhed, er ansat til 1 Mark. 
ve at bestille. 

Til _ Forbrug for de Fattige, havde 
Commissionen indkØbt i Aalborg 49 .~ 
Al._ Blaalærred a Al. 7 Mar k3 Skill. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
-o- Cl.~.-5.-lqtq. 

Thist~ By 1804-. 

"1812 den 2. Decbr. var Comm,iSsio
nen forsamlet, bestaaende af Inspec
teurerne for Stedets Fattigvæsen, og 
de nye valgte Forstandere, som havde 
antaget Valget, og hvis Valg fra Præ
dikestolen var bekendtgjort, Kjøb
mændene Jahn og Skophuus samt Bor
ger Christen Nicolajsen Dahl, for at 
ordne Forsørgelsen for næste Aar. 
Commissionen gik forrige Aar med 
Frygt til dette sit Arbejde, og gØr saa 
i Aar med endnu større Frygt, da Kor
net og enhver anden Artikel, der for
dres til de Fattiges Unde1·støttelse, er 
steget til uventede hØje Priset·, Rug a 
TØnden 60 til 80 Rd., Byg 30 a 40 Rd., 
og alt i Forhold dertil. 

Erfarenhed lærte, at den Fo~sigtig
hed forrige Am· blev brugt, i at sikre 
de Fattige Brød, i at paaligne Byen 
Korn og forskaffe fra Magasinet Rug, 
ingenlunde var overflØdig. 

I Betragtning deraf, og den højeste 
Trang dertil, havde Inspectionen alle
rede under 28 forrige Maaned igen
nem Amtet, for derfra at anbefales, 
indsendt en Forestilling til høj Konge
lige Rentekammer, hvorved samroes 
Velgerning urlbades Districtets Fattig
væsen bevist for næste ·Aar som dette, 

l at nemlig 30 Tdr. Rug maatte anvises 
, fra Thisted Amtstue og dets kongeli

ge Magasin, for moderat Betaling af 
16 Rd. pr. Td. som forrige Aar. Af 
samme Grund vil Commissionen see 
sig nødsaget til for næste som dette, 
at paaligne Byen et Bidrag i Byg paa 
60 til 70 Tdr., for derved at sættes i 
Stand til at kunne besørge enten hver 
eller hveranden Uges Brød haget for 
de Fattige, og forbeholder Commissio
nen sig ved Aarets Slutrung at gøre 

- For at undgaae den Strandsning 
i Brødbagningen, som dette Aar for
aarsagedes derved, at Kornet ej altid 
var tilrede naar det behøvedes, og for 
at undgaae den BrØdmangel herved 
kunde forvoldes de Fattige, saae Com-

• missionen sig nødsaget til at bestem
me, at det paalignede Kornbidrag ef
ter nærvæ1·ende Bestemmelse, skal le
veres i 2de Terminer af enhver Con
tribuent, det halve sidst i Januar eller 
fØrst i Februar, og det andet halve 
een af de sidste Dage i April Maaned. 

Leverance skeer i Bager Roymarks 

1 Gaard paa hans Loft, i Overværel~e af 
! 2de af Commissionens Medlemmer. 
! SkjØnt vi ej paatvivle, at jo enhver vil 

l kappes om at yde de Fattige godt 
Korn til Brød, fastsættes dog den al

; mindeiige Bestemmelse, at det Byg-. 
l som yrles, skal veje i det mindste a 

Skæppe 18 Pund, a Tønde 9 Lpd., saa 
meget mere, som denne Vægt er lagt 
til Grund i Arordten med Bager HØj
mark, for Bestemmelsen 'af det Qvan
tum Brød, eller den Vægt i Brød, han 
har forbundet !'ig til pr. TØnde at til
svare. Cart<tensen. Liitzhøft. Jahn. 
I. C. Schophuu.~. C. Dahl. Poul Ager
boe. 

Møde den 13. l\1arts 1813. Commis
sionen havde ikke været saa· heldig at 
erholde Resolution fra Rentekammeret 
paa den sin Skrivelse af 28. Marts f. 
A., hvo1·ved ansøgtes om Overladeisen 
af 30 Tdr. Rug for Fattigvæsenet til 
moderat Priis; den havde derfor seet 
sig nødt til paa Cassens Regning at. 
laane af Stedets Amtsforvalter (SØren 
Sørensen, 1805-1814.) 4 Tdr. Rug. 
hvoraf med Tillæg af 8 Tdr. Byg, vare 
besørgede 4 Bagninger for de Fattige, 
og desuden ~ Bagning af Byg uden 
Rug. Commissionen besluttede i Dag, 
med nye Forestilling til Kammeret, at 
fortsætte Forsøget paa at erholde 
det forønskede Rug fra Magasinet, om 
ikke just 30, saa dog 20 Tdr. til taal~
lig Priis, for at undgaae den nu Sted-

l havende hØye Priis paa Rug, imellem 
l 80 og 90 Rd., og for at kunne vedblive 

at skaffe de Fattige Brød, der allere
de næsten var ufangeligt. Imens det
te Forsøg anstilles, besluttede Com
missionen at lade bage 3 a 4 Bagnin
ger Brød af Byg, a Bagningen 3 Tdr., 
og var desangaaende i Dag kommet 

1 til rette med Hr. Bager HØymark saa-



ledes "Ran tilsvarer af hver Bagning De 4 T.dr. Rug, som Commisionen 
27 Lpd. velbagt Brød. Den ved. For- under hiiu Forventning laante af Ste
andringer i Pengevæsenet foraarsage- dets ·~mtsforvalter, maac derfor enten 
de I<'orhøjelse, og Consumptionen, i in natura leveres ham tilbage, eller 8 
hvis Følge han siden l. Febr har givet Tdr. fremmest Byg, som han i Dag 
og fremdeles skal give i Stedet for 3 har tilstaaet derfor at ville modtage. 
Mark l Skill. pr. Bagning, 5 Rd. 6 Begge Betalingsmaader vilde blive 
Skil l. Disse godtgjøres ham af Kes- trykkende for Fattig-V æ senet, dog den 
sen. Deels fonnede1st hans forØgede:· sidste taaleligere. Ifald den vælges, 
Arbejde ved at ·behandle det bare Byg, vil Commisionen nødes til at paaligne 
deels formedebt Prisens Stigen paa ' Districtet dem, maaskc i Ligningen for 
Lyng, er han for hver Bagning til- næste Aar; men den vil dog forinden 
staaet 24 Rd. conferere med Stedets Amtmand, om 

Sk~lle end Rug blive tilstaa'et og til , det ikke skulde ansees mueligt at er .. 
Bagmngen anskaffet, skulle dog hans holde i det mindste disse 4 Tdr. fra 
BagerlØn forandres fra 19 til 22 Rd. Magasinet (Det kgl. Magasinhus i 
pr. Bagning, i Betragtning af Brænd- Strandgade) til den Priis, hvori Rugen 
selets Dyrhed." Carstensen. T. Jahn. •stod i Nov. f. A., da Overladeisen sØg
C. Dahl. Schophuus. tes. Cassereren havde i FØlge herom 

Møde den 23. Septbr. 1813. I Be- anfØrte Beslutning, indkjØbt nogle 
tragtning af den Forandring, Penge- Faune Tørv for Fattig-Væsenet.; hvor
væsenet er undergaaet siden Dec. f. mange og til hvad Priis, kunde han ey 
A ., da Forsørgelses-Planen blev lagt, bestemt opgive, da han ey havde sin 
til nu, da l Rd. Banco Seddel vide Optegnelse derover, ved Haanden. 5 
Forordn. af 5. Jan. er nedsat til i, og Læs deraf vare af Borgerne l~ntede 
ved Coursen l. Aug. næsten til en uden Betaling, og 3 a 4 Læs ventedes 
Tolvtedeel, og i de daglige Betalinger hentede paa samme Maade af ·andre. 
imellem Mand og Mand er "sjunket" - Men da endeel havde vægret sig 
langt derunder - samt i Betragtning ved at opfylde Commissionens desan
af den sjeldne og tilforn uhørte Priis,. g·aaende gjorte og efter igjcntagne 
hvortil alt er steget, f. Eks. (l Faun Anmodninger, paa Grund af, at de ey 
Tørv 10 a 12 Rd. D. C. - l Td. Rug ansaae sig pligtige til at bære denne 
-250 - Byg 100, et Lam 50 til 100) og Byrde, og andre Byens .Contribuanter 

r de mange ekstraordinære Udgivter, derfor at forsimanes (hvorved Tørvf'
Cassen var forvoldet ved Betalingen ne vare blevne forlænge urlestaaende 
for Jomfru O., Mette Slagters og Pi- og risiqverede at fordærves), bernyn
gen Frederikke Y., fo1·etog Commis- digedes Cassereren tH paa førstkorn
sionen sig at gjØre et Overslag over mende Mandag at lade den Deel paa 
Cassens Tilstand, dens Indtægt og Ud- Cassens Bekostning- ved leyede Vogne 
givt, og befandtes da, at den efter de hente, som ey af de derom atter an
Indtægter og Udgivter som allerede mod~de Borgere hentedes. 
vare bestemte ved dette Aars Udgang. Thisted, 1813, 23. Septbr. Carsten-

l 
vilde have et Deficit af over 1400 Rd. sen. Liitzhøft. I. C. Schophuus. C. 
Formodningen om Deficit havde Comi- Dahl. Jahn. 
sionen havt allerede ved Planens Leg- - I denne Aarets Qvartal er ingen 
gelse, og havde derfor forbeholdt sig af de Fattige dØde, undtagen ex Be-
at forhØye Bidragene. At dette Defi- tjent 1\fathias L., dØd d. 2. Sept. 1813, 

l cit blev større end da foz:modedes, un- efter hans Død modtog Cassereren fra 
l dres Ingen over, som kender vore Pen- Hr. Toldcassator RØder, hans sidste 

· 1 ges Værdi. For at raade Bod herpaa, Qvartals Pension, med 7 Rbd. 70?, 
f besluttede Comissionen at gØre den Skill., eller Dan&k Courant 46 Rd. 2 

Bestemmelse, at det halve af de i For- Mark 7 Skill. 
sØrgeises-Planen bestemte Penge-Bi
drag af enhver Contribueret, skal be
tales i Rigsbankpenge, Dale.r for Da
ler Navne Værdi, og saaledes af For-
standerne saavidt mueligt opkræves. 

Paa sine Forestillinger af 28. Nov,. 
'f. A. og 19. Marts d. A., til · Rente
kammeret, om at erholde 20. Tdr. Rug 
fra det Kongl. Magasin til moderat 
Priis, fik Commisionen ey engang no
get Svar, den havde derfor været nødt 
t:il at lade bage eene Byg. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 11. 8 -o- J.-o.~\'\2Jq f 

Thisted By 1804-. 

Under Forsørgelsesplanen fo1· 
1814 anføres: "Forstanderne ene
des om, at Christen Nicolajsen 
Dahl for Aaret 1814 bliver Cas
·serer for Fattigvæsenet. 

I Stedet for de afgaaede For
.standere Poul Agerboe af Ting
strup og Christen SØrensen af 
Faartoft, er Sognefoged J ens 
,Jensen af Faartoft og Peder Kou
:strup af Tingstrup udnævnet for 
Aaret 1814. 

Commissionen ansaae det nød
veudiO't ved Trommeslag, at be-

o • 
kendtgøre Indvaanerne her 1 

Thisted den Dag, paa hvilken 
det halve paalignede Kornbidrag 

j skulle leveres, som blev bestemt 
til den 17. J anuari, Formiddag 
fra Kl. 9-· l. Da man for Tiden 
intet vidste at erindre, uden det
te, at behØrig BekendtgØrelse om 
det forhandlede, skeer efter Reg
lementet, fra Prædikestolen, og 
en Udskrift af Protokollen gives 
hver af Forstanderne, for at læ
ses af hvem det begjære, slutte
des Forhandlingen med samtlige 
Vedkommendes Underskrift. Thi
ste, Datum ut supra. Catstensen, 
Liitzhøft, J. C. Schophuus, T. 
J ah n, C. Dahl. 

Møde den 19. Marts 1814. ,.Det 
fortjener at anmærkes, at Poul 
Christian Skadholm af Skjold
borg, i sex a 8 ( ?) Maaneds haar
de Frost, havde tilført Commis
sionen et lidet Læs Skudtørv med 
Begjæring, at samme maatte ud
deles iblandt de mest trængende 
i Thisted Bye; de vare med Tak
nemelighed modtagne, og an
vendt efter Giverens kjærlige 
Hensigt. u 

MØde den 23. Juli 1814. "Ka
ren Tilsted mØdte, og bad om 
Lærred til en Særk, som blev 
hende tilstaaet til Michaelis, da 
bleget Blaarlærred i Markedet 
ventedes at erholdes, og maatte 
med Hensyn saavel til hende sotp. 
til flere til den Tid anskaffes.~' 

Møde den 17. December 1814. 
"Det anmærkes, at Hr. Købmand 
Jahn for nogle Dage siden havde 



tilmeldt Commissionen, at han 
formedelst Forandring af Bopæl, 
maatte udgaae som Forstander 
af Commissionen, hvorfor Peder 
Chr. Vestrup, pens. Skoleholde~ 
her i Byen, i Dag var mødt 1 

hans Sted. I Anledning af d~n
ne Forandring, eenedes Commis
sionens øvrige Medlemmer om, ~ 
at anmode bemeldte Ped. ~hr. 1 
Vestrup ell. Vestergaard? at md-

1 

træde i Commissionen som .F?r
stander for næste Aar, og tillige 
at paatage sig de Fo~ligtelser 
og det A1·beide, som h v Iler . paa 
Commissionens Casserer, hvilket 
Valg han med Underskrift be
vidne at have modtaget. 

Under 5. Decmber har Klok~er 
Kyllesbec fremlagt en Regnmg 
paa SkolelØn for nogle af Byens 
fattige Børn, for Aaret 1814 fra 
Jmmari til 7. Nov. paa 10 Rbd. 
N. V. (Navne Værdi), som appro
beres til Udbetaling ved Cassere
ren. Ligeledes udbetales ham 
hans Regning, indleveret under 
16. Dec. paa 2 Rbd. N. V., for 
Christen Tilsteds Grav at kaste. 

Møde den 22. Marts 1815. 
Alexander G. har under 16. f. M. 
tilskrevet Hr. Amtmand Faye, 1 
og bedet ham anbefale sig til 
Commissionen, at han paa Fat
tigvæsenets Regning maatte er
holde nogle Fornødenheder, hvor
til han meente at trænge, og som 
han anslaaer til intet mindre 
end: "Lærred til 2 Skjorter, Ka
tun til en Nattrøje med Tilbehør, 
Overtræk til en Senge-Dyne, et 
godt Lagen, et Par Støvle-Fødder 
og nye Saaler under et Par do. 
- For hvilke han meener, Fat
tigkassen kunde vorde skadeslØs 
ved hans dØdelige Afgang." Com
missionen vedtog med det første 
at ville undersøge og optegne i 
Registrerings-Protokol hvad han 
ejer, og dernæst undersØge, hvor
vidt han kan anses ·trængende 
til det forlangte, og hvad der kan 
og bØr tilstaaes ham. 

I Aaret 1810 blev der ved Bryl
luper og desl. indsamlet en Del 

·Penge til Fordel for Fattigkas
sen, bl. a. hos ThØger Larsens, 
KØbm. Hesk.iærs, Skom. Sten
bryggen, Søren Frandsens og 
Krogsgaards, samt "Modtaget 
Amtsprovst Carstensen en Gave 
fra L. Vinther (Lassen-Vinther, 
Vinthersmølle) 10 Rd., og af 
Hans Mygind fra et Spilleselskab 

'C' 

14 Rd." .Samme Aar havde Kas
sen bl. a. fØlgende Udgifter: "for 
Tag til en Ligkiste, 4 Mark; Sø
ren Sværter for at binde en 
Halmkiste, 4 Rd. Til Provsten 
for udlagt ArbejdslØn, for en 
Halmkiste 6 Rd. ; Poul Agger
holm for Trommeslag, 3 Mark.'' 

l Til J ens Oxenbøls Søn b.etal
" d" tes for Ekspresse til Nors, 8 R . 

I 1811 havde Fattigkassen for
skellige gode Indtægter, saaledes 
ved Brylluper hos Andrev ( ?) 
Kragholm, J ens Christensens, 
J ens Oxenbøl, Clemen Dahlgaard, 
Jens Chr. Dahlgaard og Organist 
Bang, desuden "Bøder ved Forlig 
hos Niels Chr. Dahl, Kj Øbm. Hou 
fra en Skipper, samt af 4 Mænd 
i Thisted, som nægtede at arbei
de for en udkommanderet Land
soldat." 

"Af Hr. Amtsprovst Carsten
sen imodtaget for en Halmkiste. 
6 Rd. 3 Mark. Udgift: "Christen 
Brixen, til ham betalt for at ha
ve bunden en Halmkiste, PØ(ler 
.Jensen for Tag til en Halm kiste, 
Thomas Frandsen for en Trave 
Tag til en Ligkiste, Søren Svær
ter for at binde en Halmkiste; 
eJesuden Kyllesbech, Skoleløn l 
Rd., 3 Mar\c 8 Skill. Christen 
S kj ø t ligesaa, 5 Rd. 12 Skill." 

I 1812 havde Fattigkassen 
Indtægter fra Bryllupcr hos Hen
rik GjersbØl, Christen Poulsen, 
Niels Mortensen, Poul Ellingsig, 
Peder Redsted, Peder Larsen, 
Peder LeerhØy, samt hos Rasmus 
Møller. Thomas Brond fik 2 Rd. 
for l Trave Tag." I 1813, "Fald
ne ved Brylluper: Amtsforvalter 
Sørensen. Nicolai Rose, Lars Chr. 
Hundborg, Bjerring, Niels -Ryt
ter, P. C. Sund, Mads Agerholm, 

. Poul Nielsen, Chr. Justesen, Cle
men Mossing samt J ens 'Stoi
holm." 

Samme Aar maatte Fattigkas
sen betale følgende Beløb for 
Tørv: "J-ens Christensen i Næ
strup, 194 RcL- Peder Skadholm 
88 Rd., samt Jacob Houe 120 Rd., 
medens Betjent Hancke for Co:1-
sumption (Told) fik l Rd." 

I 1814 havde Fattigkassen en 
Indtægt af ca. 365 Rd., som 
faldt" ved Bryllupper hos fØl-

" gende: 

" 
KØbm. Melkior, Thøger ;Jen-

sen Larsen, O. Vinter, Peder 
Hvass, P. Tæbring, Math. Holst, 
M. Kold, J. C. Harkjær, Chr. Hin
ding, J. C. Dolleris, P. M. J ensen, 

. Chr. Vang·, Chr. Smed og John-
sen. 

Møde den 24. Juni 1815. "Ef-
terat Amtet, efter Omstændig
hederne, havde kjendt for Ret, 
at Thisted Bye var forpligtet til 
at underholde N atmandsqvinden 
Lene Diderichsens 2de uægte 
Børn, paa Grund af at hun var 
født her i Byen; saae Amtsprov
sten sig nødsaget til at give Øje
blikkelig Understøttelse til det 
yngste af disse Børn, som, var 
meget sygt, efterat dets Mor
moder Mette Natmands var sat 
i Arrest, indtil en Lejlighed for 
dets Udsættelse kunde findes. 
Denne fandtes 25 Mai sidst, da 
Commissionen enedes om inotil 
videre at udsætte dette syge 3-
aarige Barn hos Christen Ponl
sens Hustrue, Maren Frost, imod 
ugentlig Betaling af Sexten Rigs
bankmønt, N._ V. I Tilfælde af 
Barnets Helbredelse kommer tH 
at være, da har Commissionen 
Haab om mildere Betaling. Hvnd 
det andet Barn som nu er s~rgt, 
et halvt Aar gammel, angaaer, da 
har Mosteren, Inger Marie Di
drichsdatter, hidtil sørget for det 
uden Byrde for Fattigvæsenet, 
og Mormoderen Mette, har 
mundtlig erklæret, at hun uden 
Hjælp vil antage sig dette Barn 
som tilf<;>rn, naar hun fØrst hal· 
overstaaet sin halvaarige Tugt
huusstraf, hvortil hun er dømt. 
Amtsprovstens Udlæg for fø:-s:.
nævnte Barn, 4 Rbd., godtgøres 
ham af Kassen." 

- En Vendelboe af BØrglum 
Sogn, navnlig Anders Terkiidsea, 
som siden 1784 har ophold t sig 
her i Amtet, og i de sidste 10 a 
12 Aar intet Ophold har haft her 
i Thisted undtagen i Værtshuse
ne, blev her i Byen liggende i af-

l vigte Maj Maaned hos Christen 
Clemensen her i Thisted, ganske 
aflægs af Beenskade, hvoraf han 
længe havde laboreret, og en 
stærk Flod i Ansigtet, uduelig til 
at kunne fortjene noget, søgtt' 
han Stedets Sognepræst om Øje
blikkelig Understøttelse, hvilket 
jeg, Amtsprovsten, ikke kunde 
nægte ham. 
J~· indlod mig i Correspondan

ce med en .Broder, han opgav at 
have i Løkken, nemlig Frederik 
Tærkildsen, bad· ham antage sig 
ham, og ytrede tillige min For
mening, at Børglum Sogn som. 



FØdestædet, blev forbundet til at 1 
forsørge ham, da han ingenstæds, 
efter sin egen Forklaring. hav-

1 
de haft fast Tjeneste siden i , 
Aaret 1794, men opholdt sig hist 
og her i Amtet et qvart eller 
halvt Aar paa Sted, og ernæret 
sig om Sommeren ved Grøfte
kastning, og om Vinteren ved 
Tærskning, men jeg erholdt Svar 
saavel fra Broderen som Sogne
præsten Hr. Albretsen, af hvilke 
den første erklærede, at han ikke 
havde Ævne til at opholde ham, 
og den sidste paastod, at Børg
lum Sogn ikl{e kunne være for
pligtet til at antage sig ham, ef
ter at han i 30 Aar havde for
spildt sine Kræfter i Thisted 
Amt, og der var bleven uduelig 
til at ernære sig for Fl·emtiden. 

Paa Com. Vegne indstillede jeg 
til Amtet, om det ikke maatte an
sees for R~t, og overeensstem
mende med Anordningerne, at 
Børglum blev forpligtet til at un
derstøtte ham paa de stedfundne 
Grunde. - Men Amtet har under 
9 d. M. resolveret, at AndersTær
kildsen skal understøttes af Thi
sted· Sognedistrict, saalæuge han l 
dertil er trængende, paa Grund 
af, at han i 3 samfulde Aar, nem
lig 1792-93-1794, har haft fast 
og· stadig Tjeneste hos afgangne 
Mads Thousgaard her i Thisted, 
og Eftermand i Ægteskab, Hr. C. 
Knakkergaard, samt at han baa
de fØr og siden har som Daglejer 

· erhvervet sit BrØd uden noget 
Sted at have haft fast Opf.old. 

- Da han i de 2de sidste Uger 
ey har meldt sig, er ham endnu 
intet videre foretaget." 

Carstensen. Liitzhøft. 
J. C. Schophuus. C. Dahl. 

V estergaard. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. ,_ _ 0 _ fl. a 
t. (). h~h. . --{)-

Thisted By 1804-. 

Møde den 18. Decbr. 1815: 
"181::, den 18. Decbr. forsamlede 
sig i Amtsprovstens Huus, In
spekteureme for Fattigvæsenet, • 
tilligemed de 2de Forstandere 
Christen Dahl, som nu havde 1 

havt dette Ombud i 3 Aar og nu • 

ønskede at udgaae af Commissio
nen, og Peder Chr. Vestergaard, 
som var indtraadt i den fra Byen 
bortflyttede Kj ø b mand J ah ns 
Sted, fra dette Aars Begyndelse, 
og hidtil var vedblevet at tage 
Dee! i Commissionens Forhand
linger, tillige som Casserer for 
Fattigvæsenet, men nu maatte 
udgaae, som beskikket til Skole
lærer og Kirkesanger i Tilsted. l 
I den tredie Forstanders, Købm. 
Schophuus' Sted, der nylig er 
flyttet fra Byen, mødte Ingen. 
For at skaffe Alexander Garber 
sin Kost hos Byens Indvaanere i 
Aarets sidste Qvartal, som han i 
dets fprste 9 Maaneder havde 
havt, 6g Commissionen, som un
der Samlingen af 20. Septbr. blev 
besluttet, ved Trommeslag og 
Plakat paa Kirkedøren, offentlig 
havde opbudet nans ForsØrgelse, 
men forgjæves, saae Commissio
nen sig nØdt til at indlade sig i 
A.ccordt med Mahler Bechs Enke, 
for en maanedlig Betaling af 25 
R bd. 

Den indgaaede Akkord lyder 
saaledes: "Tiden er der, da Gar
ber skal have Kost og Forplej
ning paa Fattig-Kassens Reg
ni~g. Ingen vil privat give ham 
den længere - hans V ærtind e, 
Bechs Enke, forlangte i Først
ningen l Rbd. daglig for hans 
Kost, og- desuden 40 Rbd. for 
Husleje og Opvartning. Siden 
hans Forplejning ved Tromme
slag og Placat paa Kirkedøren af 
Com. blev offentlig opbudet, har 
ingen meldt sig. 

Jeg har forsøgt at overtale 
mange, men alt forgæves. · J eg 
har ha'\t flere Samtaler med 
Bechs Enke, som ene er vant til 
at omgaaes ham, og Tid efter an
den nedstemt hende dertil, at hun 
vil give ham ·Huslye og ·Opvart
ning og FØde, samt Seng paa et 
Aar, imod at dEn-for nyde maa
nedlig Betaling 25 Rbd., som gjØr 
300 Rbd. N. V. for Aaret. Midt i 
hver Maaned skeer den mdl. Be
taling. Og har hun tillige betin
get sig, at Fattigkassen maae gi
ve ham Lærred til et Par Lage
ner og til en Skjorte, da hun el
lers ikke kan holde ham reen. 

Mine Herrer Medkommissærer 
vilde behage at sige deres Me
rung om denne Accord skal slut
tes. 

J eg veed kun dette Raad, og i 
Morgen skal den i saa Fald be-

.. 
gynde, da han ingen andensfeds 
har Mad. - Lærredet skal an
skaffes naar det til taalelig Pris 
kan haves. Car~:?tensen". 

- Herved meddeles min Stem
me til Accordtens Slutning - be
kræftende. Li.itzhøft. Christen 
Dahl. Peder Vestergaard. 

- Commisionen skred nu til 
sin Pligt at udnævne Forstande
re for næste Aar, for i Forening 
med dem at kunne lægge Forsør
gelses-Planen, og vare vi alle eni
ge i dertil at udnævne Handels
mand Peder Harkjær, Niels Chri
stensen Kjer og Brændeviins
brænder Mikkel Nielsen for Thi
sted Bye. Forstanderne Peder 
Kanstrup i Tilingstrup og Jens 
Jensen i Faartoft vedblive endnu 
for næste Aar. 

1815 den 21. Decemb. var Gom
misionen forsamlet i Thisted 
Præstegaard for at ordne Fattig
væsenet for næste Aar, efter at 
Sognepræsten i Forstander Har
kjærs Overværelse den 19. for
hen havde hørt saa mange af 
Byens Fattige, som mødte efter 
Varsel desangaaende fra Prædi
kestolen Dagen forhen. De un
der forrige Samling af daværende 
Commision valgte Forstandere, 
og havde antaget det dem tilken
degivne Valg, dog kun under den 
udtrykkelige Forbeholdelse, at 
de ville ansøge hos Directionen, 
at have Ombudet kun dette Aar, 
paa Grund af, at ingen af dem 
kunde paatage sig Casserer-Ar
beidet eller affatte Regnskabet. 

De ville paa den Grund ganske 
undsiaaet sig for Valget, med 
Paastand, at kun Mænd burde 
vælges, der selv kunde læse og 
skrive og føre Regnskabet. og 
altsaa ei behøvede at betale for 

sig, eller i det mindste een Mand, 
~ som det kunde, da de derimod, 

om de skulle forpligtes til at ved
blive Ombudet efter Reglemen
tets Bestemmels~ i 3 Aar, og eeu 
af dem i hvert Aar at være Cas
serer, hver for sig maatte· paa
drage sig en Udgift af 20 til 30 
Rbd. - ja, maaskee derover. Med 
Forudsætning af, at Commisionen 
havde tiltroet disse Mænd, i det 
mindste Hr. Kjøbm. Harkjer, at 
kunne læse og skrive, hvad hertil 
behøvedes, (paa nogen Hjælp nær 
maaskee til at skrive Hegnska
bet) havde Inspectionen svaret, 
at det va1· Commisionens Pligt at 
fordele denne Byrde saa ligeligen 1 



sam mue]igt paa Byens Borgere, 
·og- at den, h vis kun een eller to 
af de valgte Forstandere havde 
Duelighed til at ·være Casserer, 
ei havde Magt til at paalægge 
nogen Forstander at være ~as
serer i alle de tre Aar han måat
te. have Ombudet, saa at bestan
digen nogle maatte træffes, som 
i berørte Henseende maatte be
tale for at faa gjort, hvad de ei 
selv kunne g·j øre, og at dette On
de, om det saa skulde kaldes, ei 
kunde undgaaes uden derved, at 
en bestandig Casserer lØnnedes 
af Cassen, der kunde paatage sig 
Ind- og Ddtællingen og føre 
Regnskabet, hvorved denne Byr
de kunde blive ligeligere fordeelt, 
og hvorefter det blev lettere at 
udnævne Mænd til Forstandere, 
af hvilke Intet fordredes uden 
nøiagtig Kundskab om Indvaa
nernes Forfatning, retsindig Nid
kjerhed for Sagen, og Upartisk
hed i at bedømme saavel de Ny
dendes som de Ydendes Kaar. At 
slig en Indretning ansøges hos 
Directionen, finder Inspectionen 
meget hensigtsmæssigt. De den
ne Gang valgte Forstandere, va
re blevne enige om paa. fælles An
svar, at antage Skolelærer Bech 
til at være Casserer for næste 
Aar, hvortil han havde ladet sig 
overtale imod Betaling af 20 
Rbd. N. V., der betales ham saa
ledes: 5 Rbd. af hver af Forstan~ 
derne, hvortil Assessoren (Ltitz-·· 
hØft) skyder 3 Rbd. og Amts
provsten 2 Rbd. Dog ere For
standerne forbundne til selv h v er 
af sit District at . 'opkræve de 
Indvaanerne paa.lignede Bidrag, 
og igerinem Kjøbm. Harkjers 
Hænder at levere ham, hvad han 
behøver til Udtællingen, ligesom 
og til KjØbm. Harkjer leveres de 
øvrige Indtægter, der tilflyde 
Cassen. Commisionen skred der
paa til ForsØrgelses-Planen, i det 
Haab man stedse har gjort sig, 
at ForsØrgelsen sltulde blive let
tere, skuffes bes\andig Tid efter 
Tid; Maren Kirstine C.s 3d e 
uægte Børn og A\exander Garber 
bidrage meget til at bebyrde By
en og Cassen. Kornet er ikke 
dyrt, Bygget nedsunket i sin 
Priis, dybere end Landmanden 
vel kan taale, men Brændsel, an
dre Livets Fon1Ødenheder, og 
Husleien ere ei alene ikke faldne 
i Prisen, men snarere stegne i 
ubegribelig og ubillig Grad. Af 

Overslag·et sees, at Commisionen han som fattig Mand, har ofte 
har set sig befØjet til endnu at Ulejlighed, faaer slet Intet." 
tillægge de Fattige endeel af de- MØde den 28. Juli 1817. Ras
res Forsørgelse i. BrØd og Korn, sereren beviste ved fremlagt De
deels fordi Co~buenterne, da sigrration, at han havde modta
Kornet er faldet i Prisen, helst · get for et Benefice Skuespil af 
ønskede det, deels fordi Brødet ·det Steinerske Selskab, givet den 
som bagt hos Bageren staar i for- · 2den forrige Maaned, efter Fra
høj et Forhold modKornets Priis. . drag af 4 R bd. 4 Mark til Bys, 
19 Bagninger a 3 Tdr. Byg ville 33 Rbd. 2 Mark N. V .. , som saa
foranstaltes, som gjØr 57 Tdr. ledes bliver at føre til Indtægt 
Byg. Det Pengebidrag, sorn 1 for Fattigvæsenet i dette Aars 
Comm. ser sig nødt til at paalig- : Regnskab. 
ne Byen, vil findes at være me- Anno 1817 den 29. Decbr. var 
get højere end forrige Aar, men Commissionen forsamlet, efter 
derover kan ingen forundre sig, foregaaende Tilvarsel paa Prædi
som lægger Mærke til, og hvilket kestolen, fornemmeligen for at 
Comm. bede enhver at lægge ordne Fattigvæsenet for tilkom
Mærke til, de nye tilkomne Fat- mende Aar. 
tige der for dette Aar ere faldne Commissionen ansaa det nød
Byen til Byrde og forvolde nye vendigt at vedblive at besørge de 
Udgivter af henimod 500 Rbd. Fattiges BrØd for dette Aar; thi 
Den bestemte Pengeforsørgelse vel er Kornet for nærværende 
belØber sig til 1018 Rbd. l Skill., ·, Tid faldet noget i Prisen, men 
dertil vil komme Bagerlø;men . det befrygtes at ville stige naar 
180 Rbd., og til ekstraordinære den Tid er forbi, da Landboerne 
Udgifter kan ikke gØres. mindre af Mangel paaContanter e1· tvun
end 200 Rbd. For at tilvejebrin- 1 get til at sælge; og da næsten 
ge denne Sum, maa Comm. nØdes [hver Mand i Landet har været 
til at paaligne Byen et Penbidrag J nØdt til at bruge af det nyeKorn, 
paa 1000 Rbd., og er da uvis, om '· fØr det vel kom i Huus; desuden 
Byen for videre Pengebidrag vil maatte Commissionen under 
kunne forskaanes." nærværende almindelige tryk

l 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 
~ ~.-\o.-\q1Jl 

, kende Pengemangel, ansee det 
1 lettere forDistriktet at udrede en 

Deel i Korn, end alt i Perige, med 
hvilke desuden en Deelaf de Fat

' tige, som slette Huusholdere, ej 
er saa vel tjent. 

Commissionen indseer med Be
kymring at Fattigforsørgelsen 

. bliver Distriktet tung, og har 
Thist'ed By 1804-. nøje eftertænkt om det paa no-

Krigsraad og Stiftsrevisor gen Maade kunne lettes; men 
Gleerup i Aalborg, giver følgen- Aarsagen hvorfor det ej er mu
de Anmærkning paa Regnskabet ligt, er deels den, at Huuslejen 
for 1812: er for dyr, og ej endnu nedsæt-

"Efter Qvittering No. 29, er til tes, skønt Coursen har bedret sig 
Bedemand Holst i Thisted betalt fra forrige Aar til nu fra 7 Rbd. 
2 Rbd. for at bede til og opvarte pr. Specie, til 25 Mark ( ? ) , deels 
ved et fattig Ligs Begravelse; at de Fattiges Tal stedse stiger, 

· hvorvidt denne Udgivt er passen- fornemmeligen som Følge af, at 
de og maae passere, indstilles." en Deel af Byens Indvaanere sø-

Commissionens Besvarelse: ge en skidden, og Byen skadende 
Bedemanden faaer i Almindelig- Vinding i at indtage Fattige an

hed intet for at byde til de Fat- densteds fra kommende Menue
tiges Begravelser, men har, hvor sker, som, saasnart Anordnin
Kassen vandtNoget ved den Fat- gerne hjemle dem det, søge Un
tiges DØd, opfyldt hans Begæ- derstpttelse, og endeligen, at den 
ring og til&tod ham de anførte 2 overhaandtagende Løsagtighed, 
Rbd:, som haabes at passere til 1 som befriet f ra al borgerlig 
Udgivt, og det indstilles, om ikke \Straf, kaster saa mange uægte 
det samme i et hvert lignende Børn paa Byen som andensteds. 
Tilfælde bør finde Sted, da en- - Efter at Forstanderne Pe-

. Q,ver pør have noget for si~ . og l der Harkjær og Michel Nielsen 
havd~ erholdt Directionens Re-



solution paa deres Forestilling til 
høysamme af 22 October, hvor
ved det blev eragtet at være 
Pligt for enhver Byens god Mand 
som udnævnedes til Forstander i 
Fattig-væsenet. at paatage sig i 
sin Tour ogsaa de Forretninger 
som henhøre til lucassationen og 
Regnskabsførelsen, og at betale 
for sig, hvis han ikke selv for
stod at gjøre det - indgik be
meldte Forstander i Selskab med 
Forstanderen Niels Wigh til det 
Høy leongeL Danske Cancellie 
med en Forestilling om, at en 
Kasserer maatte lØnnes paa Kas
sens Regning, og saaledes de 
Mænd forskaanes for fordoblede 
Udgivter til Fattigvæsenet, som 
ikke selv besadde Skrive- og 
Regneduelighed nok til at udføre 
Kasserer-Fonetningerne. 

Inspektionen fandt sig for- ! 
pligtet til ved sin Erklæring af , 
5te Aug·ust, at give Forestillin-

, t~'n, og de for samme anførte 
Grunde, Bifald, men foreslog 
tillige, at det, hvis Forestillingen l 
ey bifaldtes af det hØye Colle
gium, maatte være Commissio
nen tilladt, i Valget af Forstan
dere at forbigaae saadanneMænd 
herefter, der ey besidde Duelig
hed til at være Kasserere, og til 
at føre Regnskabet, da de ansaae 
det ubilligt, at. de foruden Tids
spilde fra deres N æringsveys Ar
beyde, (og paalignede Bidrag) 
endnu skulle have Udgivt for at 
lade forrette det de ey selv for
stod~. 

Under 28. Oct. behagede det 
det Høy Kong!. Danske Cancelli 
at resolvere i Ovel·eensstemmel
se med Directionens Erklæring 
af 29. Sept. f. A. Ifølge hØybe
meldte Resolution, vedblive un
dertegnede Forstandere . dette 
Ombud endnu i næste Aar, hvor
imod Inspectionen sin Overbe
viisning troe, vedbliver at lide 
med dem det Tab de have lidt og 
lide derved, at ingen af dem har 
kundet paa.tage sig Forretnin
gerne som Kasserer og Regn
skabsfører; Skolelærer Bech ved
blive paa Forstandernes Ansvar 
at være Kasserer, imod at In
specteurenle og Forstanderne 
betale ham dette Aar hver 5 
Rbd., i Alt 25 Rbd. N. V. 

Til Slutningen anføres følgen-
de: "Under 29. Sept. d. A. indgav 

l Mette Marie -Josephs Datter (af 
Natmands Familien) en Begje
ring til Amtet, at hun maatte 

forhjælpes til en liden Plads, 
hvorpaa hun kunde bygge sig 4 
_Fag Huus, eller faae en liden 
Huuslejlighed for Betaling; un
der samme Dato æskede Amtet 
Commissionens Erklæring der
over, som under 8. Octbr. derpaa 
udfØrligen blev givet, og gik der
hen, at Commissionen ingenlun
de ansaaeByen pligtig til at skaf
fe hende Huus, da Amtet engang 
tilfotn havde kjendt Klim Sogne 
District pligtig til at antage sig 
hende, og da hun end ikke i et 
Aar, meget mindre i 12, havt 
stadigt Ophold i Districtet, men 
kun periodisk Ophold nu og da, 
naar skiden Vindesyge hos By
ens sletteste Indevaanere havde 
aabnet Huns og Arme for hende, 
for at dele med hende det For
raad, hun og hendes liderlige 
Døttre ved deres Omflakken, 
Betleri, Qvaksalverie og flere la
steværdige Maader, understøtte
de ved Pøbelens Overtroe, havde 
samlet. Imidlertid behagede det 
dog Amtet under 12. dennes at 
dømme dette District pligtigt til 
at skaffe hende Hum~. anførende 
som Grund, at det saavel ved 
Commissionens Erklæring, som 
yed et foranstaltet Forhør var 
beviist, at hun havde havt sta
digt Ophold her i 12 Aar. 

I Betragtning heraf, og Qvin
dens øyeblikkelige Forlegenhed, 
har Commissionen seet sig nød
saget til at anvise hende Huus
lye, erholdt hos Jens Røikjer, 
indtil 1ste Mai næste Aar, for 20 
Rbd., for hvilke den har ment at 
give ham Sikkerhed, men dog 
paalagt Qvinden selv at betale. 

Under Dags Dato har Commis
sionen atter indgivet en Fore- ' 
stilling til Amtet, for om mue
ligt at formindske Byrden for 
Districtet af denne slette Fami
lie, der ey ganske kan undgaaes 

. som Følge af den lasteværdige 
Medhold den fra flere Sider i de 
senere Aar, her i Byen, har er
holdet." 
Carstensen. Ltitzhøft. P. Harkier. 

M. Nielsen. ·Niels Wig. 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted 
-o-. Vt-1 \.-\C{'L't 

Thisted By 1804-. 
Anno 1818 den 8. April var Commis

sionen forsamlet i Thisted Præste
gaard efter foregaaende Tilvarsel fra 
Prædikestolen, for at undersøge, om 
nogen Fattigvæsenet angaaende fand
tes at tilfØre Protocollen. 

Under 21. Jan. sidst, har Consurop-
tions Betjent B. indleveret til Com
missionen en Forestilling, hvorved 
han beder den at antage sig til For
sØrgelse hans yngste Barn, et Pige

l barn, ~ Aar gammelt, paa Grund af 
· at hans Omstændigheder ere ved hans 

nyeligen bortdØde Kones langvarige 
Svaghed, i den Grad svækkede, at han 
ikke formaaer at underholde sig selv 

l benævnte Barn (til hvis Opvartning 
han nødvendig maa leye et Menneske), 
og sit andet Barn, en Dreng, 3t Aar 
gammelt. · Han beder om Barnets An
tagelse kun for en Tid, og har det 
Haab, at hans Kaar igen saaledes skul-

• le: bedres, at han. kunne spare Byen for 
Byrde deraf, skjønt hans faste daglige 

. Indtægt er kun 30 Skill. N. V., og han 

1 selv maa betale sin Huusleje. Efterat 
Commissionen havde taget hans Be-
gjæring i Overvejelse, da hans For

; fatning var i hØy Grad trængende, 
fandt den sig nødsaget til at tillægge 
ham for indeværende Aar en Hjælp 

: for sit spæde Barn af 7 k Rbd. Qvarta-
; liter, hvoraf den første Qvartal, som 
' forfalden, kan udbetales ham. 

- Jens A. H.s Hustrue, Ane, blev 
det i Dag i Commissionen betydet, at 
hun i Sommer, og hvis Omstændighe
derne ej forandre sig, for næste Vin
ter beholder den sig tillagte Under
støttelse, kun under den udtrykkelige 
Betingelse, at hun uafbrudt dagUgen 
lader alle sine Børn søge Skolen, de 
for dem bestemte Timer; Kassereren 
anmodedes at tilkjendegive Bager 
Høymark, at han ikke udleverer til 
denne Familie mere end et Pund Brød, 
med mindre den medbringer Attest fra j 

Skolelæreren, for ovenmeldte Betinge!- l 
~ ses Opfyldelse, ligesom han og selv ! 

kun under lige Vilkaar udbetaler den 
det Øvrige Tillagte. 

Aar 1818, den 24. Octbr., var Com
missionen, efter foregaaende Tilvarsen 
fra Prædikestolen ·og Bekjendtgjørelse 

l 
ved Trommeslag, forsamlet paa Byens 

l 
Raadstue, deels for at ordne og aftale, 
hvad der kunne vedkomme Fattigvæ-



senet for næste Qvartal, og deels for f hvad Skolelærer Bech og hans Man
at vælge nye Forstandere,_ da de hidtil l datarier maatte befindes at væfe Kas
værende Forstandere, KJØbmand P . . sen skyldig, dog med forbeholdenhed 
Harkjær, Michel Nielsen og Niels : af sin Ret til at søge Erstatning i afg. 
Wigh, som vare mødte, ønskede sig Ped. Harkiers Boe, for det samme 
saadan Qvalitet entledigede; da de nu maaske maatte findes at være skyldig. 
ved dette Aars Udgang have fungere- Carstensen. Ltitzhoft. Gram. 
de i saadant Kald i 3 Aar. Høyer Poul Nielsen. 

Til Forstandere for næste Aar og Anno 1820 den 17. April var Com-
fremdeles blev valgt KjØbmand Lars missionen forsamlet efter foregaaende 
Andreas Grønlund, Skræddermester befalet Varsel, og blev da foretaget 
Høyer og Borger Poul Nielsen. (L. A. som følger: "Midt i sidste Jan. saae 
Grønlund udnævntes til Kasserer). Commissionen sig nØdsaget til at til
Carstensen. LtitzhØft. P. Harkjær. lægge Christiane Fuglsang for sig og 

Niels Wigh. Michel Nielsen. Børn, Qvartaliter l Td. Byg, eftersom 
Møde d. 23. Dec. 1819. Da hverken Peder Fruergaard, Børnenes Fader, 

Forstanderhe Skrædder Høyer eller formedelst sin forargerlige Samleye 
Poul Nielsen ere i Stand til at paatage med hende, var d,Smt til at rømme 
sig Arbeydet som Kasserer i Fattig- Byen. Men da han siden har indladt 
Væsenet, og det ey kan paalægges sig i Ægteskab med hende, fandt 
Kjøbm. Grønlund at være Kasserer 2de .Commissionen sig ikke befØyet til at 
Aar, saae Commissionen sig nødsaget give ham, som duelig Haandværks
til at vælge en anden Kasserer, da mand, understøttelse. Dog for ey at 
GrØnlund, der havde Ombuddet kun l afbryde Husleyen paa eengang, .tilla
Aar, til en anden Tid kunde i 2 Aar, der det, at Cassereren anskaffer for 
om behøves, tjene Fattig-Væsenet som Cassens Regning 4 Skpr. Byg, at ~e
Forstander, og blev Commissionen res dem i næste Høst, som menes an
eenig om til Casserer at vælge Hr. skaffet for 9 Mark og føres til Udgift. 
Lauritz Rømer Gram, hvilket Valg Natmands Familien har forlangt 
Amtsprovsten endnu i Dag vilde til- Understøttelse tii Huusleye, og Com
melde ham, at han i næste Samling missionen har seet sig nØdsaget til at 
kunde tage Deel i Forhandlingerne for kavere Salve Dahl for deres Huusleye 
næste Aar. i Vinter, 9 Rbd. 

1819, 29. Decbr., var Commissionens j Johanne Østrild forlangte nedsættel
Samling, hvor L. R. Gram i Dag til- se i sit Fattig-Bidrag. (Hun skulde 
traadte som Casserer i tilstundende betale 4 Mark.) Com. fandt ingen 
Aar i Overensstemmelse med det ham Grund til at agte derpaa. 
Bekiendtgiorte, og under forrige Ses- Møde den 5. Jan. 1821. Da det ik-
sion passerede Valg. ke kunde paalægges CassereT Gram at 

Forstander Poul Nielsen var af vedblive Forretningerne som Casserer 
Sygdom forhindret fra at møde, men ogsaa for næste Aar, og hans Med
havde overladt Skræder Høyer sin comm.issairer do~ ønskede at han vil
Stemme for hvad som her forhandle- de vedblive det, har han dertil ladet 

des. sig overtale, dersom en liden Kiendelse 
Commissionen havde Aarsag til at af 10 Rbd. derfor kunde tilstaaes ham 

være misfornøjet dermed, at Skolelæ- - for disse 10 Rbd.s Udredelse har \ 
rer Bech ey endnu havde aflagt Regn- Com. seet sig berettiget til at tage paa 
skab paa sine "Mandatariers" Vegne, den udvalgte Thøger Larsen, hvem 
for de 3de Aar 1816, 17 og 18, i hvilke Commissionen i modsat Fald havde 
han havde paataget sig Arbejdet som urlnævnet til Casserer, har erklæret sig 
Casserer ved Fatti~væsenet, og yilde villig til at betale 4 Rbd. Sedler for 
Commissionen ey undlade ved Direc- ~ at forskaanes for denne Byrde. De 
tionens Opptobation. at Bemyndiges til øvrige 6 Rbd. Sedler bliver at beregne 
at paalægge ham mden næste Febr. Fattigeassen til Udgift, i Haab om at 
Maaneds Udgang, til Commissionen at Dh·ectionen i saa Fald kunde lade Ud
aflægge disse skyldige Regnskaber, 
samt at dictere ham en Mulet af 3 
Rbd. Sølv for hver Maaned han der-
med over den Tid bliver indsiddende. 

At Kiøbmand L. A. Grønlund straks 
aflægger Regnskab for sit Aar 1819, 
er ham bekiendt, og at det skeer om 

giften passere, paa Grund af den Van
skelighed det medfØrer i en Bye som 
denne, foruden de egentlige Embeds
mænd, til denne Forretning ved Aar
lig Omskiftning, at faae Mænd der ha
ve Duelighed dertil, og hvilke Kassen 
kan betroes, skulle imod Forventning j 

en fØye Tiid, vil Commissionen for- nægte Udgiften sit Samtykke, best ri-

vente. l des den ved lige deeling af Commissio-
For at berolige ·sine Medcommissai- nens øvrige Medlemmer. 

rer, erklærede Amtsprovsten, at han 1· 
vilde holde Kassen skadeslØs :lior alt, 

1 

- Commissionen vil gjøre et Forsøg 
paa at give de Fattige Byg for det 
Brød, de tilforn have faaet. - Bygget 
i noget større Qvantitet, til Gjengjæld 
eller Opreyf!ning for den Consuroptions 
og Bage Løn, de i saa Fald selv maat
te betale. 

Grunden til ForsØget er, at det i et 
.Aar som dette falder Contribuenterne 
lettere at yde Bygget , der staaer i lav 
Priis, end at yde Penge, hvorpaa er 
overalt ulykkelig stor Mangel - der
næst at over 60 Rbd. spares ved at 
undgaae at lade alt bage. Om Forsø
get lykkes, vil Tiden lære; at Contri
buenterne vilde give godt Byg, som i 
Aarsløbet skal leveres til 10 Lpds. 
Vægt pr. Td., vil meget bidrage dertil. 
Vel have de Fattige, som ere hørte 
desangaaende, givet Samtykke til For
andringen, men Commissionen befryg-

j ter, at de Fattige stoler paa, at det ey 
vil blive dem vanskeligt under de slet
te Kornpriser at tigge BrØdet, og skul
de det findes, at Forandringen giver 
Anledning til Betleriets Forøgelse, kan 
den ey bifaldes. 

Først i hver Qvartal skal ?t af Byg
get gives de Fattige, · altsaa .skal og 
Bygget leveres af Byen til Com. først 
i hver Qvartal. Commissionen haaber, 
at Raadstue-Loftet overlades til dets 
Henlæggelse, og Dagen derpaa til Ud
leveringen. N aa~ det ikke haver den 
bestemte V ægt, bliver det casseret, da 
de Fattige ey kan bydes til BrØd andet 
end meelrigt Korn. 

SkjØnt Pengeforsørgelsen er bereg
net til 526 Rbd. 56 Skill., og vitterlig i 
aarsløbet til Ildings-Hjælp, Linned og 
uforudsete Lejlfgheder vil fordre end
nu 2000 Rbd., er Comm. dog saa lykke
lig at kunne nedsætte Penge-Bidraget 
for Byen fra 500 til 380 Rbd., da hvad 
~om maatte fattes vil blive tilskudt af 
den Beholdning, Kassen kan vente fra 
Peder Harekjers og Bechs Regnskabs
aar, hvoraf ey en Skilling tabes, og 
hvorfor her i Protokollen vil blive , 
gjort fuldkommen Rede, naar Regn
skaberne hjemkomme fra Stifts-Revi
soren, til hvem de ere nedsendte, og 
bliver Protocollen tilfØiede. 



Fra de gamle 
Sognearkiver. 
Af A n d e r s C. S v a l g a a r d, 

Thisted. 

per, kunde bidrage til sin Under- vide. Jeg før vente, at Hr. As
holdning. Men han fandt sig sessoren (Ltitzhøft) herom veed 
meget fornærmet derved, og paa.- bedre Besked. Har Sognefogden 
stod at bo her i Byen, paastaaen- ikke udpantet og solgt Pantet, da 
de med Frækhed og Haardhed, at ere disse 2de Rbd. tabte, efterdi 
han ikke kunde snoe Simer, og at R. M. allerede da var en Stodder, 
han aldrig kunde lære · sligt. Da og er det nu i hØyere Grad." 

l l 

-o- Q.1-. ~\.-lt\~o . 

Thisted By 1804-. 
Manden, Jens Balle, som paa de Wølfferts Bem. paa Regnska- l 

~anført~_ Vilka:ar, (a_!lf~res ikke i _ bet for 1817: "Det kunde være 
Protokollen) og med Betaling af SpØrgsmaal underkastet, om Bi-

MØde den 19. April 1823. Hr. 6 Skill. daglig, havde erkiæret sig lag Litr. F. var forsynet med Un- . 
Distr.-Cirurg Wittendorph havde villig 'at tage imod ham, blev derskrivt, endskjøndt det dog sy-
indgivet Regning til Fatti~æ.se- · bange for at tage mod ham, efter nes saa ?" 
net for sin Uleylighed fornge at han havde hørt hans Streng- B'esvarelse: "Bilaget Li tr. F., 
Sommer med de mange af Byens hed - har Commissionen ingen der er skrevet med samme Haand 
Fattige, som bleve anfa~dne af Grund fundet til at betale for som Bilagene Litr. A og E har 
den da grasserende smitsomme Niels C. D., overbeviist om, at Underskrivt (skjøndt den er Bi
Sygdom, 33 Personer a l Rbd. han ikke var saa blind, at han jo lag) med ligesaa gode Bogstaver 
Sølv men paa Fattigvæsenets kunde see nok for at foretage sig som Hr. Revisors egenhændige 
Ve~e og dets Samtykke, fik noget til sin Nytte, som for Eks. Navn paa Regnskabet." 
Amts Provsten Fordringen ned- at fylde Møy-Vogne, snoe Simer, Revisor: "Den i Forsørgelses
stemt til Sex og Tyve Rigsbank- etc., samt gaae allene ( ?) i Byen. planen Ane Værth, er i Regnska
daler 24 Skill. Sedler og Tegn, Commissionen har derfor troet, bet benævnet Ane Werths ?" 
som af ham udlagdes, og igen og troer at have opfyldt sin Pligt ~ Besvarelse: "Ved Hjelp af Lidt 
ham .af Kassen refunderes. mod ham, naar d~n herved / til- Dansk Gramatik, med Hensyn til 

MØde den 17. Juli 1823. Cas- lægger ham 6 Rigsbankskill. Nominatuus· og ·ctenetivius, kun
sereren havde efter Commissio- Tegn dagligen for det første for. de Hr. Revisor have sparet denne 
nens Bestemmelse havt fØlgende Aaret fra l. Maj d. A. til l. Maj Bemærkning." 
Udgivter, ved i Markeds-Tiderne næste Aar, som bliverialt 22 Rbd . Møde den 20. Dec. 1824. Ved 
at indkjØbe 5 Al. graat Vadmeel 78 Skill. og Tegri. Christen H.s Hjemkomst fra 
til den i Reebslager-Lære i' Aal- Da han tager Ophold, hvor han Tugthuset, blev ham givet Øje
borg satte Dreng, Christian, osv., vil, siges og betydes det ham, at blikkelig Hjelp, 2 Mark, udlagt af 
ialt for 26 Rbd. 3 Mark 14 Skill. han, om han vil nyde godt a_f By- Amtsprovsten. 

_ Peder A. har anmodet Com- en, skal være forbunden til at. 1 _ Kiøbmand Mads Møller ved- l 
missionen om nogen Understøt- forrette hvad p~ssende Arbey

1
ue bliver efter sin Pligt at være 

telsefor sin halv vanvittige ulyk- ~ ~am ma~tte anvnses for en taa e- Forstander endnu for det første, 
kelige besvangrede Datter, hvem hg Be~lmg. . . I'l og Bager Niels Christen .Bygum 
tillige med Barnet han hidtil har i - T1l Drengen Christian R. v 1 urlnævnes eenstemmigen til at 
maattet underholde, det han ey 1 Fattigvæsenet levere et Par nye ' være Forstander i Giørtler An
længere uden Hjelp mægtede at 1 Skoe, en nye Hat, om ha~ behø- 'ders Fuglsangs Sted, som efter 
udholde. Comm. kan ikke andet ver den, Blaarlærre~ til ~de at have havt dette Ombud i 3 Aar l 
end beklage disse Forældre, at Skjorter, og Vadmel til en KJole udgaaer. Jens Andersen, Grøn-
der skulde findes saa liderligt l og et P~r Buxer. lund vedbliver for næste Aar." 
og ugudeligt etMenneske, der vil- i - KJelds Enke har bedet om 4 . 
de lægge sig efter og forføre et Al. Vadmel til at bØde sine ved Til Forsørgelse~planen for 
vanvittigt Barn, der allerede som hendes lange Leye og sine Been, 1825 bemærkes: "Til den her. be: 
saadan var sine Forældre tilSorg. forraadnede Senge-Klæder med. regnede Understøttelse, yll I 

li'or det fØrste anvises .ham en Carstensen. Ltitzhøft. M. Møller. l Aarsløbet kom~e ·flere :tJdg~vte~, 
Tønde Byg til FØ<le-Hjelp i disse Høyer. A. Fuglsang. l som de f~rnge Aarmger !Il 
•r·d d K t bl t d R k b f (B h ) B r Brændsel, Lmnet, ~te., maae til-I er, a orne er eve yre- . egns a s øreren. ec s e- lige tages Hensyn til uforudseete 
re." svareiser paa Revisor Wølffers Ud . t d 'kk t -1 dta 

M d, d 16 Oktb 1823 Ef . b t giv er, er SI er vi me -
ø e en · r. · - A_runærk~mger paa Regnska e ge, foruden det foran lignede, 

ter at det af Amtet var paalagt for 1816.. over 2oo Rbd., og da i afvigte 
Commissionen at understøtte "Med disse savnede 2 Rbd. har Aar en Underbalance af henimod 
Niels C. D. med det fornØdne, da det saadan Sammenhæng : "~e 200 R bd. fandt Sted som Virk-
·han ikke efter en Reyse til Kiø- vare Apotheker Jacobsen paahg- . ' . 
benhavn, hvor han blev opereret d h l t fØ t . A t t'l nmg af den stedse, desværre sti-ne e; an 8? g e rs .I are 1 gende Armod, der giør at de 
for Stær, var blevet cureret, og R. Møller, sm Gaard (1 Torp) og T d bl' fl Ka 
h d t bt t f l't S bl d 1· d ., D rængen e Iver ere, og s-av e a m ege a s yn - ' han ev a ansvarIg er 4or. a D b' t bl' . f 
gjorde Commissionen sig Umage han ikke betalte, blev han sat sens d e ti.

1
oretr b ti vel rd mere uRor-

d h · d n F L' · muen e 1 a e a e eres en-for at acor ere am m 1 en a- j' paa Restance- 1sten, som l. t d . 'kk R . 
milie paa Landet, hvor han ved Marts· 1817 blev forsynet med er -. a mgen SI er egnmg 
at foretage sig et eller andet pas- Amtets Paategning til Udpant- tør gwes paa ude~taaende Re
sende Arbejde, som at snoe Si- i ning. Om Udpantningen fandt 

1 
stan.cer og ~eholdmnger · fra de 

mer, vinde Garn, binde Strøm- l Sted ~ler ey, tilstaaer jeg ey at fornge Aarmgers Regnskal;>er, 



kan den ikke, i hvor gierrie den om Betalingen er bestemt maa~ ighoo tfi<>d Forsynet, som i det 
vilde skaane Districtet og sig nedlig, da kun sidste Uge af Maa- ~sidst henrundne Aar, ved men
selv, turdet paaligne mindre end neden, og Uge-Pengene· hentes. '!neskelig Hjelp befriede mig fra 
784 Rbd. 4 Mark, som bliver at som sædvanlig hver s:nden Løver- · cen try1dtende Legems-Svaghed, 
betale med Sedler og Tegn elle1· dag". :skylder jeg efter Evne, at yde 

d S · M t b t Spe Carstensen. Grønlund. M. Møller •. me pec1e yn , eregne a - mine fattige Medmennesker her 
cie, 13 Mark, 8 Skill. uden Hen- N. C. Bigum.._' 
syn til Aarets Qvartals Cours, da F d l ~· Thisted, hvor jeg har levet over 
de, de Fattige tillagte Betalinger . ra - e gam ~ · · %. Secnlum, den Hjelp, jeg for-

i saaledes ere bestemte, undtagen s· Q ... g. nearki._Ver. maaer. Den respec.tive Fattigt-
Uge Pengene, der yder de Fatti- -oommission ville derfor tillade 
ge i Sedler eller Skillingsillyn t, Af A n d e r s c. s v a 1 g a a r d, mig at ·oversende 1,1nderlagte Ga-. 
uden Hensyn til Coursen. Lands- d d H · ~ t'l D 

bo h · d t"ll t t" l .; _. ·· · · Thiste · a vebrev paa et uus, )eg 1 ~,: bye-Be erne ave m s 1 e 1 .... · -o--'\ 't>· .... 1_..; h"o. 
Commissionen, om det ikke maat- . to har eiet i denne Byes Nørre-, 
te ansees billigt, at dem ikke paa- · · Thisted By ·t804-. :gade'". Thisted, den l. Januar' 
lignedes mere af Korn og Penge, Møde den 10.' Oktober 1825: , f 1826. ærb. Langeland. (Gave-' . ! 
end hvad de Fattiges Understøt- eCom.missionen blev enig om, at· brevet afskrives dog ikke her.) ' 
telse af Landsbyerne fordrede, :Natmands Reeden nu burde - ·For at bage Natmanns BrØd. 
da de desuden have Byrde nok af ASplittes ad, imedens den gamle hele Aaret, er udbetalt til Bager· 
Kiøbstadens Fattige, en Byrde, · · ,. . 
de ikke kunde udholde at bære. . "Bedstemoder opholder sig i Bigum, 4 Mark 8 Skilt. 
Commissionen ansaae dette deres 'Tugthuset, hvorhen hun er dØmt - Da nu ikke vidstes mere forl 
Andragende at være billigt, kun -paa et Aar, og at Commissionens Tiden at erindre, skred Commis-: 
at de da ogsaa maatte belave sig :Medlemmer skulle giØre .·.sig sionen til Valget 1Lf en Casserer: 
pa_a aldrig i noge~Tilfælde at ~aae ·umage for paa lempeligste Maa- for næste Aar, hvortil · eenstetn-
HJelp af Byen til deres Fattiges j . · 
offentlige Understøttelse, hvilket de at faae Børn~ne udsat~ pa~ migt udvalgtes Hr. Kiøbm. Pe-· 
Forstanderne for Landsbye Di- ! ~ndet, helst ,Imod Betahng 1. der Holm, og da Kiøbm. Måds· 
strictet ogsaa fandt biligt. ·xorn, dog blev det besluttet · ~t Møller erklrerede sig villig til 'a~ 

Altsaa bliver den for Thisted den dem allerede tillagte Under- vedblive Forstanderskabet end• 
t 

Bye bestemte Understøttelse af ::støttelse skulle vedblive for ·det · 
Korn og Penge at udrede eene af ·første indtil Paaske til hvilken 
T~isted Kiøbsteds ~eboere og l 'Tid man haabede at 'have funden 
Bisgaards Jorders EJere. Efter 
at Forsørgelsesplanen var lagt, lJeylighed før Børnene, da den ' 
bemærkes: "Efter at vi havde !ældste til den Tid bliver confir- · 
lagt denne Plan, anmærkes, at ·meret. 
den tilstaaede Forsørgelse er be- 1825, den 28. December var 
regnet i Navne Værdie, og Bidra- 'Commissionen fors~et i Thi- . 
gene ligesaa, hvilke Contribuen
terne ere forpligtede at betale i ~sted Præstegaard, for at vælge 
2de Terminer. Penge-:Bidragene •en ny Casserer i KiØhm. J. A. 
skulle betales i Sedler og Tegn <Grønlunds Sted, og en Forstan
eller i Sølv. til Cours 13 .Mark 8 ~-tl~r i KiØ}>m. Mads MØllers S~d, 
Skill., uden videre Hensyn til bvllke begge nu have haft disse, 
Cours-Forandri.ngerne i Aarets 
Løb, og efter ~amme Maalestok ·~en første i 2de Aar, med hvilke · 
skeer Udbetalingen af Kassere- 'han var 1ovet at slippe som Cas
ren til Vedkommende. :serer, og den sidste i 3de ,.t\.ar, af 

En Lybskskillings Mark ? mod- "'hvilke han det første Aar var 
1 tages og udbetales kun til 31f2~~erer 
· Skillings Tegn, og courante dan- · . . 
l ske 8te Skillings Mark ? kun til .. - .Det er CommissiOnen be-

14 Tegn. Commissionen vil has- ·hag,elig at a~elde, at Hr. Ju
be at Contribuenteme giØre sig- :stit-sraad, Ridder Langeland, 
U~age for at betale til de be- "'Told og C~nsumptions Ins:Pec
stemte Tider, at de Fattige kun-- -teur her paa Stedet, har ved 
de nyde deres Deel efter Bestem-· •Gavebrev, dat. 31. d. M., skæn
melsen, og paa det, at -~~sereren Thet tn Thisted Fattigvæsen et 
ey skal betynges med 1delrg Over- · 
løb, maae de, som skulle have :-sig 'hidtil tilhørende Huus paa 6 
Penge, vide at kræve dem kuns 'Fag 1 N øn·e Gade. Gavebrevet 
til bestemt Tid : i sidste Uge af l}yder saaledes: "Af Taknemme
~alv-Aaret eller Qvartaliter, o~-

nu i et Aar for det første, er 
G>mmissionen saaledes · fuldtal
Ji.gt. . . 

Carstensen. Ltitzbøft. 
3. A. Grønlund. M.· MØller. 

N. C. Bigum. 
I ·Forsørgelsesplanen for 18261 

bemærkes: Niels Glarmester, for 
ham var aerorderet Simon Odde 
4 Rbd. Husleie fra 1. Novbr. f. A. 
()g , til .l .. . ~ d~ A;, men .da han 
midt i December M;aaned · blev. 
funden liggende paa Kjelstrup 
Mark, rørt i hØire ~ide og var 
bleven ·ført til Peder JØrgensen 
samme Steds, hvor h~n var i 4re 
Dage, og derfr~ her Jnd til S. 
Odde, hvor han endnu ligger i 
samme Forfatning uden Haab 
om hastig Forandring til det be
dre, har Commissionen seet sig 
nødsaget til i Dag at slutte Ac
cord med Simon· Odde, at han 
beholder ham for det første til 
Udgangen af Marti Maaned, og 
forsyner ham med Seng, pleier 
ham, holder reent under ham og 
opvarter ham, samt giver ham 



den FØde og v ederQ:vægetSe, han l Den 18. s. M. eller Dagen der
kan nyde, imod derfor at betales paa, Dagen fØr Hs. Majestæt an
til bem. Marti Maaneds Ende, 12 kom, tilskrev jeg Fattig Forstan
Rbd. (Han dØde dog faa Dage derne Dhrr. KjØbm. M. Møller og 
efter.) P. Holm, og anmodede dem om, 

MØde den 15. April 1826. Fat- næste Dags Form. at uddele ef
tigvæsenet har holdt tilbage med ter Giverens Bestemmelse, be
at betale Klokker Kyllesbech, meldte 52 Rbd. til de opgivneFat
hvad han har fordret for de Fat- tige, hvilke jeg til den Ende til
tiges Grave, hvoraf han i Dag varede at møde hos dem om Mor
har til Gode for 6, fordi Betalin- genen Kl. 8; de mØdte, og be
gen a 10 Mark forekom den ubil- meldte Forstandere have paateg- . 
lig og alt for hØi ; men efter at net Fortegnelsen deres Beviis 
man adskillige Gange, tilsidst i for, at Uddelingen var skeet, 
Dag, .forgjæves nar gJort &g . gandske overeensstemmende med 
Umage for at overtale ham til at . 1 Forskrivtet. ·Den 19. Junii om 
nedsætte den, bemyndigedes Cas- J Morgenen tilskrev Stedets Apo
sereren til imod Qvittering at ud- , theker Hr. Dahlerup mig, Amts- . 
betale ham for disse Grave, 10 provsten, saaledes: ,,Indlagte 12 
Rbd. Rbd. ville Deres HØiærvæ!dig-

- Til Fattigvæsenet har Hr. hed GadlieasfuJd modtage, og for 
Byefogden under 9. Febr. leveret de meeste trængende af Byens 
1 Rbd. Seddel, givet af.Mekanikus Fattige gjØre en Anvendelse ef

. Hofmann, og 16 Skill. Tegn, gi- ter eget bedste Skjønnende." 
vet af en Pige, fordi hun j Utide Ved Samtale med Apothekeren 
forlod· sin Tjeneste. foreslog jeg ham, at der indkØb-

1826 den 22. Julii var Fattig- tes Tørv for disse Tolv· Rbd~, 8om · 
commissionen forsamlet paa Thi- uden Hensyn til den Brændsels 
sted Raadstue, for at afhandle Understøttelse Commissionen af 
og Protokollen at tilfØre det som 1 Fattigeassen gav, kunde uddeles , 
under denne Qvartals Sesion l blandt de meest trængende af 
fandtes nødvendigt. Under 17. Byens Fattige. 
Junii sidst, da Hs. Majestæt Kon- Da han samtykte dette For-

' gen hertil forventedes, tilskrev slag, har jeg for Gaven indkjøbt 
Hr. Cancellie-Assessor Byeskri- ! 12 Læs haarde Tørv, hvis Udde-, l 

ver Toft, . Stedets Amtmand, at , ling vil finde Sted. 
han, paa det at den trængende - Har Cassereren ikke kjØbt 
Deel af Byens Indvaanere ogsaa tH Kjelds Enke Lærred til den 
kunde deeltage i den almindelige hende i Planen besteihteSærk, da 
Glæde, havde besluttet at give til anskaffes hende saasnart ·rime
Byens Fattige 52 Rbd. Sedler, ligt ei allene Lærred til d~n, men 
hvilke han med sit Brev afgav, og 'i det seneste til Michels Mar
tillige med en Fortegnelse over ~ed nok en .Særk, ~a hun _bruger 
de Fattige, hvilke han vilde unde den sletteste af sine gamle til 
de. derudf med· ·Besteriitnelse af 3 sine, Been. 
Mark for enkelte Fattige, og een P. C. F.s E:rike har i Skrivelse 
Rbd. for hver af de nævnte Fa- forlangt Hjælp til Jldin~ og 10 
milier. Samme Dag behagede det Rbd: Tillæg til den ~- hende til-
Hr. Amtmanden, at tilsende mig, staaede Husleie Hjelp,_ 6 Rbd., 
Amtsprovsten, Brev og Penge, den sidste Begiæring maatte 
med Begjæring, at jeg vilde be- Commissionen ansee som aldeles 
sørge dem uddelte ved Stedets 1Iforskamm.et, og ku~de for Byen 
Fattigcommission efter Givernes 1kke være bekjendt ·at tiistaae 
velgjørende Hensigt. hende den, da. hyn.,'. paa egen 

Ilaand har indgaaet ~Saa kostbar 
en Leie; derimod tii$taaes hende 
et Læs gode Tørv, som Cassere
ren maae anskaffe hende. 

- Zidsel Uroe og hendes Pleie
sØn Ole forlangte, fØrste, at vi 
skulde skille hende af med ham, 
og sid&te, at Fattigeassen vilde 
give ham Penge og Klæder til at 
reise andensteds hen. Commis
sionen son:t- Byen kender dette 
Menneskes Vanart og Drikfa:J
dighrd, hvorved .han har gjort 
alle Mennesker keed af at bruge 
sig, og som var overbevist om, 
at hvad ham gives til ReJsepenge 
og Klæder, var spildt, vidste kun 
den ene Maade at skille Pleje
Il_loderen ved ha~, at ··han skulde 
indgaa som Læredreng i et eller 
andet Haandværk her i Byen, da 
· Fnttigcassen vilde tilstaae ha..'ll 
den nØdvendige Hjelp til Klæder, 
da han endnu mu~ligen kunde 
blive til Nytte for Samfundet, 
men da han afslog aette, veed 
Commissionen intet at giØre for 
ham. 

- Det af Hr. Justitsraad 
Langeland, Fattigvæsenet skjæn
kedeHuus er yderst brøstfældigt, 
"og Fattigvæsenet d~raf ei kan 
have den tilsigtede Nytte, fØr 
det blev fuldkommen istandsat, 
og den nordeste 1h Deel af Huset 
sat istand til at kunne modtage 
en Familie, hvortil udfordres, at 
nyt Loft skal lægges over begge 

1 Leiligheder (en Tylt Bord koster 
nu 4 a 5 Rbd.). Endeel Fod og 
andet nyt Tømmer s~ indsæt
tes, V æggene igen oplclines, og 
nye Døre og Vinduer' -gives den 
n9rdeste Deel, som aldeles fattes, 

besluttede Commissionen 
fØrst at bestride disse Omkoet
ninge;r, da den d~refte:r til ~ 
sens Fordeel, vil anvende Bie-. 
sten. 

Carstensen. Peder Holm. 
M. Møller~ 


	Kæmner1
	kæmenr2
	Kæmner3
	Kæmner4



