Fra den gamle Copie Bog

I anledning af 100 års jubilæet i Landboforeningen
Nordthy den 29 juni 1987 blev gamle protokoller taget ned
fra reolerne, og blandt dem var Copie Bog for
Landboforeningen Nordthy, omhyggeligt ført fra
foreningens stiftelse i 1887 til 1923, da man må formode,
at skrivemaskiner med mulighed for at tage gennemslag er
kommet i brug. Forud blev hvert eneste af de mange,
mange breve skrevet i hånden, og før afsendelse blev
brevene skrevet af i Copie Bogen. Hele korrespondancen
er ført af formanden.
I det følgende gengives de første af kopierne, som
ganske godt viser ”teknikken” i start af en ny
landboforening.
Under 3. juli 1887, lyder de første linier, er omtrent
ligelydende skrivelse som denne til byrådet tilstillet
Sparekassen og Banken i Thisted, Handels - og
Håndværkerforeningen i Thisted samt sognerådene i
Hillerslev og Hundborg Herreder:
Til byrådet, Thisted. - Bestyrelsen for
Landboforeningen Nordthy tillader sig herved at anmode
det ærede byråd om at støtte foreningen med et årligt
bidrag. Det er bestyrelsens agt så vidt muligt at lade
afholde dyrskue i indeværende år. Da foreningen ikke i år
kan få statstilskud, er den nødt til, når den vil tage fat på
nogle af de opgaver, den har sat sig, navnlig for dette år at
anmode om støtte. Hvis det ærede byråd vil imødekomme
denne vor ansøgning, ønskede man gerne hurtigst muligt at
modtage underretning om bidragets størrelse.
PEDERSROLIGHED, den 3. juli 1887.
Pbv.
N. Neergaard,
formand.
Gården Pedersrolighed i Fårtoft skiftede senere navn til
Rolighed, og navnet er fastholdt i Rolighedsskolen, mens
jorderne nu er bebygget, og de omtrent sidste af gårdens
bygninger blev revet ned i vinteren 1986-87. Ejendommen
var ikke særligt gammel, idet den først omkring 1850 var
samlet af et antal jordlodder, der tilhørte Thisted-borgere
med husdyrhold. I vor tid er arealerne altså igen kommet i
Thisted-borgeres besiddelse - nu især som boligområde.

Det hedder videre i kopibogen, at Landboforeningen
Nordthy den 3. juli har indmeldt sig som medlem af de
fællesjydske landboforeninger samt af Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab.
Under 3. juli er tilstillet formanden for
Hingstekommissionen hr. V. Frost følgende skrivelse:
Jeg tillader mig
herved at meddele, at
der under 29. juni
d.a. er dannet en ny
landboforening her
under navnet
Landboforeningen
Nordthy. Der er valgt
en bestyrelse på syv
medlemmer. Til
formand er valgt N.
Neergaard,
Pedersrolighed, til
viceformand
proprietær
Faddersbøl, Østerild.
Foreningen tæller nu
ca. 150 medlemmer,
men håber vi i løbet
af ganske kort tid at
Niels Neergaard.
nå det dobbelte
antal. Så vidt vi kan
få de nødvendige pengemidler skaffet til veje, agter
foreningen at holde dyrskue i løbet af en månedstid. - Med
megen agtelse . . .
Idet der tilstilledes de forskellige sogneassistenter (43)
deres beskikkelse, er der tilstillet dem følgende skrivelse
dateret 5. og 6. juli 1887:
Hr. gårdejer N.N.! - I det håb, at De vil være medlem
af Landboforeningen Nordthy, har bestyrelsen udnævnt
Dem til sogneassistent og håber, De vil interessere Dem
for foreningen og navnlig skaffe talrig tilslutning. Indlagt
medfølger Deres beskikkelse samt ind- og
udmeldelseslister og forventer jeg, at De hurtigt vil kunne
tilsende mig dem i udfyldt stand og med opgivelse af
hartkornets størrelse.

Den 22. juli sendtes følgende til grosserer Magnus
Kjær, Holstebro:
Bestyrelsen for Landboforeningen Nordthy har gennem
hr. bogtrykker Rasmussen, Thisted, modtaget meddelelse
om, at hr. grossereren ville støtte foreningen med et tilskud
til præmier på 100 - 200 kr. Idet jeg på bestyrelsens vegne
bringer hr. grossereren foreningens tak for den interesse og
velvilje, som De lægger for dagen, skal jeg tillade mig at
komme med følgende forslag desangående, om hvilke jeg
gerne hører Deres mening. Da der ikke tidligere har været
præmieret svin her i Thy (hvilket indrømmes er en fejl),
har man tænkt sig i år kun at præmiere orner, da dyrskuet
er så nær forestående, nemlig 10. august. Det beløb, som
De så ville anvende ud over præmier til orner, ville man
foreslå anvendt på den måde, at vi gennem Dem modtog
nogle gode tillægsgrise, som dyreskuedagen udloddes til
foreningens medlemmer. Bestyrelsen mener derved at
skaffe en god race mere indgang i Thy. Man anerkender
fuldt ud den betydning, som svin har for landet som
exportartikel, og næste år mener man at kunne nå videre
frem med præmieringen af svin. Må jeg dernæst indbyde
hr. grossereren til at overvære vort dyreskue, som afholdes
den 10. august. I det håb, at jeg må få et par ord fra Dem
og høre Deres mening, tegner jeg med megen agtelse N.
Neergaard, p.t. formand.
24. juli til politimester Clausen, R. af Dbg., Thisted:
Bestyrelsen for Landboforeningen Nordthy tillader sig
herved at anmode hr. politimesteren om at få
dispositionsret over dyrskuepladsen dyrskuedagen den 10.
august samt at få tilladelse til at afholde beværtning og
muligt antage en karrusel. Man ønsker ikke mere end to
beværtningstelte og har tænkt sig dhr. gæstgivere Jørgen
Larsen og St. Poulsen, Thy. I tilfælde, den ønskede
tilladelse opnås, tillader man sig at forespørge, om man i
så tilfælde er berettiget til at tage stadepenge af de to
gæstgivere og karrusellen. I forventning om Deres meget
ærede svar tegner jeg med megen agtelse N. Neergaard, pt.
fd.
PS.: Man ønsker ikke i år at tage betaling for adgang til
pladsen.
Samme dag sendtes endnu et brev til politimesteren: Bestyrelsen for Landboforeningen Nordthy tillader sig
herved at ansøge om at få tilladelse til ved sit dyrskue, som
afholdes den 10. august d.a. ved Thisted, at arrangere en
bortlodning (tombola) af forskellige landbrugsredskaber
samt gode tillægsgrise, skænket foreningen af hr. grosserer
Magnus Kjær, Holstebro. Det eventuelle overskud tilfalder
landboforeningens kasse og vil blive anvendt til præmier
for husdyr.
Fra fællesjydske landboforeninger er krævet flere
oplysninger end givet den 3. juli, og den 13. august skriver
N. Neergaard: - Idet jeg igen på Landboforeningen
Nordthy’s vegne fremsætter begæring om optagelse i
Foreningen af fællesjydske Landboforeninger, skal jeg
meddele, at medlemsindtægten har været 850 kr. samt at
foreningen holder offentlige bekendtgørelsesmøder. Jeg
fremsender endvidere to eksemplarer af lovene og
vedlægger en virkeplan. Vi håber nu at have opfyldt de
fordringer, som er stillet i skrivelse af 22. juli af den ærede
bestyrelse.
Den 20. august meldes til grosserer Magnus Kjær i
Holstebro, som ikke havde kunnet komme til dyrskue i

Thisted, at det skænkede beløb var anvendt til præmiering
af en orne fra Anders Enevoldsen, Tilsted, samt søer fra
Chr. Hamborg, Mellemmølle, Anders Søndergaard,
Tingstrup, og Lars Ubbesen, Vestermølle. ”Grisene tillod
vi os at bortlodde, og de havde en voldsom
tiltrækningskraft, så tombolaen gav foreningen en god
indtægt”.
I september 1887 til overretssagfører Høeg-Guldberg: Det er først nu, jeg har kunnet få sammenkaldt til møde, da
vi ikke har været færdige med høsten her før i disse dage.
Jeg beklager, det ikke har kunnet ske før. Herved meddeles
Dem, at Landboforeningen Nordthy ved det forestående
delegeretmøde lader sig repræsentere ved følgende herrer:
Forpagter N. Neergaard, Pedersrolighed, købmand Chr.
Nordentoft, Thisted, og proprietær P. Faddersbøl, Østerild
(suppleant).

Vang-Tvorup Sogneråd var lidt sendrægtig med at indbetale et
lovet bidrag til den nye landboforenings start.

10. september 1887 til generalkonsul Pontoppidan, R.
af Dbg., Hamborg: - Bestyrelsen for Landboforeningen
Nordthy tillader sig herved at bringe generalkonsulen en
tak for den interesse og velvilje, De har vist foreningen
ved at skænke den et beløb af 100 kr. til en biblioteksfond.
Vi håber snart at kunne tage fat på opgavens løsning, og
med den støtte, som vi håber at kunne få fra forskellige
institutioner og foreninger, tror vi, at Landboforeningen
Nordthy vil komme i besiddelse af et godt og righoldigt
bibliotek, som vil kunne udrette megen nytte for denne
egn, som hr. generalkonsulen har vist ved så mange
lejligheder, at De omfatter med særlig interesse.
p.t. THISTED, den 10. september 1887
N. Neergaard / P. J. Faddersbøl / Chr. Nordentoft
Vilk. Werner / Jens Larsen
I oktober til agent I. L. Westergaard, Thisted: - Idet
bestyrelsen for Landboforeningen Nordthy herved
erkender at have modtaget fra Dem en bankbog, hvori er
indsat 100 kr. af hr. generalkonsul Pontoppidan som
grundlag for en biblioteksfond, skal man samtidig bringe
Dem en tak på foreningens vegne for den interesse, De har
vist foreningen ved at virke for, at dette beløb kom
foreningen til gode.
Ligeledes i oktober til Jydske Landboforeningers
sekretariat: - Jeg har herved fornøjelsen at fremsende 25
store konvolutter med påtrykt adresse samt meddele, at
Landboforeningen Nordthy ønsker 50 beretninger
angående det 13. delegeretmøde, om hvilket sekretariatet
har rettet forespørgsel i skrivelse af 30. september.

29. oktober 1887 til grosserer Magnus Kjær, Holstebro:
Så vidt fra den gamle Copie Bog. Det kan være
- Jeg har herved fornøjelsen på bestyrelsens vegne at
fristende at fortsætte, men også en begyndelse skal jo have
tilstille Dem det hædersdiplom, som blev dem tilkendt ved en ende!
landboforeningens dyrskue den 10. august. Jeg må
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987,
samtidig bede Dem undskylde, at det har varet så lang tid,
side 105-110).
inden vi har kunnet tilstille Dem det.

