Da Sydthy fejrede 200-året for bøndernes frigørelse
af Villy Dall, Thorsvej 26, Koldby

thylandske landøkonomiske Selskab, der havde
taget initiativet til mødet, som blev holdt på
Hurup Missionshotel. Forud havde en
initiativgruppe planlagt mødet, tænkt på
aktiviteter og fået sammensat et ærespræsidium
på 33 indflydelsesrige personer til anbefaling af
sagen.
Landboforeningens næstformand, gdr. Mads
Elvin Christensen, Jegindø, bød velkommen og
præciserede, at ”med den betydning for hele
befolkningen, som stavnsbåndets ophævelse fik,
så har også landboorganisationerne ønske om
tilsvarende bredde i de lokale arrangementer i
forbindelse med jubilæet” (Thisted Dagblads
referat 30/4-87).
Initiativgruppen præsenterede allerede ved
dette møde nogle af planerne for de fire største
jubilæumsbegivenheder: Et daglangt optog med
landbrugsredskaber på selve jubilæumsdagen
den 20. juni 1988, et lokalt jubilæumsskrift, den
store jubilæumsfest Sankt Hansaften og et
egnsspil.
Den hidtidige initiativgruppe havde bestået
Det er naturligvis med glæde, at jeg har taget
af: Husmoder Vita Immersen, Villerslev,
imod redaktionens opfordring til at beskrive
forpagter Carl Chr. Nielsen, Boddum, fhv. fisker
stavnsbåndsjubilæet i 1988 i Sydthy Årbog
Rich. Laursen, Doverodde, husmoder Kameline
1989. Jeg gør blot læserne opmærksom på, at
Kramer, Boddum og husmoder Sara Marie
beskrivelsen er forfattet af én, der selv var med i Futtrup, Vestervig. Heraf blev de fire
planlægningen og gennemførelsen af en del af
førstnævnte valgt til lokalkomiteen. Sara Marie
aktiviteterne. Men jeg er glad for at få lov til at
Futtrup bad sig fritaget, og i stedet valgtes
sætte denne rune over dem, der hjalp og bar, som husmoder Mie Stephansen, Gettrup, og
det hedder, for gennemførelsen af disse
derudover valgtes følgende til komiteen: Gdr.
jubilæumsaktiviteter var virkelig et godt
Jens Chr. Jensen, Vesterby, slægtsforsker Elly
eksempel til efterfølgelse på, at når vi vil, så kan Mardal, Boddum, gdr. Jens Jørgen Krogh,
vi også i Sydthy. Der var et godt samarbejde på Hørdum, provst Knud Schjødt-Pedersen,
tværs af foreninger, ligesom en række
Tygstrup og journalistelev Villy Dall,
enkeltpersoner var involverede i kraft af den ene Gudnæsstrand.
eller anden evne.
Med Elly Mardals og mit valg var både
Længe før den officielle startdato var der
Egnshistorisk Forening for Sydthy og
aktiviteter under planlægning, og det vil da også Fyrudvalget repræsenteret i komiteen ved deres
være umuligt for mig at få omtalt alle de
formænd, og herefter gennemførtes aktiviteterne
aktiviteter, der fandt sted i Sydthy i forbindelse
i realiteten som et samarbejde mellem
med stavnsbåndsjubilæet. Jeg vil først og
lokalkomiteen og de to foreninger. Det blev ret
fremmest holde mig til de aktiviteter, der blev
hurtigt nødvendigt med en økonomisk
planlagt og gennemført af den ”officielle”
koordinator, idet mange penge skulle skaffes. Da
stavnsbåndskomité. Det er da også nedsættelsen Fyrudvalgets kasserer var ledende
af denne komité, jeg regner for den officielle
økonomikonsulent Niels Høy, Vestervig, blev
startdato, nemlig den 29. april 1987.
han bedt om at koordinere hele den økonomiske
Det var Sydthy Husmandskreds og Det
side af sagen, og han sagde ja.

De to største udgiftsposter ville blive
udgivelsen af et lokalt jubilæumsskrift og så
gennemførelsen af et egnsspil. Der blev
udarbejdet nogle sponsortilbud. Her var
resultatet imidlertid, at de sponsorer, vi havde
tilbudt jubilæumsskriftet til, sagde ja, og dermed
var dette sikret. Derimod fik vi et nej tak fra de
sponsorer, egnsspillet blev tilbudt til. Og det
ville virkelig have været risikabelt, om ikke vi
havde fået del i en uddeling fra Landbrugsraadet
med portioner á 30.000 kr. Det lunede, og
dermed var også egnsspillet sikret på forhånd.
Jeg vil herefter kronologisk gennemgå de
aktiviteter, vi fik sat i gang fra lokalkomiteens
side.
Opbygnings- og oplysningstid
Ved et møde i lokalkomiteen den 4. maj 1987
konstituerede vi os med Vita Immersen som
formand og Kameline Kramer som sekretær.
For nu ikke at gå for meget i detaljer, kan vi
groft opdele arbejdet således: Egnshistorisk
Forening tager sig af oplysningsarbejdet med
møder mv.; Fyrudvalget tager sig af egnsspillet,
Vita Immersen og Mie Stephansen tager sig af
optoget, lærer Uffe Larsen, Bedsted, skriver
jubilæumsskriftet, kørelærer Børge Pedersen,
Vestervig, arrangerer udflugt til Gl. Estrup,
medens alle mere eller mindre tager del i
planlægningen og gennemførelsen af festaftenen
den 23. juni.

Med hensyn til det sidste - festaftenen - havde
Egnshistorisk Forening for Sydthy allerede da
aftalt med Marie og Preben Riis, Boddum
Bisgaard, at foreningens traditionsrige
sommerbesøg i 1988 skulle gå dertil. Dette
arrangement blev fastholdt, men udbygget med
jubilæumsfesten, der skulle holdes på stranden
med udsigt til Doverodde.
Egnshistorisk Forening tog initiativ til to
oplysende mødearrangementer, som
gennemførtes i samarbejde med Sydthy
Folkeuniversitet.
Det første fandt sted den 15. oktober 1987 på
Hurup Missionshotel, hvor fhv. landsarkivar
Jens Holmgaard, Viborg, fortalte om
landboreformerne efter 1788, og den 29. februar
fandt det andet møde sted på Ydby skole. Denne
gang handlede det om bøndernes mad i perioden
1788-1888. Museumsinspektør Gudrun
Gormsen, Hjerl Hede, holdt et foredrag med
titlen ”Uden mad og drikke”.
Bagefter fortalte gdr. Andreas Th. Ifversen,
Sindrup, om sit stenmøllebrød, der udelukkende
er bagt af vand, salt og surdej. Hveden, der er
dyrket uden brug af sprøjtemidler, males på en
gammeldags kværn, hvortil han har hentet stenen
i Østrig. Bagermester Poul Andersen, Hurup, er
gået ind i eksperimentet, og hans brød blev
serveret ved kaffebordet på Ydby skole med
indbagte ål - til ganernes store tilfredshed.

samlede stor interesse.
I nærheden af maskinerne præsenterede
Sydthy Bibliotek sit bidrag til det
kulturhistoriske i form af en udstilling af bøger
og skrifter om landbrugets historie.
Dyrskueudvalget havde ønsket en speciel
markering af stavnsbåndsjubilæet i form af et
børneteater. I god tid havde
stavnsbåndskomiteen derfor henvendt sig til
skolerne og foreslået, at stavnsbåndsløsningen
blev et emne for de opførelser, skolerne
planlagde til den tilbagevendende
børneteaterfestival i maj.
Midt i marts lå det imidlertid klart, at dette
som emne ikke indgik i forberedelserne, og jeg
tog derefter som formand for Fyrudvalget
kontakt med nogle personer, jeg vidste
interesserer sig for børneteater. Det lykkedes at
samle en gruppe mødre under ledelse af en
gammel ”rotte” i faget, lærer Jonna Kragh
Møller, Tvolm. De øvrige mødre var: bibliotekar
Anne Marie Brunsgaard Andersen, Heltborg,
kontorassistent Dinne Hedegaard, Svankjær,
Uffe Larsens jubilæumsskrift
husmoder Kameline Kramer, Boddum,
Et af de projekter, som der var bred enighed om husmoder Tove Nielsen, Koldby, og
allerede fra den første start, var et lokalt
sagsbehandler Birgit Vinstrup, Koldby.
jubilæumsskrift til markering af 200 års jubilæet
Der var kun kort tid til arbejdet. Prøverne
for stavnsbåndets løsning. Der var også hurtigt
indskrænkede sig til tre lørdage, og så var alt
enighed om at lægge udformningen i hænderne
alligevel parat til to flotte forestillinger i et telt
på en erfaren lokalhistoriker, lærer Uffe Larsen, på dyrskuepladsen. Opførelserne blev overværet
Bedsted.
af ca. 250 børn og voksne, der fik en dejlig
Som hovedillustration for sit skrift valgte han oplevelse. Omkring 20 børn medvirkede i
hjulploven, og så udarbejdede sønnen, Søren, der stykket, der hed ”Morten går på omgang” og
studerer i København, et flot omslag ud fra dette. handlede om fattiglemmers levevilkår i 1780’
Jubilæumsskriftets navn blev ”Sydthy for 200 år erne. Børneteatergruppen havde selv bearbejdet
siden”, og det er - ligesom Sydthy Årbog det for scene på grundlag af en novelle af
sammensat af nogle forskellige artikler om
Ingelise Krogh. Alt i alt en særdeles vellykket
enkeltemner inden for hovedemnet.
forestilling, ikke mindst i betragtning af den
Et flot jubilæumsskrift blev det. Det blev trykt meget korte forberedelsestid.
på Koldby Bogtrykkeri og husstandsomdelt - alt
i alt en udgift på ca. 30.000 kr. Skriftet kan
En dagsrejse gennem Sydthy
stadig erhverves ved henvendelse til
Sådan lød overskriften i Thisted Dagblads referat
Egnshistorisk Forening.
dagen efter det store optog mandag den 20. juni
1988 - selve 200 års dagen for den kgl.
Dyrskuet - også en historisk begivenhed
forordning om stavnsbåndets ophævelse.
Det årlige dyrskue i Hurup var henlagt til lørdag
Og videre hed det i referatet: ”Lugten af
den 11. juni 1988. Lang tid i forvejen var det
varme heste, lyden af knirkende vogne og synet
bestemt, at Egnshistorisk Forening som
af folk i fortids klædedragter med samtidig
sædvanlig skulle have en udstilling. Denne gang kontrast til moderne maskineri. Det var, hvad
naturligvis med redskaber og vogne fra for 200
den lokale stavnsbåndsjubilæumskomité mandag
år siden, så vidt det nu er muligt. Det lykkedes
forærede folk langs vejene og i byerne i Sydthy
også at skabe en meget flot udstilling, som
med det optog, der om morgenen tog

udgangspunkt i Koldby for henad aften at slutte i
Hurup”.
Forrest i optoget var dagens ridefoged i
sadlen på den femårige ”Sadat”, gdr. Erik
Dahlgaard, Rævbjerg. Lige efter fulgte en
landauer, der var sat i stand til lejligheden. Den
har hidtil haft sin plads på Tandrup, men blev i
foråret 1988 erhvervet af tankvognschauffør Orla
Poulsen, Sdr. Ydby. I dagens anledning var han
med på bukken sammen med kusken, landmand
Peder Kirk, Dover, hvis flotte heste fuldendte
den meget smukke ekvipage.
På kuskesædet til de øvrige hestekøretøjer sad
gårdejerne Erik Hansen, Vestervig, Per Nielsen,
Visby, Jens Bliksted, Vibberstoft, Aage
Langvang, Vibberstoft, og Harald Hansen,
Hassing.
Med i Harald Hansens vogn var dagens to
spillemænd, musiker Karl Skaarup, Koldby, og
skoleelev Carsten Sørensen, Vibberstoft.
Efter hestekøretøjerne fulgte der traktorer,
ført af smedemester Ove Damsgaard, Visby, gdr.
Svend Gade, Villerslev, gdr. Jens Chr. Jensen,
Vesterby, og mekaniker Ejnar Munkholm,
Gettrup.
Endelig sluttede optoget med en mejetærsker,
ført af maskinstationsejer Carsten Kobberø,
Villerslev.
Optoget startede mandag morgen kl. 9.00 fra

Koldby og sluttede i Hurup kl. 17.30, hvorefter
de enkelte så skulle hjem igen. Fra Koldby
kørtes til Hørdum, videre gennem Hassing til
Bedsted, hvor der var pause. Så videre til
Vestervig, hvor frokosten blev indtaget,
hvorefter turen gik over Gettrup til Ydby og
videre op ad bakken til Tvolm, hvor der var
pause. Derfra fortsatte optoget ad hovedvejen
nordpå gennem Dover til Karensminde-krydset,
hvorefter turen gik gennem Hurup by ad
Fredensvej, Nørre Allé, Kirkevej, Bredgade,
Elmegade, Ashøjgade og Idrætsvej med
afslutning på den store P-plads over for
jernbaneterrænet.
Mere end 1000 fejrede friheden på Boddum
Bisgaard
Det var naturligvis med bange anelser, at vi i
lokalkomiteen indbød til Sankt Hansfest på
Boddum Bisgaard til særlig festligholdelse af
200 års jubilæet. Men nu var det jo én gang for
alle bestemt, at festlighederne skulle kulminere
Sankt Hansaften. Her skulle den ild, Hendes
Majestæt Dronningen den 20. juni tændte ved
Frihedsstøtten på Vesterbro, bringes ud til bål i
hvert et hjørne af landet. Betænkelige var vi,
fordi der i Sydthy er en udbredt tradition for
lokale Sankt Hansbål og -fester, og vi oplevede
da også, at kun to blev aflyst til fordel for vort

arrangement. Vore forventninger blev dog
overgået af virkeligheden, og alle vore
bekymringer blev gjort helt til skamme. Ingen
kunne tælle dem, men i hvert fald over 1000
mennesker deltog i festen på Boddum Bisgaards
strand.
Efter at vi alle havde haft lejlighed til at se
gården og gå gennem Marie og Preben Riis’
smukke stuer, medens hjemmeværnskompagniet
fra Hurup sørgede for parkeringsanvisningerne,

kunne jeg på lokalkomiteens vegne sætte det
store arrangement i gang.
Første taler var borgmester Arne Hyttel,
Vestervig, der bød velkommen og bl.a. opholdt
sig ved landbrugets aktuelle problemer. Af
samme grund havde nogle landmænd måske
svært ved at tage del i festlighederne, sagde
Hyttel.
Så sang vi den sang, som lokalkomiteens
formand, Vita Immersen, havde digtet til

strygere. Dirigent var den ungarskfødte danske
kapelmester Tamas Vetö, Odense. Musikerne var
netop i den periode på besøg i Cirkusgaarden i
Ydby og gav flere koncerter på egnen.
Gymnaster bragte Dronningens ild fra
borgmesterkontoret i Hurup til bålpladsen, og en
af løberne, Hanne Bisgaard, Doverodde, læste
Dronningens budskab, hvorefter faklerne tændte
bålet.
Festtaler var undervisnings- og
forskningsminister Bertel Haarder, København.
Ifølge Thisted Dagblads referat dagen efter
sagde han bla.: ”Der er brug for at frigøre
initiativ og kræfter i vort folk, så det selv kan få
lov at prøve dets tanker i praksis. Måtte 200 års
jubilæet for stavnsbåndets ophævelse være
starten på en nytænkning i Danmark efter årtiers
stilstand... Men vi må ikke vente, at løsningerne
kommer ovenfra via politiske beslutninger.
Sådanne har aldrig skabt fremskridt og har højest
været en stimulans dertil”.
Efter ministerens tale var der opvisning af et
folkedanserhold sammensat til lejligheden fra
folkedanserholdene i Villerslev, Vestervig,
Bedsted og Hurup. Opvisningen blev ledet af
Vita Immersen, medens musikken blev leveret af
et orkester, der ligeledes var sammensat til
lejligheden. Det bestod af kontorassistent Arne
Jensen, Lild Strand, lærer Erik Hein Jørgensen,
Vestervig, smedemester Ove Damsgaard, Visby,
og skoleelev Carsten Sørensen, Vibberstoft.
Til slut blev publikum bedt om at tage del i
dansen, hvilket også flere efterkom for at få lidt
varme i kroppen. For nu var Limfjordsvinden
efterhånden blevet bidende, men en stor aften
ebbede således ud i fuld aktivitet.
- og så blev stavnsbåndet ophævet på
Tandrup
Første gang, det var på tale at lave egnsspil om
stavnsbåndsjubilæet i Sydthy, var den 1.
december 1986. Vi var enige om, at i 1988 skulle
lejligheden, hvorefter Marie og Preben Riis’ søn, det være et stavnsbåndsspil. Men forinden havde
Michael, fortalte om Boddum Bisgaards historie. vi jo et spil, der skulle afvikles i sommeren
1987. Så de egentlige forberedelser gik først i
Der er al mulig grund til at takke familien Riis
gang i august 1987, hvor vi fandt frem til en
for, at de på den måde lod en folkevandring
foregå gennem deres private hjem og i øvrigt på forfatter, Jytte Borberg fra Fjaltring, og en
instruktør, bankassistent Flemming Harbo,
enhver måde støttede og hjalp os gennem det
Heltborg.
store arrangement.
Spillestedet havde vi dog fundet, nemlig
Aftenens musikalske indslag blev leveret af
Tandrup, hvis ejerpar - Betty og Hans Chr.
Ydby KammermuCirkus. Den bestod af en
messingblæseroktet, en træblæserkvartet og otte Lilleøre - efter kort betænkningstid sagde ja til,

at vi måtte spille på deres gårdsplads. Fra
arrangørernes og skuespillernes side er det på sin
plads at understrege og takke for den udstrakte
gæstfrihed, vi oplevede på Tandrup.
Af den rapport, jeg bagefter indsendte til
Landbrugsraadet og DATS, fremgår det, at vi
havde ca. 1830 tilskuere til fire forestillinger
med premiere i bagende sol søndag den 26. juni
1988 kl. 14.00. Der var omkring 90 personer
involveret i projektet med en aldersfordeling fra
fire til godt 70 år. Omkring 40 har tidligere haft
med vore egnsspil at gøre.
I øvrigt skrev jeg i min rapport bl.a.: ”For vort
vedkommende kan vi kun være tilfredse, idet vi
siden starten har oplevet en opadgående spiral,
både kunstnerisk og publikumsmæssigt. Det er
kunstnerisk svært at nå længere, end vi gjorde i
år, med amatører. Æren herfor tillægger vi
instruktøren, Flemming Harbo, der har brugt
hele sin fritid i næsten et år, ligesom han har
stillet krav om, at skuespillerne engagerede sig
100 %.”
Men ikke blot var vi selv tilfredse. I Thisted
Dagblads anmeldelse den 27. juni hed det bl.a.:
”Et langvarigt bifald efter det to timer lange
skuespil ‘Frihed er den bedste muld’ rummer
bekræftelsen på, at publikum har levet med, som
var det dage på Tandrup for et par hundrede år
siden”.
I stavnsbåndsåret bestod Fyrudvalgets
bestyrelse af: Journalistelev Villy Dall,
Gudnæsstrand (formand), provisor Inger
Rasmussen, Hurup (næstformand),

økonomikonsulent Niels Høy, Vestervig
(kasserer), apoteksassistent Lis Nørgaard,
Tygstrup (sekretær), erhvervs- og turistchef
Martin Hedegaard, Svankjær, gdr. Alf Schelle
Poulsen, Spangbjerg, husmoder Henriette
Rønhede, Bedsted. og lærer Karin Skov,
Bedsted.

Forskellige efterspil blev det også til
Mandag den 4. juli åbnede sommerudstillingerne

Kan vi eksportere de fredelige reformer?
En af de tanker, vi ikke fik realiseret i 1988,
fortjener også at nævnes. Det var Knud SchjødtPedersen, der under et møde i komiteen nævnte,
om man kunne gøre noget for at eksportere ”den
fredelige danske landboreform” til de
udviklingslande, hvor jorden stadig beror på få
hænder. Han siger selv: ”Jeg synes, at vi lod en
god chance gå fra os, hvis vi kun brugte
frigørelsesjubilæet til at betragte og beundre os
selv. For den form for ublodig revolution - som
altså forløb som en evolution; en fredelig, men
meget aktivt villet og støttet udvikling - det er jo,
hvad en stribe folk i verden først og fremmest
har brug for: At de store befolkningsgrupper,
herunder i mange lande netop bønderne, får
mulighed for at vælge, for at påvirke deres egen
økonomiske og arbejdsmæssige situation,
muligheden for at få tilstrækkelig med jord at
dyrke som privat ejendom til at kunne leve som
selvstændig landmand. Der lever i flere
verdensdele millioner af bønder, som ikke aner,
i Dommerhuset i Vestervig, og hertil havde
at de reformer, som de behøver for at kunne
Egnshistorisk Arkiv et supplement i form af en
overleve i nogenlunde menneskeværdige kår,
udstilling af fotos. Udstillingen varede en
faktisk er afprøvede med held i de nordiske
måneds tid.
Efter sommerferien, nærmere bestemt lørdag lande. Der sidder i USA og i de pågældende
lande regeringsmedlemmer og andre
den 6. august, løb så stavnsbåndskomiteens
indflydelsesrige personer, som ikke er klar over,
sidste arrangement af stabelen: Den længe
at den bedste vej til at forhindre det, de frygter
planlagte udflugt til landbrugsmuseet på
(kommunistiske revolutioner og lign.),
herregården Gl. Estrup på Djursland. Turen var
overhovedet ikke er at bekæmpe oprørerne med
tilrettelagt af kørelærer Børge Pedersen,
Vestervig, medens Kameline Kramer var guide. våben og magt, men det er at gøre dem
overflødige ved at lade en udvikling ske, som
Der deltog 35 personer i udflugten.
Det var de to planlagte efterspil, men faktisk frigør mennesker, ja, f.eks. giver dem
eksistensmuligheder som selvstændige bønder”.
blev det også til et tredje, der først fandt sted
I lokalkomiteen talte vi om, at det kunne være
onsdag den 8. marts 1989 på biblioteket i Hurup.
interessant og et godt bidrag til en fredelig
Her fortalte museumsinspektør Hanne
udvikling i disse lande at invitere studerende
Mathiesen, Hanstholm, om herregården
(f.eks. agronomer) fra USA og de
Vestervig Kloster ved et møde, som var
latinamerikanske lande til Danmark på et
arrangeret af Egnshistorisk Forening og
studieophold af et halvt eller helt års varighed.
Folkeuniversitetet.
Her skulle de bo hos danske bønder og under
Når mødet blev holdt så sent, skyldes det
danske forskeres ledelse studere den pågældende
forsinkelsen af Hanne Mathiesens bog om
periode af Danmarks historie og de
stavnsbåndsforholdene i Thy. Udgivelsen var
samfundsforhold i øvrigt, som disse reformer
planlagt til den 20. juni, men fandt først sted
helt op i vor tid har haft stor indflydelse på.
langt hen på efteråret. Bogen, der hedder ‘Den
gamle Herregård’, er udgivet af Thisted Museum Derefter kunne de rejse hjem og oplyse om det
nordiske eksempel på en anti-revolution, en stor
og Sparekassen Thy, og den er bestemt værd at
menneskeværdig evolution.
læse for sin overskuelige form og interessante
vinkler.

- og så var det forbi!
Onsdag den 12. oktober 1988 var faktisk en
vemodig dag. Da samledes lokalkomiteen for
sidste gang. Det skete på Landbocentret i Hurup,
og regnskabets time var inde. Som følge af de
mange tilskud, vi modtog, viste regnskabet et
overskud på godt 10.000 kr.
Komiteen enedes hurtigt om at fordele dem
med halvdelen til hver af hhv. Egnshistorisk
Forening og Fyrspillenes børneteater. På denne

måde gik pengene til at fortsætte det arbejde, der
var blevet så stærkt nærværende i forbindelse
med 200 års festlighederne for bondestandens
frigørelse.
Ellers var der blot at sige hinanden tak for et
ualmindeligt godt samarbejde, hvilket også skete
på behørig vis.
Kilde: Sydthy Årbog 1989, side 45-54.

