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GAMMEL BYGGESKIK I VENDSYSSEL, HANHERREDERNE 

OG THY  

Af  H. ZANGENBERG  
 det store Landomraade Nord for Limfjorden, hvor Sand og Klit i Vest 

og Nord fra gammel Tid grænsede op til store Hedeflader, Kær, Enge 
og Moser, som i Øst i Vendsyssel afløstes af det høje Bakkelands 
mægtige Skovstrækninger, vilde det være naturligt at vente, at de 
bevarede gamle Huse og Gaarde var af vekslende Udseende og 
Indretning, eller at der i hvert Fald var Forskel paa de østlige 
Skovegnes og de vestlige Egnes Byggeskik, men dette er ikke 
Tilfældet. Landets Naturforhold og det til Tider barske Vejrlig med Ve-
stenstorme og Sandflugt, der har hindret Befolkningen i dens 
Opdyrknings- og Bosættelsesbestræbelser, og endvidere Vesterhavet, 
som i Storm kunde bortrive store Landstrækninger, saa at Beboerne af 
Frygt for Havet atter og atter maatte flytte deres Bygninger østerpaa, 
hvorved de Bygninger, som tidligere laa Øst i Byerne, efterhaanden 
blev de vestligste, - og endelig tidligere Tiders Ødelæggelse af de 
omtalte store Skove, som i det 16.-17. Aarhundrede dækkede 
Vendsyssel Øst for en Linie fra Ulsted til Asdal og derfra til Elling, alle 
disse Forhold har naturligvis præget saavel Landskabet som 
Bebyggelsen og Bygningerne, men dog ikke i en saadan Grad, at der 
har været nogen Væsensforskel paa disse, hvad enten de har ligget i 
Thy, Vest- eller Østvendsyssel.  
Der har dog i Vendsyssels gamle Skovegne, f. Eks. i Dronninglund, 
Sindal, Tolne, Aasted og andre Steder, indtil for faa Aar siden været 
bevaret prægtige Bygninger fra det 16. og 17.Aarhundrede, som vidner 
om, at Byggeskikken nok ikke  
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altid har været af saa beskeden Karakter, som den blev det efter det 
18. Aarhundrede, da Skovene var blevet saa stærkt reducerede, at 
Bristen paa Tømmer ogsaa føltes i det østlige Vendsyssel. Det 
synes dog, som om Bindingsværket i Østlandets Bygninger i 
Vendsyssel, og vistnok ogsaa i visse Egne af Thy, har været rigere 
forsynet med Tømmer end i de øvrige og vestlige Dele af 
Landskabet, hvor man fra gammel Tid har maattet spare paa det 
dyrebare Bygningstømmer, som i Vesterhavsegnene købtes i 
Stenbjerg og Klitmøller i Thy, samt Blokhus og Løkken i 
Vendsyssel, hvortil Skipperne havde ført det fra Norge, ja enkelte 
Bjælkehuse, færdigtørnrede i Norge, blev endog paa denne Maade 
ført til Vestkystens Handelspladser og opstillede der. I 
Limfjordsegnene købtes Tømmeret af Købmændene i Aalborg, og 
herfra eller fra Østerstrand (Hals) hentede Kjær Herreds Beboere i 
det 17. Aarh. alt det nødvendige Bygningstømmer. Endnu en meget 
væsentlig Leverandør af Bygningstømmer var - selve Vesterhavet, 
og en stor Part af de Stolper, Bjælker og Spær, Gulvbrædder og 
Taglægter, ja endog Beslagdele, som sidder i Vesteregnenes 
Bygninger, er Strandings- og Vragtømmer, købt paa Auktion ved 
Strandingsstederne.  

Trods den sparsomme Anvendelse af Tømmer i de fleste af 
Landsdelens Bygninger af Bindingsværk, har man dog bygget ret 
anselige Gaarde og Huse saa vel i Thy som i V end - syssel, og 
Landsbyer er tidligt opstaaede. Men Bebyggelsen har, vistnok for 
en stor Del paa Grund af Naturforholdene, fonnet sig forskelligt. 
Saaledes ligger Landsbyerne i Thy og Hanherrederne tættest i 
Østeregnene langs Limfjorden, medens Vestkysten kun har et 
Mindretal af Landsbyer, Fiske og Handelspladser fra gammel Tid, 
og desuden fandtes tidligere i Thy enkelte spredte Bebyggelser og 
enlige Gaarde. I Vendsyssel derimod, hvor Vestlandet tidligt har 
været skovløst, er dette blevet forholdsvis tæt bebygget, oprindeligt 
med samlede Landsbyer, medens Østlandet paa Grund af de tid-
ligere udstrakte Skove har en yngre Bebyggelse med flere 
Enkeltgaarde, færre Kirker og store Sogne.  

Selve Landsbyerne har haft en egen Karakter forinden Ud-
skiftningen omkring 1800, og enkelte gamle Landsbyformer kan 
maaske endnu spores her og der, selv om forrige Aar-  
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 H.ZANGENBERG FOT. 

Paralelgaarde i Bratten Elling Sogn i Horns Herred, Vendsyssel.  
hundredes, og ikke mindst vor Tids stærke Ombygning og Udvidelser har 
ændret Landsbyernes Udseende i en meget væsentlig Grad.  

Gaardene i de gamle Landsbyer havde kun sjældent helt sammenbyggede 
Længer; det kunde vel hænde, at en Gaard, som bestod af tre Længer: 
Stuehus, Lade og Fæhus, havde sammenbyggede Udhuslænger, men dette 
har utvivlsomt været det 18. Aarhundredes Værk. Gaardene har kunnet 
bestaa af et mindre eller større Antal Længer, fra een og op til 5 å 6 Længer, 
men den almindelige og virkelig typiske gamle Gaard for baade Thy og 
Vendsyssel har kun bestaaet af 2 Længer, lagt parallelt med hinanden med 
Gavlene i Øst og Vest, og med en uindhegnet Gaardsplads imellem 
Længerne. Husmandshusene har været enlængede, men den enlængede 
Hustype har dog ogsaa været anvendt til Gaarde, som f. Eks. har eksisteret i 
Horne Sogn i Vendsyssel i Slutningen af forrige Aarhundrede, og just der 
paa Egnen har haft en meget anselig Længde. Boelsstederne har for 
Størsteparten været vinkelbyggede og kaldtes et "Krumt Sted" i Thy, 
eller"Kroghuse" i Vendsyssel. Enkelte Steder baade i Thy og i Vendsyssel 
har dog ogsaa den tolængede Gaards Længer kunnet  
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ligge i Vinkel for hinanden, som oftest ikke sammenbyggede, eller 
de har kunnet være anbragt i Forlængelse af hinanden, adskilte ved 
en lille Plads eller Gaard mellem Længegavlene, hvor Brøndvippen 
kunde. findes. Denne Anbringelse af den tolængede Gaards Stue- og 
Udhusbygning fandtes dog kun i visse Egne, f. Eks. i Thise og 
Vrensted Sogne, og var en Mellemting mellem den enlængede og 
den tolængede Parallelgaard. Nu er disse Gaardtyper ved at 
forsvinde, idet Tilbygning til de gamle Længer har gjort 
Parallelgaardene tre- eller firlængede, og kun i afsides Egne eller 
langs Kysten Nord for Frederikshavn til Aalbæk kan de findes endnu, 
som det ses af Billedet af Bratten i Elling Sogn, som viser et Par 
Gaarde i spredt Bebyggelse i den overmaade flade Egn, som findes i 
denne Kant af Landet.  

Anderledes tager Gaardtypen sig ud, naar den findes i en Landsby, 
som f. Eks. i Gjøttrup i V ester Hanherred, hvor Gaardene er lagt 
langs en eneste Landsbygade, og saaledes, paa faa Undtagelser nær, 
vender Gavlene ud mod Gaden. Det parallelle i Gaardkarakteren 
understreges her yderligere ved Massevirkningen af de mange 
Tagrygge, den ene bag den anden i næsten ubrudt Rækkefølge. En 
anden Bykarakter, som før har været almindelig for Vestkystens 
Fiskerbyer, viser Billedet af Agger, hvor Bebyggelsen, der udgøres 
af lange enlængede Huse og to Parallelgaarde, virker spredt trods 
dette, at Bygningerne er anbragt langs en Vej i ØstVest gennem 
Byen. Den spredte Virkning fremkommer ved, at der paa begge 
Sider af Vejen er bygget flere Huse bag hinanden, og at der ikke er 
noget synligt Skel mellem Tofterne til Husene, som det ikke lønner 
sig at dyrke, da de for Størsteparten er tilsandede.  

Befolkningens Levevilkaar har naturligvis ogsaa haft en vis 
Virkning paa Landsdelens Byggeskik, og her, som i de vestjydske 
Hedeegne, har der været og findes endnu store uopdyrkede Arealer. 
Men visse Dele af disse blev henimod Midten af forrige 
Aarhundrede taget under Opdyrkning, og dette gav Anledning til en 
primitiv Bosættelse, især i den nordlige Del af Vendsyssel. Det var 
fattige Nybyggere, som slog sig ned i Sørig Mose ved den nu 
udtørrede Gaardbo Sø, og som her boede i Jordhuler eller i simple 
Tørvehytter, rejst  
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Tandlæge Friis, Hjørring Foto 

Lyrehus i Søheden i Jerslev Sogn,  
Børglum Herred, Vendsyssel.  

oven paa Mosejorden. I Mosen fandtes bølgeformede For-
højninger af en betydelig Længde, de saakaldte "Rimmer", 
bestaaende af Sand og bevoksede med Lyng. De kunne hæve sig 
3 til 4 Alen (1,9--2,5 m.) over ”Dobberne”, som var For-
dybninger mellem Rimmerne, og som bestod af god Tørvejord 
og var meget forskellige af Bredde. I Rimmernes Sider, som 
Regel den østre, gravede Nybyggerne sig ind, saa selve Rimmen 
kom til at danne Beboelsens tre Sider, medens den fjerde Side 
blev dannet af en svær Tørvevæg, hvori Indgangen blev anbragt 
tillige med nogle gamle Vinduesruder, der undertiden kunde 
være blyindfattede. Over Væggene blev rejst et simpelt 
Spærværk af Skovrafter, som tækkedes med Tørv eller Lyng, 
eller der blev lagt et fladt Loft over Hulen med større Rafter, 
hvorpaa anbragtes et godt Lag Lyngtørv, for som Tag at holde 
Regnvandet ude. Hulen blev delt ved en Tørvevæg i et Rum til 
Ildstedet "Stæges", og den egentlige Opholdsstue. I denne 
indrettedes en Kakkelovn, dannet af en gammel Jerngryde eller 
af Mursten, og et Stykke af V æggen ved Ildstedet blev muret af 
raa Sten. I Stuen bestod Gulvet og Sengestederne af Tørv, og 
Bordet af et Par løse Brædder.  
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Tandlæge Friis, Hjørring Foto  

 
Lyregaard ved Skjærum, Horns Herred, Vendsyssel.  

Røgen maatte bane sig Vej ud gennem Døren eller maaske gennem en 
Lyre, et aabent Røghul i Taget.  
Længe har Folk boet paa denne Maade, ja endog i det nuværende 
Aarhundrede skal der have været Huleboere i det sydøstlige 
Vendsyssel. Tørvehytterne var indrettede paa samme Maade og havde 
Ildsteder som i Jordhytterne. De ca. S m. lange og 3,75 m. brede Huse 
havde Vægge af flade Hedetørv, og af samme Materiale var det skraa 
Tag, hvori fandtes Lyre i Rygningen. Lyren i Stedet for Skorstene har 
overalt været almindelig helt indtil Begyndelsen af det 19. Aarh., ja, 
det sidste Lyrehus i Jerslev Sogn i Søheden (se Billedet deraf) 
forsvandt ikke førend i 1909.  
Ved Aarhundredskif tet rooo fandtes ved Skjærum, ca. 12 km.  
Vest for Frederikshavn, endnu en gammel og primitiv LyreGaard, en 
af Danmarks sidste ( se Billedet). Bygningerne bestod af tre mindre 
Udhuse og et Beboelseshus ”Raalinqen", en almindelig Betegnelse 
for Stuehuset saavel i Thy som i Vendsyssel ( af Radelang - nævnt 
allerede 1268 - som betyder en lang Rad eller Række af Fag eller 
Rum). Alle Husene var opførte af Kampesten, som var samlede ved 
Rydning og Opdyrkning af Jorden, endog i en saadan Mængde,  
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at der kunde bygges et langt og solidt Dige som Læ for Norden- og 
Vestenstormen. Raalingens Overvægge mod Syd og Vest var dog 
senere blevet fornyede med almindeligt Murværk. Indvendigt 
bestod Beboelsen, saavidt vides, af kun 2 Rum, Dagligstuen, der 
opvarmedes ved en Bilæggerovn og derfor havde Loft, og et 
”Frammers”, hvori Maden tilberedtes paa det aabne Arneildsted. 
Herfra steg Røgen op gennem Rummet, der var aabent helt op 
under Taget, samledes maaske nogle Øjeblikke oppe under de 
sodede Tagflader, men forsvandt hurtigt ud gennem Lyren i Tagets 
Rygning. Den Slags Huse har der været flere af der paa Egnen, f. 
Eks. fandtes der endnu i 1913 et saadant med Kampestensvægge og 
med Gavlen indgravet i en Bakkekam. Det var ligeledes et Lyrehus 
og var indrettet til Frammers, Stegers og Stue. Imidlertid har det 
ikke alene været i afsides Egne, at saadanne primitive Huse har 
eksisteret i ældre Tider, idet ”Jordhuse” ogsaa har kunnet 
forekomme i Landsbyerne i det 17. Aarh., som f. Eks. i Nørre 
Sundby, her dog kun som Udhuse; men saavel i Biersted som i 
Øster-Halne, Nord vest for Nørre Sundby, fandtes Husmandshuse, 
der var 11Gadehuse og Jordhytter", og heri har der utvivlsomt været 
Beboelse endnu i det 17. Aarhundredes Slutning. Disse Jordhuse i 
Landsbyerne havde Vægge af Jord tørv, og i de samme Egne (f. 
Eks. i Nørre-Halne, Agstrup og Aaby) lukkedes desuden Tavlene 
mellem Væggenes Stolper med Jord- eller Tørvediger, ja endog 
Skorstene kunde være opsatte af Skudtørv (Mosetørv) fra 
Vildmosen, og den kraftige Brug af Tørv som Byggeemne 
medførte da allerede i det 17. Aarhundrede Forbud mod at grave 
Tørv paa Grønjord.  

 

 
 
Grundplan af en Gaard fra Manna i Thise Sof!n, Børg-lum 
Herred, Vendsyssel. (Maalt af R. Mejborg i 1895)  

1) Frammers. 3) Dagligstue. I) Stald. II) Lo. III) Lade 
(Gulv).  

Den simple Inddeling af Beboelsen i kun to Rum, som ovenfor er 
omtalt ved Lyregaarden i Skjærum, genfindes og-  
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saa i de ældre Bindingsværkshuse i saavel Thy som Vendsyssel, og 
disse Rum: Dagligstue og Frammerset, danner sikkert Beboelsens 
egentlige Kærne, hvoraf senere Tiders større og mere udvidede 
Beboelser i Landsdelen har udviklet sig, hvilke sidste for øvrigt er ret 
ensartede og findes saavel i Husmandshusene og Boelsstederne som i 
de større eller mindre Gaardes Raalinger. Planen af Gaarden fra 
Manna i Thise Sogn viser en saadan ældre og enkel Beboelse, og 
Bygningen er et udpræget "Udskuds"- eller "Højremshus", en 
Konstruktions form, som har været almindelig anvendt i hele 
Omraadet, og der findes næppe nogen Landsby, lige fra Thyholm 
over Thy og Mors, Hanherrederne og Vendsyssel, helt op til Skagen, 
som ikke endnu har et gammelt Udskudshus at opvise. 
Konstruktionen har sikkert sin Rod i Oldtiden og bestaar, som det ses 
af Planen af Gaarden fra Manna og Tværsnittet af Huset Agger, af to 
Rækker Stolper, som kaldes "Benene", og som er opstillet inde i 
Huset fra Gavl til Gavl, ca. I til 1,25 m. fra de lave Ydervægge, og 
disse sidste er ved Gaarden fra Manna kun 0,70 m. høje paa 
Nordsiden ( altsaa godt en Alen), og paa Sydsiden: 1,25 m. De 
indvendige Stolper, Benene, staar forneden paa Sten og bærer 
foroven en Rem "Højremmen" (,,æ Hywrem"), et Tømmerstykke, 
som naar fra Gavl til Gavl og som bærer Taget. Indbyrdes holdes de 
to Stolperækker samlede ved Husets Bjælker, som er indtappede i 
Stolperne, og der kan somme Steder være 2 Bjælker, den ene oven 
paa Remmen "Ovenbjælken", den anden tappet i Stolperne 
"Nedenbjælken" "(se Tværsnittet af Aggerhuset).  

Mellem Stolperne og Ydervæggene dannes et lavt og smalt Rum, 
det saakaldte "Udskud", og dette findes overalt i de gamle 
Bygninger, saavel i Raalinger som i Udhus bygningerne; i disse 
sidste er de gennemgaaende langs begge Sider, medens Udskudet 
ved Raalingerne enten helt savnes paa den ene Side eller blot er 
borttaget paa Sydsiden uden for Stuerne, for at Vinduerne her kan 
blive større og komme til at sidde højere paa Væggene. Paa Mors har 
Udskudene ofte været ført rundt om Gavlene, men de har dog været 
borttaget ud for Dagligstuen som ved Gaarden i Manna. Udskudene 
er enten blevet lagt til Husenes enkelte Rum, eller de er ble-  
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vet indrettede som Smaakamre eller Alkover til Stuerne. Denne 
Byggemaade har været fortrinlig og meget gavnlig for hele denne 
nordligste Egn af vort Land, der stadig har haft Mangel paa 
Bygningstømmer. Ved Udskudskonstruktionen opnaaedes der 
nemlig dette, at det bærende Tømmer i Huset, -Højremstømmeret, 
Spær og Bjælker,-kom helt under Tag  

 
 

 

 
Tvæersnu af et Hus i Agger, Rejs Herred, Thy. (Maalt i 1922 af 
H. Zangenberg.)  

og derved blev skaanet for det barske Vejrligs Paavirkning og 
Ødelæggelse, og hertil kom, at den stadige Røg, der fra Ildstedet steg 
op under Tagværket paa Vej til Lyren, konserverede Tagtømmeret, 
saa -at det holdt sig friskt.  

Indretningen af den enlængede Gaard i Manna er yderst simpel og 
ligetil. Bygningen ligger med Gavlene i Øst-Vest, og gennem den 
vestligste Dør kommer man ind i Framrnerset (I) med det aabne 
Ildsted anbragt i en Skorsten, der dog kun naar til Bjælken, hvorefter 
Røgen trækker op gennem Lyren i Tagrygningen (Mønningen). Ved 
Ildstedet er Bagerovnen anbragt, og desuden kan der herfra fyres i 
Bilæggerovnen i Dagligstuen ( 3). Til denne Stue kommer man fra 
Frammerset, og i Stuen findes tre Alkovesenge langs Bagvæggen, og 
fra Ydervæggen falder Lyset ind i Stuen gennem to Vinduer. Dette er 
hele Beboelsen, og som det ses, gaar Ud-  
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skudet i eet med Frammerset. Gaardens Udhusrum ligger i Række 
Øst for Beboelsen og bestaar af en større Stald (I), en mindre Lo 
(II) med en Lem i Syd- og Nordvæg, og yderst mod Øst en Lade 
(III). Husets Rum gaar saa at sige ud i eet med hinanden, kun 
Dagligstuen er aflukket fra de andre Rum, og skal man fra Stuen ud 
i Udhusrummene, maa man enten ud i det Frie for gennem Dørene i 
Sydsidens Udskudsvægge at naa ud i Stalden eller Laden, eller 
ogsaa maa man passere Frammerset og hele Udskudet langs Husets 
Nordside, men dette kunde dog ogsaa anvendes til Tørverum, 
hvorved Passagen til Udhuset ganske vist spærredes, men til 
Gengæld skaffede Tørvene Lunhed om Alkoverne.  

 
 

Hus fra Nørre Saltum, Hvetbo Herred, Vendsyssel. Bakkehuset. 
(Maalt i 1925 inden Nedrivningen), 1) Gang. 2) Boskabskammer. 
3) Dagligstue. 4) Tørvcrum. 5) Spisekammer. 6) Køkken.  
7) Bryggers. 8) Svinesti. 9) Kobaas. 10) Gang. II) Kartoffelbænk.  
12) Faaresti.· 13) Tærskelo. 14) Gulv (Lade). 15) Høns.  
a) Alkover. b) Bilægger. c og d) Borde. e) Aaben Skorsten. f) 
Grubekedel. g) Trug.  

Paa det enlængede Hus fra Nørre Saltum med det lille Jord 
tilliggende paa 2 Tdr. Land er Beboelsen tilsyneladende mere 
indviklet, men ser man nøjere til, er der i Virkeligheden blot sket 
dette, at der mod Vest er tilføjet et Boskabsrum (2) uden for 
Dagligstuen (3), og at Frammerset er blevet delt i et Køkken (6) og 
et Bryggers (7), og den Staldplads, som har været. nødvendig for 
det lille Landbrug, har kunnet lade sig indrette ved at dele 
Bryggerset i en nordlig og en sydlig Del. Gennem Døren i Husets 
vestlige Ende træder vi, som de fremmede Folk vi er, ind paa 
Murstensgulvet i Gangen (r), som er afdelt fra Boskabskammeret, 
hvori "Boskabet": Klædesskabe, Dragkiste og Klædeskister m. m. 
var anbragt, og som altsaa egentlig var Husets "Storstue", 
,,Øster"eller "V esterstue", som den ogsaa kaldtes efter Belig-
genheden. Blev man som Fremmed budt op i denne Stue, har  
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Tandlæge Friis, Hjørring Fotos 

Hus fra Nørre Saltum, Hvetbo Herred, Vendsyssel, Bakkehuset.  

det navnlig i det nordlige Vendsyssel heddet at gaa "Øster" - eller 
"Vesterind", Ordet Stue nævntes ikke. Gulvet i Boskabskammeret er 
af stampet Ler, men i Dagligstuen og Køkkenet er det belagt med 
Mursten. Spisekammeret er senere blevet delt fra Dagligstuen, og 
denne har to Alkover med dobbeltfløjede Døre, der naar til Gulvet. 
Stuen opvarmes af en yngre Vindovn af Jern, af Form som en 
Bilægger. Vindovnen har en Dør i Sidepladen, og Indfyring sker i 
Stuen i Modsætning til Bilæggeren, hvori altid fyredes fra det 
tilstødende Rum. Køkkenet har en aaben Skorsten ( e) opført af 
Mursten, og i Skorstenens Bund findes en lille Bagerovn, hvorover er 
stillet et Komfur og muret et lille aabent Arnested. Paa Siden af 
Skorstenen er anbragt en Grubekedel, som vender ud i det brolagte 
(”stenpikkede") Bryggers, hvortil Husets anden Indgangsdør fører, 
og som bruges til daglig af Husets Folk. Øst for Bryggerset ligger 
Faarestien og en Kartoffelbænk, og Nord for Bryggerset ligger 
Stalden, som i gammel Tid kaldtes "Øsnet" (af Øxenhus - 
Vendsyssel),”Kørres" (af Kohus·- Thy), eller "Nøds" (af Nødhus - 
Thy og Vendsyssel). Heri er en Baas til Koen samt en Svinesti bag 
Skor-  
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H. Zangenberg Fotos 

Gaard (eller større Boelsted) i Mollerup, Mors 
.  

ZANGEl\UERG 1-'0T.  

 

stenen med et "Stilav" uden Lem, saa at Grisen maatte løftes 
derover, saafremt den skulde ud og luftes i det Frie, hvad der nok 
ikke er sket altfor hyppigt. Siddeplads for Hønsene er ved Siden af 
Svinestien, og Stalden har Dør i Udskudsvæggen mod Nord, 
ligeledes det lange Tørverum bag Boskabskammeret og 
Dagligstuen. Fra Stalden fører den eneste Indgang til Tærskeloen 
og Laden mod Vest. I enkelte Egne i Vendsyssel har Stald og 
Bryggers udgjort eet Rum, og Indgangen til Bryggerset var da 
fælles for Køer, Faar og Husfolkene.  

I Modsætning til Huset i Manna har man her paa en bekvem 
Maade altid kunnet komme indendørs til Udhusrummene, og dette 
kunde nok gøres nødigt i ældre Tider, hvor der f. Eks. i 1815 faldt 
saa megen Sne, at mangt et Hus blev totalt begravet, og Beboerne 
maatte sætte Stager ud gennem Lyren eller Skorstenen for at 
advare de Rejsende mod at køre oven over Tagene, og for at 
undgaa at Husmoderen fik ubudne Gæster ned gennem Skorstenen 
i sin Madgryde.  

Som før omtalt har den enlængede Hustype ogsaa været 
anvendt som Bygning for Gaarde og kunde saaledes faa en  
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anselig Længde, hvad der ses af Gaarden fra Mollerup paa Mors. 
Her er Bygningen 36,25 m. lang, og Udskudet har tidligere naaet 
hen over Brønden, idet denne er gravet senere. Et morsomt Lævn 
fra ældre Tid er Malurtbusken ved Siden af Bryggersdøren, et 
Minde om de Tider, hvor en styrkende Malurtbitter ikke var saa 
sjælden en Gæst i danske Bondehjem som i Nutiden. I øvrigt er den 
oprindelige Indretning af Gaarden her noget lignende som i Huset 
fra Nørre Saltum, dog ligger Stalden her Øst for Bryggerset og har 
Plads til 4 Køer og 3 Heste, og herefter følger Tærskelo, Lade, 
Kørelo Lade, og yderst mod Øst Rum til Svin og Høns.  

Hvad Bygningernes Udseende angaar, da er det ejendommeligt 
for Husene paa Thyholm og i Sydthy, at de er rødkalkede, medens 
de er hvide i Nordthy og Hanherrederne samt Vendsyssel, dog kan 
man her træffe den mærkelige Skik, navnlig ved enlængede Huse, 
at Beboelsen er gulkalket, og Udhusrummene er hvidkalkede, f. 
eks. i Bjergby Nord for Hjørring og i Sulsted i Sydvendsyssel. I 
ældre Tider brugte Thyboerne at hvidte Væggene med hvid 
Mergel.  

Ydervæggenes Tømmer bestaar oftest kun af lodrette Stolper, 
men Bindingsværk i Lighed med andre jydske Egnes har dog ogsaa 
eksisteret i ældre Tid i Thy og Vendsyssel, men har næppe været 
stærkt udbredt, og ses sjældent i Nutiden, og findes det, er 
Tømmeret gerne sortmalet. De ældre Tiders røde Stolper, malede 
med brunrødt, der blev blandet i Tjære, som varmedes ved, at der 
kom en ophedet Sten deri, ses ikke mere. Ydervæggene mellem 
Stolperne har været meget forskellige, de fleste Steder var de 
lerklinede, selv om Leret ofte var meget vanskeligt at fremskaffe; 
ved Vestkysten i Thy maatte det f. eks. hentes fra Lerbanker i 
Havet, sejles mod Land, og fra Baadene bæres i Land i Kurve ind 
over Revlerne, og til Skagen maatte det føres i Baade fra Strandby i 
Elling Sogn, Nord for Frederikshavn. Senere tog man 
Vægmaterialet fra selve Stranden og anvendte de flade Strandsten, 
som Vestkysten er saa rig paa, og opmurede dem i Ler mellem 
Stolperne, hvad der gav en meget ejendommelig Væg. I visse Egne 
i Thy brugtes Kalk- eller Kridtstensblokke, ja endog Flintesten i 
Ydervæggene. For at lune Rummene stablede man om Vinteren 
indtil for godt et hundred Aar siden i visse Egne af Vendsyssel 
”Foldtørv” 
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(Grønjordstørv) op ad Undervæggene, og dette var sikkert Grunden 
til, at kun Overvæggene blev hvidtede. Naar Foldetørvene havde 
tjent saaledes en Vinter, blev de kastede i Møddingen og derved 
forvandlet til Gødning. I senere Tid lærte Befolkningen selv at 
stryge raa Lersten og at anvende. dem i Væggene, og til sidst 
brugtes "Tavlmur" af brændte Sten, men de vandt kun langsomt 
Indpas paa Grund af deres Kostbarhed, dog havde man nogle faa 
Steder for allerede godt 100 Aar siden opført grundmurede 
Stuehuse, og i Øster Hanherred blev der i 1824 opført tre Gaarde 
med lerstampede Vægge, men denne Art Bygninger fik dog ikke 
nogen Fremtid for sig i Landsdelen.  

Tagene paa Bygningerne er i Nutiden tækkede med Halm, 
undertiden ogsaa med Rør, og mange Steder bruger man endnu, 
som i gamle Dage, baade Halm og Lyng sammen, hvad der giver et 
stribet Tag, hvori Lyngen danner de mørke Striber. Endvidere har 
man i ældre Tider brugt udelukkende Lyng, ja paa Skagen endog 
Marehalm til at tække med. Gavlen, der kaldes "Enden" er 
temmelig lav og frembyder saaledes den mindst mulige Modstand 
mod den frygtede Vestenvind. Hvor Udskudet er ført helt rundt om 
Gavlen, kaldes det yderste Rum i Huset for en Taske, 
”Udskovstaske”, Paa Skagen fandtes ogsaa Udskudstasker, men de 
var anbragt paa Siden af Husene, foran Indgangsdøren. En saadan 
”Tsask:" havde Indgange baade fra Øst og Vest, som brugtes 
skiftevis, efter som Vinden kom fra Vest eller Øst.  

Vinkelhusene har i det væsentlige den samme Indretning som de 
enlængede (se Plan og Billede af Huset fra Agger). Fra Forstuen 
fører en Dør til Dagligstuen og til Vesterstuen. den sidste med et 
Udskudsrum, og bag Forstuen ligger Øl og Spisekammeret. I 
Dagligstuen ( 5) findes Alkover ( e) i Udskudet, og "æ Skænk" (et 
lille Vægskab) mellem Sengene i Alkovevæggen "Sengefjælen". 
Foran Vinduet staar Bordet ( a) med Bænke for Bordenden og 
langs Vinduerne. Ind mod Stuen staar ved Bordet en løs Bænk "æ 
Shammel", og ved Væggen til Køkkenskorstenen staar "æ Kakkel" 
(Kakkelovnen) ; oprindeligt var Ovnene sikkert af Lerkakler, men  
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 H.Zangenberg Foto 

 Vinkelhus fra Agger, Refs Herred, Thy.  

De blev senere erstattede af norske "Bilæggerovne", hvori 
der fyredes fra Køkkenskorstenen (g). I denne ligger to aabne 
Arner, den ene foran Bagerovnen (k). Mod Syd, foran Køk-
kenet, ligger et Kammer, der er bygget ud i Udskudet, og her 
er indrettet en Alkove (e) og et Skab (m). Gennem det lille 
"Bryggers" (8), som egentlig kun er en Forstue, kommer man 
ud i Loen ( 9) og Laden (10), og herfra ind i Stalden,  

  

 

 

1) Vesterstue. 2) Udskudsrum.  
3) Gang. 4) Ølkammer. 5) Daglig-
stue. 6) Kammer. 7) Køkken.  
8) Bryggers. 9) Lo. 10) Lade.  

11) Rum til Høns. 12) Faarebøgl 
(Faaresti). 13) Grisebøgl.  

14) Værksted. 15) Kjæld (Brønd).  
16) Kalgord (Have).  
a) Bord. b) Vindues- og Overbord-
endebænk. c) Skammel. d) Kakkel-

ovn. C) Alkover. f) Skænk.  
g) køkkenskorsten. h) Arnested.  
i) Køkkenbord med Vask. 
k) Bagerovn. m) Skab.   

Vinkelhus fra Agger, Rfs Herred, Thy (maalt i 1922 af H. Zangenberg).  
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H. ZANGENBERG  FOT.  
 
 

Parallelgaarden »Østerbroen« i Elling, Horns Herred, Vendsyssel.  
 

der sikkert i tidligere Tider var et "Kørres", men som nu, da 
Landbruget i disse Egne forlængst er blevet nedlagt paa Grund af 
Sandflugt, huser Høns, Faar og Svin i Rummene ( 11, 12 og 13). 
Længst mod Syd i Vinkellængen findes et Værksted (14). 
Vinkelhuset fra Agger er vel kun et mindre Hus, men i Hovedsagen 
er Indretningen den samme ogsaa i de større Huse i Thy og 
Vendsyssel, dog kan der være den Ændring, at Stalden er anbragt op 
til Beboelsen, altsaa i det egentlige Beboelseshus, ja nogle Steder 
begyndte Stalden endog i Frammerset i ældre Tid, og naturligvis er 
Udhusrummene færre eller flere efter Landbrugets Størrelse.  
Som den sidste Bygningstype vil vi derefter se paa den tolængede 
Parallelgaard fra Elling ( se Grundplanen og Billedet), hvor Længerne 
paa Grund af særlige Vej forhold har faaet en skæv Stilling for 
hinanden, ligesom Stuehuset: Raalingen eller "I sæt huset", som det 
ogsaa kaldes i Vendsyssel (i Thy og paa Mors ogsaa "Sals"), er blevet 
anbragt Nord for "Laden", som er den almindelige Benævnelse for 
Udhuslængen, skønt den ogsaa indeholder Staldene. I Almindelighed 
ligger Længerne omvendt for hinanden, saa at Stuerne vender ud mod 
Pladsen mellem Længerne 
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Ved en nøjere Betragtning af Beboelseshuset her ses det, at 
Rummene fra Østgavlen til Køkkenet er i ret nøje 
Overensstemmelse med Aggerhuset. I Storstuen (Østerstuen) har 
Bohavet enkelte Steder  

 

 
Grundplan af Parallelgaarden »Østerbroen« i Elling, Horns 
Herred, Vendsyssel. (Maalt i 1927 af H. Zangenberg).  

bestaaet af et langt Bord langs Vinduerne, og herom har der været 
Bænke ligesom i Dagligstuen, men for det meste var det 
almindelige Kister eller "Ørker" (gamle Kister med fladt Laag), 
Dragkister og Skabe, som udgjorde Bohavet. Hos de større Bønder 
fandtes i ældre Tid i Storstuen et virkeligt Pragtstykke  
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en "Skænk" med Skabe, som 
var Gemmested for Husets 
Sølvkander og Bægre. 
Gulvet i denne Stue kunde 
ogsaa være af Fjæle, men i 
nogle Egne blev det gamle 
Lergulv dog først ombyttet 
ved en eller anden festlig 
Lejlighed, især Bryllup, for 
at Gæsterne kunde danse i 
denne Stue.  
Dagligstue-Interiøret 
fremgaar af Billedet af 
Dagligstuen i Holmegaard i 
Øster Vandet i Thy. Her stod 
et Bord ,,Skyw" langs Vindu-  
erne, omgivet af faste 
Vægbænke. Ind mod Stuen 
stod en "Skammel 
  

               
                K. ULDALL Foto  
Dagligstue i Holmegaard, Øster Vandet  
i Hillerslev Herred, Thy.  
  
en løs Bænk, som i Vendsyssel kaldtes ,”Forsæde". 
Undertiden var der ogsaa en Fjælevæg eller et Panel for Bord-
enden, og Bænken kunde da have en udskaaret Højsædefjæl 
"Snabe" eller "Snabefjælen". I Stuen kunde ogsaa findes et Par 
Stole med flettede Halmsæder. Væggen, der adskilte Alkoverne 
fra Stuen, kaldtes i Vendsyssel "Skod" og var forskellig indrettet, 
idet der kunde være Døre for Alkoverne, eller ogsaa savnedes 
disse, og Aabningerne var da dækkede med et Forhæng, (se 
Billedet af Alkovevæggen i Huset fra Vorsaa).  

Mellem Alkoverne var der især i Thy, som tidligere nævnt, 
anbragt et lille Vægskab, Skænken, men i Vendsyssel var det mere 
almindeligt, at Uhret, ”Sejerværket", var anbragt her i Stedet for en 
Skænk. I Thy kaldtes Uhret "Klokke", naar det havde to Visere, og 
"Viserværk" naar det kun havde een Viser, og Uhret kunde da 
ogsaa i Thy være anbragt ved Siden af Skænken. 
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I Vendsyssel var der nogle 
Steder anbragt et  
”Klokkehus" under Uhret 
til at opfange Lodderne i  
( se Billedet fra Vorsaa), og 
et saadant var somme 
Steder særligt pyntet med 
Udskæringer og 
Inskriptioner som f. Eks. 
det, der opbevares i 
Hjørring Museum, som 
stammer fra Dronninglund, 
og som bærer 
Inskriptionen: I FRED VEL 
JEG LÆGE MIG TILLIGE 
AT SOVE, THI DU, 
HERRE! ALENE SKAL 
LADE MIG BO 
TRYGGELIGEN.   

ELNA MYGDAL FOT  

Alkovevæg i et Hus i Vorsaa i Albæk Sogn, 
Dronninglund Herred, Vendsyssel.  

 
- 1666. Sengeskoddet var i Thy især i Agger, blaamalet, men i 
Vendsyssel var det vistnok oftest umalet. Kakkelovnene var, før 
Jærnbilæggerovnene vandt Indpas, opført af Kakkelpotter eller 
"Kakkelgryder", som i Vendsyssel især blev lavede i Brønderslev. 
Ovnene var gerne muret paa en ”Pold”, saa stor, at der kunde siddes 
paa den, og Ovnene spidsede noget opefter. Foroven var der anbragt 
en Lerramme, og heri var der nogle Steder indsat Faareben som 
Knager til at tørre Tøj paa. Ved Jærnbilæggeren var der gerne en 
"Kakkelskuffe" under Ovnen til at tørre Uldstrømper m. m. i, og 
foroven fandtes en "Kakkelramme" til at tørre Malt i. Dette var 
almindeligt i de fleste mindre Hjem, hvor man bryggede Øllet selv, 
men i enkelte Byer havde man dog ogsaa særlige Smaabygninger 
"Maltkøller" til dette Brug. (Se Billedet).  
Fra Dagligstuen i Gaarden Østerbroen kommer man ind i 
Sengekammeret, bygget som "Korsstue" i en "Kvist". Denne Stue 
blev ogsaa kaldet "Bittestue", og foruden Sengen bestod Bohavet af 
en Egekiste, en mindre "Skive" (Bord), og andet mindre Løsøre 

203  
 



 
som f. Eks. et Skrin o. s. v. 
Maaske har der her ogsaa 
staaet en Væv, eller en 
saadan har haft sin Plads i 
Storstuen. Vævene har i hvert 
Fald været i Brug i gamle 
Dage i Hjemmene og somme 
Steder prydede man dem 
endog med Inskriptioner som 
f. Eks. KAREN. LAVRIDS. 
DATER. ANO 1769. 

STØRCH. MIT. ARBEYDE. 
IESV. SØD. VER. MIN. 
TRØST. I. LIVF. OG. DØD. - 
Bag Korsstuen ligger Køk-
kenet, (se Billedet af dette). 

Køkkenet er bygget ud i Udskudet, og over Køkkenbordet ses 
”Kandebaand” (Tallerken eller Fadrækker ) baade paa Væggen og 
over Vinduerne. De mærkeligste Rosetter er paasat den mørke Væg 
med en overskaaret Kartoffel. Gennem den aabne Dør ser man ud i 
Bryggerset og faar her et Glimt at se af Skorstenen foran Bager-
ovnen.  

I Køkkenet var aaben Skorsten over "Aan" -en ( det aabne 
Ildsted). I Skorstenen var der i Forsiden et saakaldt "Anker", et 
svært Stykke Egetræ, hvorpaa Skorstenens fjerde Side blev 
opmuret. I disse Skorstensankere kunde ogsaa findes Inskription 
som f. Eks. i et saadant fra Øster Brønderslev (nu i Hjørring 
Museum): I H S. MSSB. ACDF. TENDER. ILDEN. OP. I. IESV. 
NAFN. OG. BEDER. GVD. OM NADE. AT. DEN. ICKE. FAAR. 
MERE. MAGT. END. TOE. HENDER. KAND. RAADE. ANNO. 
1703 DEN 7. JVLI. -  

Som tidligere omtalt naaede Væggene om Ildstederne sjældent 
højere end til Bjælkerne, men enkelte Steder var disse Vægge dog 
ogsaa som Skorstene ført op under Lyren. En saadan Skorsten 
kunde fra Bjælkerne være opført af Staver om flettede med  
”V aser” ( Halmbaand) og lerklinet paa begge Sider. 
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Maltkølle fra Gjeraa, Dronninglund 
Sogn og Herred, Vendsyssel.  



At der ikke gik Ild i disse 
Skorstene, skyldtes sikkert 
den store Anvendelse af Tørv 
til Brændsel, idet Tørven jo 
ikke blussede saa stærkt. - 
Den videre Indretning af 
Stuehuset i Østerbroen 
fremgaar af Grundplanen, og 
her skal blot tilføj es, at 
Stuen mod Vest var en 
Aftægtsstue, og endvidere 
gøres opmærksom paa, at 
Sengen til Pigen var anbragt i 
Udskudet bag Bagerovnen.  

Ofte var Bagerovnen 
forøvrigt vendt saaledes, at 
den laa paa langs i Huset, 
saaledes som det ses 
paaBilledet af Bryggerset i 
Gaarden i Alsted paa Mors. 

 
 
 

 
Bryggerset kaldtes undertiden ”Frammers”, men i ældre Tider hørte 
man ogsaa Ordet ”Ilders” som Benævnelse for dette Rum. Hvad 
”Laden” angaar, da ses Indretningen af Planen, dog maa det tilføjes, 
at Kostalden i den vestre Ende er bygget senere, og at Køerne 
oprindelig havde Plads, hvor der nu er Rum til Svin. Laden er 
gammeldags, og Kornet forkedes ind gennem Lemme i Ydervæggene 
eller gennem Loporten. I de yngre og senere byggede Lader 
”Agerumladerne” blev det ene, sjældnere begge Udskud, gjort saa 
bredt, at man fik ”Kørseler” paa langs gennem Laden og fra 
Agerummet kunde anbringe Kornet i ”Gulvene”, som Laderummene 
kaldtes.  
Som tidligere nævnt var der Gaarde, som bestod af tre Længer, og af 
dem var ofte ”Fæhuset” det mindste, og nogle af dem var endog helt 
eller delvis Jordhytter. Enkelte Steder har man haft smaa Udhuse, de 
saakaldte ”Spændhuse”, som egentlig blot er et straatækt Tag 
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Køkken i Gaarden ”Østerbroen” i 
Elling Horns Herred, Vendsyssel.  



1.  
 
 
 

 
K. ULDALL Foto 

 
Bryggers i en Gaard i Alsted, Mors Nørre Herred, Thisted Amt.   

stillet direkte oven paa Jorden, men disse Huse har næppe haft den 
Udbredelse i disse nordlige Egne som i den øvrige Del af Jylland. 
En vigtig Ting ved Gaardene var Brøndene. Brøndvippen med 
”Brøndkar” (Karmen over Jorden) og ”Svøb” (Vippestang) var 
tidligere almindelig i Vendsyssel, men Brøndene har dog ogsaa 
været saa dybe, at man maatte have Brøndvinde med ”Kjølspand” 
(”Kjøld”), d. v. s. Kjeld= Brønd) for at drage Vandet op fra Dybet. 
Dette sidste var især Tilfældet i Thy, hvor Spanden, som her kaldes 
”æ Sank”, skulde sænkes 30- 40 m. for at naa Vandet i en Brønd, 
gravet gennem Kalklag. Hvis Brønden var gravet lige uden for 
Længens Ydervægge, hvad der undertiden kunde være Tilfældet, 
opførtes et ”Brendhus” med Tag over den som en lille Udbygning 
paa Raalingen. Trods Vanskeligheden ved at skaffe sig Vand, var 
det ikke sjældent, at der fandtes Brønd baade i Frammerset og i 
Stalden, dog maaske særligt i Thy. - Haverne til Husene og 
Gaardene i disse Egne var i ældre Tider ikke stort andet end en 
”Kaalgaard”, I disse Egne bøjer Naturen sig for Vestenvinden, og 
Vidner herom er de karakteristiske Læbælter, som begynder med 
lave, afsvedne og forkrøblede Smaatræer og Buske mod Vest og 
derefter vokser jævnt i Højde og Vækst imod Øst 
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ind mod Haven. I Thy som i Vendsyssel var Haver med Frugttræer ret 
ualmindelige i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, og hed det sig om 
en Have, at den var rig paa ypperlige Frugter, saa mentes derved, at 
der fandtes gode Gulerødder, Grønkaal, Løg og vel ogsaa Kartofler i 
den. Visse Byer i Vendsyssel og i Øster Hanherred har dog dannet 
Undtagelser derfra, og Beboerne synes her at have været 
Foregangsmænd. - De gamle Kaalhaver var indhegnede med 
Jorddiger ( i Thy) eller med Stendiger ( i Vendsyssel), men de er nu 
for længst omdannede og ses saa godt som aldrig i Nutiden.  
Som en Afslutning paa Omtalen af den ældre Byggeskik i disse 
nordlige Egne af Landet maa vi se lidt nærmere paa Bygningerne paa 
Læsø, da disse afviger ret væsentligt fra Gaardene og Husene i 
Landsdelen Nord for Limfjorden. Læsøbygningernes Udseende 
fremgaar af Billedet af Gaarden fra Byrum, og det er da især det 
mægtige Tangtag, der kan være 1-2 m. tykt, som karakteriserer Øens 
Bygninger, enten det nu er Gaarde eller Huse. Tagenes Rygninger er 
undertiden saa brede, at der kan spadseres paa dem, og i ældre Tid 
kunde man se den mandlige Befolkning staa der oppe og med en 
Kikkert holde Øje med forbipasserende Skibe. Trods det usædvanlige 
i disse Tage er mange af dem dog ikke særlig gamle, da de er lagt paa 
Huse, som er opførte i den første Halvdel af det 19. Aarh. I 
Bindingsværksvæggene er Tømmeret for det meste sort, Vægtavlerne 
er hvidkalkede, og Vinduerne og Døre er grønmalede. Taget hænger 
hyppigt ned over Overvæggen (se Billedet) og er bortskaaret ud for 
Vinduesstederne, saa at der kan komme Lys i Stuerne. I ældre Tider 
var Lyre ogsaa her almindelig, men de er forsvundne især efter 1790, 
og Skorstenene 'blev da indført i Stedet. Fra gammel Tid har Læsø 
haft Fyrreskov, og endnu i vor Tid har man kunnet finde ret svært 
Tømmer i Bygningerne som Mindelse herom, men ellers er det 
overvejende Vragtømmer, som Husene er byggede af. En anden 
Afvigelse fra Byggeskikken i Thy og Vendsyssel er den, at 
Bygningerne ikke har Udskud, men er byggede som almindelige 
Bindingsværkshuse, og endelig var de gamle Stuer ret stærkt udsty-
rede med Paneler og forskelligt Bohave, som stod i en vis  
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 1.   

 
 

Stuehus fra en Gaard i Byrum, Læsø.  

 

 

H. ZANGENBERG FOT.  

 
Modsætning til Fastlandet Vest for Øen og viste, at Læsø var 
beboet af en søfarende Befolkning, og at Husene snarere indeholdt 
Skipperhjem end Bondehjem. En Prøve paa en saadan gammel 
Panelstue viser Billedet af Storstuen fra en Gaard i Byrum Sogn.  

Gaard- og Hustyperne har i ældre Tid været de samme som i 
Thy. Baade det lange enlængede Hus og Parallelgaarden har været 
almindelige, hvad der ses af fundne Tomter i Klitterne af en Gaard, 
ødelagt af Sandflugt i det 17. Aarhundrede. I Nutiden leder man 
forgæves efter den tolængede Parallelgaard paa Læsø, den er 
forlængst blevet flerlænget, og somme Steder er Omdannelsen 
foregaaet saaledes, at det gamle og ret lave ”Indhus” (Stuehus), 
ogsaa kaldet ”Istræk” (svarende til Isterad - Ivisterad, d. v. s. 
Længe, hvori man ”vistedes”, opholdt sig), sank ned til at blive 
Udhus, og et nyt Indhus opførtes. Sammenbygning har i de sidste 
Aarhundreder været almindelig, og Tvillinggaarde, samt en 
Gaardgruppe som Bangsbogaardene, hvor fire Gaarde er sammen-
voksede til eet Kompleks, vidner i Nutiden herom. Det lange 
enlængede Hus, hvis Indretning er temmelig ensartet over hele 
Øen, har med Hensyn til Beboelsen en stærk Lighed med  
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Panelstue (Storstue) fra en Gaard i Byrum Sogn, Læsø.    

den, der ses paa Planen af Vinkelhuset fra Agger, dog havde man 
oprindeligt ingen Storstue, (dette har sikkert ogsaa været Tilfældet i 
Thy og Vendsyssel). I Vest eller Øst ligger saaledes en Forstue og 
bagved denne et Gæstekammer (paa Stedet, hvor Ølkammeret ligger i 
Aggerhuset). Op til disse Rum støder Daglig- eller ”Midterstuen”, og 
derefter følger Køkken med foranliggende Sovekammer, som senere 
blev indrettet til almindelig Dagligstue. Enkelte Steder har Bager-
ovnen været udskilt og henlagt til et særligt Bryggers (mod Nord) med 
foranliggende Pigekammer mod Syd. Derefter følger Loen, Laden og 
Stalden, og bag Huset ligger Brønden ”Tjalden” (af Kjeld - jydsk 
Udtryk for Brønd).  
I Gaardenes Beboelseshuse finder vi nogen Forskel. Med Tilføjelse af 
en Storstue og et ”Bislag” (lille Forstue) uden for Ydervæggen foran 
Gangen, er Stuerne og Køkkenet, ”Stegerset”, maaske nok de samme 
som ved det enlængede Hus, men nogle Steder kan Bryggerset, som 
ogsaa kaldes ”Yllerst” ( af Ilders), i Stedet for at ligge op til Køkkenet, 
være anbragt i Fløjen vinkelret paa Stuelængen, og Beboelsen 
fordeles derved paa to Længer og ligger saaledes i et af Gaardens 
Hjørner. Udhuslængerne var indrettede saaledes,  
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1.  
at hver Sædart havde sin 
Lade (”Gulv”) adskilte af en 
Lo og Stald længerne - 
Fæhusene - kaldtes 
”Fæ-Nøsteret” (af Nøds - 
Nødhus = Kvæghus). Til 
hver Gaard hørte en 
Flagstang, som blev rigelig 
brugt i ældre Tid, idet Flaget 
hejstes f. eks. naar man 
”tængede” (tækkede), eller 
naar Beboerne rejste fra eller 
ankom til Øen eller agtede at 
losse o. s. v.  

En Særegenhed for Øen 
var tidligere ogsaa de mange 
Husmøller, - smaa 
Stubmøller med Træflager 
som Segl ( se Billedet), - 

men de er nu snart sjældne. 
Endelig maa det nævnes, at 
primitive Smaahuse saasom 

Jordhuse og Faarehytter samt Fiskerhytter, brugt af Fiskerne under 
Hummerfiskeriet, ogsaa har været anvendt paa Læsø. Jordhusene 
kunde have Bindingsværk med Græstørvvægge, som indvendigt 
var klinede med Ler og kalkede. Disse forsvandt dog i Slutningen 
af det 19. Aarhundrede, men endnu findes enkelte Faare- og 
Fiskerhuse bevarede, og disse er nærmest Spændhuse tækkede med 
Tang.  

Disse Srnaahuse saavel som Møllerne og Tangtagene paa Læsø 
vil vel inden mange Aar blive sjældne Fortidsminder og helt 
forsvinde ligesom Parallelgaardene i Vendsyssel Nord for 
Frederikshavn, men endnu kan de findes, og den Rejsende bør ikke 
forsømme Lejligheden til ved Selvsyn at gøre sig bekendt med 
dem, de er nok Umagen værd, da de er et Udtryk for en 
ejendommelig Bygningskultur i vort Land, som vil forsvinde med 
disse Bygninger, og som sikkert aldrig mere vil vende tilbage.  

 

H. ZANGENBERG Foto  
 Husmølle i Byrum Sogn, Læsø.  



  
 
 
 

 
Fig. 1 Læsøkone i Festdragt. Efter Akvarel af H. Olrik.  
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Fig. 2. Læsøpige i Dagligdragt. Efter F. C. Lunds Danske Nationaldragter.  
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Selv om Danmark er et relativt 
lille land, er der alligevel store 
forskelle på den ældre landbebyg-
gelse fra egn til egn. Bygningernes 
udformning og placering er tilpas-
set de landskabelige og klimatiske 
forhold og er oftest opført af de 
byggematerialer, der kunne skaf-
fes lokalt. Landbebyggelsen er 
også præget af de nationale strøm-
ninger med andelsbevægelsen i 
slutningen af 1800-tallet, lensafløs-
ningen med de store husmandsud-
stykninger og strømningerne fra 
Bedre Byggeskik i begyndelsen af 
1900-tallet, der sammen med de 
traditionelle gårde og husmands-
steder danner en helhed med 
unikke kulturhistoriske og arki-
tektoniske kvaliteter.

De ældste, bevarede danske bonde-
bygninger er fra tiden omkring 1600, 
men der er ikke mange tilbage af dem. 
Først efter 1700 findes bygninger i 
større antal bevaret.

Indtil de store landboreformer i slut-
ningen af 1700-tallet var den over-
vejende del af danske landbygninger 
samlet i landsbyer, hvorfra den om-
givende jord blev dyrket i fællesskab. 

Bygningerne opførtes fortrinsvis oven 
på tidligere tiders gårdanlæg, således 
at man ved fjernelse af landsbygårde 
vil kunne finde flere rester under hin-
anden af ældre bebyggelse. 

Sådanne undersøgelser har vist, at der 
har været tale om en udvikling fra en- 
og tolængede ejendomme til sammen-
byggede, firelængede gårdanlæg.

Udskiftningen
Med udskiftningen – eller udflyt-
ningen – i slutningen af 1700-tallet 
brød man mønsteret med at bygge på 
den gammelkendte grund. Hvor den 
enkelte gårds jorder tidligere lå spredt 
over hele landsbyens tilliggende sam-
ledes jorderne nu omkring de enkelte 
ejendomme, som oftest ved at der ude i 
markerne blev opført nye gårde. Disse 
opførtes to-, tre- og firelængede, af-
hængigt af hvor i landet man befandt 
sig, og selvfølgelig under hensyntagen 
til hvor god en økonomi den udflyttede 
bonde havde. Mange af disse udflyt-
tede gårde eksisterer endnu, og man 

vil ofte kunne genfinde hele længer af 
langt ældre dato end udflytningstids-
punktet, fordi man sommetider har 
nedtaget den gamle gård i landsbyen 
og genbrugt én eller flere længer, der 
var af god kvalitet.

Bestanden af gamle bondebygninger 
fra før eller lige efter udskiftningen er 
stærkt svingende i de forskellige egne 
af Danmark. Nord for Limfjorden og 
på de vestjyske hedestrækninger er 
der bevaret overordentlig få gårde fra 
tiden før 1800. De rigere egne af landet 
har bevaret flest gamle bygninger, 
fordi der her har været råd til at bygge 
godt og solidt. Det gælder således især 
Fyn og Sønderjylland, men også den 
østlige del af Sydsjælland og Falster 
kan fremvise en række gamle gårde. 

Til gengæld finder man i de jyske he-
deegne en række gårde, opført i første 
halvdel af 1800-årene, af grundmur, 
der her er anvendt langt tidligere end i 
andre egne af landet.

Stjerneudskiftning, hvor gårdene forblev samlede
i landsbyen, men hvor markerne blev udformet, så 
de havde en ’spids’ der førte helt ind til den enkelte 
gård. Skellene mellem markerne fik dermed et 
’stjerneformet’ forløb på et kort eller set fra luften. 
Deraf navnet ’stjerneudskiftning’.

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

Landsbyen Viby på Fyn, som er stjerneudskiftet.
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Bindingsværk
De ældste gårde, der findes, er opført 
af bindingsværk. Bindingsværk er et 
skelet af tømmer, hvor stolper og bjæl-
ker udgør de bærende led.

De lodrette stolper er rejst enten 
direkte på syldstenene (fundamentet) 
eller tappet ned i en fodrem (vand-
ret tømmerstykke). Stolperne i de to 
sider af bygningen er anbragt over for 
hinanden og forbundet med en bjælke. 
På langs forbindes stolperne foroven 
af en tagrem, som de er tappet igen-
nem. Tagremmen styrer og sammen-
holder konstruktionen og lukker for 
de øverste tavls udfyldning. De øvrige 
tømmerstykker benævnes under ét 
fyldtømmer. Det vandrette fyldtømmer 
kaldes løsholter og det lodrette dok-
ker. Yderligere er der skråbånd samt 
vindues- og døroverliggere. Fyldtøm-
meret har til formål at sammenholde 
og afstive de bærende tømmerstykker 
samt at være ramme for døre, vinduer 
og tavl.

To stolper forbundet med en bjælke på 
tværs af huset udgør et bindt, og bin-
dingerne deler huset op i fag, der som 
regel har samme størrelse. Da spærene 
altid er anbragt direkte over stolperne, 
gentages den regelmæssige opdeling i 
tagrummet. Denne strenge fagdeling 
er det karakteristiske ved bindings-
værket og er det, som adskiller det fra 
andre konstruktionsprincipper.

Der skelnes mellem to konstruktions-
måder afhængigt af bjælkernes anbrin-

gelse i bindingsværkskonstruktionen. 
Ved bindingsværk med styrtrums-
konstruktion samles bjælkerne med 
stolperne ved, at disse tappes sammen. 
Denne konstruktion kendetegnes ved, 
at der øverst i stolperne udvendig på 
huset ses gennemstukne bjælketappe, 
der som regel er fornaglede med              
to nagler.

Konstruktionen ses i meget gamle 
bindingsværkshuse på Sjælland og 
Lolland-Falster udført med bladede 
samlinger, således at hele bjælkeho-
vedet er synligt udvendigt på hu-
set. Det kaldes glammede bjælker.                 
Det lille stykke væg over bjælken op til 
tagremmens overside kaldes styrt-
rumsvæggen. Spæret er ikke fastgjort 
til bindbjælken, men til en lodret tap 
i topenden af stolpen. Spærene kan 
dog også være placeret uafhængigt af 
stolpe- og bjælkeplaceringen.

Ved den anden konstruktion, kaldt 
spærfagskonstruktionen, ligger bjæl-
kerne oven på tagremmen i en kæm-
ning (indskåret samling), og her er 
bjælkerne ikke direkte forbundet med 
stolperne. Til gengæld er spæret og 
bjælken tappet sammen, hvorved tryk-
kræfterne fra tagværket og spærene 
føres lodret ned på ydervæggen.

Som en grov regel, kan man sige, at 
bygninger på landet med styrtrums-
konstruktion som oftest er opført først 
i 1800-tallet eller før, og at jo højere 
styrtrumsvæggen er, des ældre er 
huset. Bygninger på landet med bin-
dingsværk med spærfagskonstruktion 
er som regel opført efter 1830.

Egnssærpræg
Hovedprincipperne i bindingsværket 
er det samme overalt i landet, men i 
detaljerne er der store variationer fra 
egn til egn.

Blokudskiftning. De udflyttede gårde ligger 
centralt på de nye, samlede jordlodder, placeret 
et stykke fra landsbyen. Man ser ofte en kombina-
tion af stjerneudskiftning og blokudskiftning, 
fordi ikke alle gårde i landsbyen kunne komme 
med i stjerneudskiftningen, og fordi denne ikke 
kunne nå ud til alle markerne i periferien af                            
landsbyens jorder.

Styrtrumskonstruktion med gennemstukne 
bjælketappe med to udvendige tværnagler.
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Bygningerne i de trærige egne i Østjyl-
land har meget svært egetømmer i fa-
caderne. I det østlige Sønderjylland ses 
ofte dobbelte dokker i undertavlene, 
mens bindingsværket bliver enklere, jo 
længere nord- og østover man kommer.
Det fynske byggeri er af høj kvalitet, 
men ofte ikke så gammelt, idet bin-
dingsværksbyggemåden holdt stand 
længe på Fyn, hvor der var meget og 
godt bygningstømmer til rådighed.
Kommer man til det sjællandske land-
hus, ses det tydeligt, at kvaliteten er 
ringere. Her anvendes ikke bindings-

værk med gennemstukne bjælketappe, 
men med glammede bjælkehoveder. 
Der anvendes som oftest fyr i stedet 
for eg, der er længere mellem stolper-
ne, og der ses slet ikke den rige brug 
af løsholter og dokker. Der anvendes 
heller ikke fodrem; stolperne er sat 
direkte på syldsten og forbindes i de 
bedste huse forneden af syldstykker 
fra stolpe til stolpe. Helt spinkelt er 
bindingsværket i Nordsjælland og 
Nordvestsjælland, hvor løsholterne 
er erstattet af sidebånd, der er pålagt 
stolpernes inderside.

Suler og højrem
Det er bindingsværket med de tagbæ-
rende stolper i ydervæggene og den 
regelmæssige fagdeling, der dominerer 
blandt de gamle landbygninger. I nogle 
egne kan man imidlertid finde huse, 
der er bygget efter andre principper. 
Det er sulehuse og højremshuse, som 
ligner hinanden ved, at de tagbærende 
stolper er anbragt inde i bygningerne.

I sulehusene er der inde i bygningens 
midte rejst en række stolper - suler, 
som bærer en ås under rygningen af 
huset. Denne byggemåde kendes i 

dag fra Fyn, men har tidligere været 
udbredt over større dele af landet. Op-
rindelig har sulekonstruktionen været 
brugt i såvel stuehuse som avlsbygnin-
ger, men i senere tider har den mest 
været anvendt i avlsbygningerne, især 
laderne, hvor konstruktionen gav frie, 
høje rum, der var velegnede til kornop-
lag og tærskning.

Højremshusene er udbredte i Vendsys-
sel og Thy. I disse huse hviler spæ-
rene ikke på ydermurene, men på to 
højremme, der bæres af stolper inde i 
huset. Fra højremmen fører stikspær 
ud til ydermurene. Selve konstruktio-

Tværsnit i ladebygning med sulekonstruktion. 
Efter Zangenberg, 1925.

A: Styrtrumskonstruktion med glammede bjælker. B: Styrtrumskonstruktion med gennemstukne bjælker. C: Bindingsværkshus med spærfagskonstruktion. D: 
Grundmuret vægkonstruktion med sugfjel og sternbræt. E: Grundmuret vægkonstruktion med muret og pudset (trukket) hovedgesims.

Tværsnit i hus med højremskonstruktion. Efter 
Zangenberg, 1925 Tværsnit i hus med højremskon-
struktion. Efter Zangenberg, 1925



INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING

4

Egnsbyggeskik på landet før 1930

nen står således velbeskyttet inde i 
husene, og ydervæggene, der ikke skal 
bære tagets vægt, er ofte let byggede. 
De indvendige stolperækker deler 
husene op i et bredt midtparti og to 
lavere sidepartier (udskud). I stuehu-
sene mangler udskuddene ofte foran 
stuerne, medens udhusene som regel 
har udskud på begge langsider.

Farver på og overfladebehandling 
af bindingsværk
Bindingsværkshusene krævede megen 
vedligeholdelse og blev gerne hvert år 
inden pinse kalket, tjæret og malet. 
Der er forskel på, hvordan man i de 
enkelte egne behandlede facaderne.

På Sjælland er der tradition for at 
kalke bindingsværkshusene hvide på 
tavl og tømmer. Det gjorde man også 
på Møn og Nordfalster, medens den 
sydlige del af Falster har haft såvel 
helt hvide huse som huse med tjæret 
eller malet tømmer og lyserøde eller 
hvide tavl.

På Fyn er det svære bindingsværk så 
godt som altid opstolpet, dvs. givet en 
afvigende farve i forhold til tavlene. 
Der kendes dog på Faaborgegnen, på 
Nordvestfyn og på halvøen Hindsholm 
nogle bygninger, der ikke synes at 
have været opstolpet. Et træk, der må-
ske kan pege på, at opstolpning ikke 
har været så udpræget i ældre tid. Det 
mest almindelige på Fyn siden midten 
af 1800-tallet er imidlertid, at tømme-
ret er tjæret, brun- eller grønmalet, og 
at tavlene er hvidkalkede. På Vestfyn 
ofte med gule undertavl og hvide over-
tavl. Omkring Assens ses den særlige 
variant, at stuehuset er opstolpet, 
mens udlængerne ikke er. Der findes 

næppe ret mange huse tilbage med 
opstregede fuger, men mange steder 
på Øst- og Sydfyn, herunder på de syd-
fynske øer, var tavlene i midten af for-
rige århundrede malet med vandrette 
streger på murværkets fuger, f.eks. blå 
fuger på gule tavl.

På Tåsinge er husene dels hvidkal-
kede over tavl og tømmer, dels med 
rødbrunt tømmer og hvide tavl. På 
Thurø var det karakteristisk med røde 
stolper og hvide tavl med en blå fuge 
langs tømmerets kanter. De øvrige 
øer har overvejende haft hvide tavl og 
sorttjæret tømmer. Det sønderjyske 
adskiller sig på et meget væsentligt 
punkt fra andre egne ved de mange 
gamle grundmurede huse.

I hedeegnene i Jylland er de få bin-
dingsværksgårde, der endnu eksiste-
rer, opført af meget spinkelt tømmer 
med tavl udmuret med marksten, 
lersten eller klining. Bygningerne må 
antages altid at have været kalkede.

På Sjælland, på halvøen Hindsholm på Nordfyn, på Møn og som vist her på en ejendom der er flyttet til 
Frilandsmuseet fra Lolland-Falster, var bindingsværkshusene kalket over både tavl og tømmer.
Foto: Anne Lindegaard

Tværsnit i hus med bindingsværkskonstruktion 
og gennemstukne bjælker. Tagkonstruktionen har 
hanebåndsspærfag. Efter Zangenberg, 1925.

Tværsnit i staldbygning med trempelkonstruk-
tion opført efter typetegninger fra landsforeningen 
Bedre Byggeskik.
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Den store farverigdom skal man til 
Østjylland i egnene mellem Kolding 
og Århus for at finde. Tømmeret er 
altid opstolpet, sorttjæret eller malet 
rødbrunt eller sjældnere grønt. Til 
det sorte tømmer er tavlene gule eller 
røde, undertiden med hvide streger 
langs kanterne (randfuger). De forskel-
lige variationer genfindes meget blan-
det, og det er vanskeligt at tillægge én 
type dominans i et område.

Grundmurede huse
Til forskel fra bindingsværkshuse er 
grundmurede huse opført udelukkende 
af murværk.

Allerede i 1700-tallet lærte bøn-
derne i Sønderjylland selv at brænde 
tegl til deres nybygninger. Tidligt i 
1800-årene bliver det også almindeligt 
i Vestjylland, hvor bindingsværks-
husene var af ringe kvalitet, da der 
ingen skove fandtes, hvor man kunne 
hente tømmer. I disse egne afløstes 
bindingsværkshusene i første halvdel 
af 1800-tallet derfor af grundmurede 
huse af røde sten. Bygningerne overtog 
bindingsværkshusenes proportioner og 

fagdeling, der nu markeredes af sten-
husenes regelmæssige vinduesrækker.

Omkring midten af 1800-tallet blev 
bindingsværket over det meste af lan-
det efterhånden udkonkurreret af det 
murede byggeri.

I de egne af landet, hvor natursten 
skulle fjernes fra markerne, blev de 
anvendt til byggeri af udlænger. Sær-
ligt på Nordvestsjælland og Bornholm 
findes en række staldlænger af kløvede 
marksten rejst i tiden 1870-80 samt i 
Østjylland, hvor der ofte ses stalde af 
kvaderhuggede marksten.

Med cementens fremkomst i 1860’erne 
og dens indførelse som byggemateriale 
gennem 1880’erne og 90’erne blev det 
muligt at opføre støbte staldkonstruk-
tioner. Fra 1890’erne kendes disse 
staldlænger fra de samme egne, som 
anvendte kløvede marksten. Byg-
ningerne er konstruktivt dårlige, og 
mange af dem er forsvundet.

Træbygninger
Til gårdene hører der også en del træ-
bygninger: lader, vognskure, hønsehu-
se, mindre skure, garager m.m. samt 

udhuse, en havestue eller et lysthus i 
ny og næ. Disse er opført af bindings-
værk, beklædt med brædder, oftest en 
på to eller brædder med lister, sjæld-
nere med spånbeklædninger.

Man kan dog som et kuriosum nævne 
de sjællandske, lolland-falsterske og 
bornholmske bondehuses trægavle, de 
alsiske hjelm-lader og de sønderjyske 
bullader, som repræsenterende meget 
gamle, egnstypiske træbygninger og 
-overflader.

Træbygningerne er oftest malede i 
røde, gule, brune eller sorte farver. 
Trætjærede bræddebeklædninger eller 
bræddegavle ses også.

Tagdækning
I tiden indtil omkring år 1900 var det 
altovervejende tagdækningsmateriale 
strå, langhalm eller rør - afhængigt af 
hvad der var mulighed for at skaffe lo-
kalt. Dyrest og bedst var det at lægge 
tagrør. Hvis det ikke kunne skaffes, 
anvendtes langhalm, som man havde 
nok af fra markafgrøden.

Selv om stråtage udførtes overalt i 
landet, er tækkemetoden ikke ens.

På fynske bindingsværkshuse var tømmeret 
opstolpet i en afvigende farve. Tavlene var ofte 
hvidkalkede, men visse steder også gule, røde, eller 
som her med gule undertavl og hvide overtavl.

Tidligt i 1800 årene blev det almindeligt at opføre grundmurede huse i Sønderjylland, og fra midten af 
1800- tallet bliver bindingsværket over det meste af landet udkonkurreret af muret byggeri.
Foto: Anne Lindegaard
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Der er to forskellige metoder til 
fastgørelse af halm eller tagrør. De to 
metoder, binding og syning, lod sig i 
ældre tid skarpt adskille. De bundne 
tage er karakteriseret ved, at duk-
kerne (bundterne) fastholdes af kæppe, 
som regel hassel, der bliver bundet 
til lægterne, medens det syede tag 
udføres ved, at garnet eller tråden sys 
rundt om lægter og dukker. Således 
var Sjælland, Møn, Lolland, Falster, 
Samsø og Bornholm de områder, hvor 
binding var almindeligt, mens man i 
Jylland og på Fyn syede tagene.

Tækkefaget har imidlertid været 
præget af individuelle løsninger. Møn-
ningsmaterialet og måden at udføre 
mønningen (rygningen) på har selv-
sagt også været bestemt af, hvad der 
var nem adgang til. Derfor blev der i 
de skovrige egne i Østdanmark brugt 
kragetræer til at fastholde mønnings-
halmen. Kragetræer er kløvede ege-
træsstykker, der er sammenholdt to og 
to og anbringes over mønningen. 
I Vestjylland med den udsatte belig-
genhed og den ringe mængde træ 
brugte man græstørv i stedet for 
halm. I hedeegnene var halmen også 
en mangelvare og blev derfor såvel i 
taget som på mønning strakt ved at 

indsy rækker af lyng. I disse egne har 
mønninger af lyngtørv været me-
get almindelige. De er i øvrigt mere 
holdbare end halmmønninger. Se                                             
informationsbladet Stråtage. 

Ved kysterne og på nogle øer har tang 
ligeledes været anvendt, mest konse-
kvent på Læsø, hvor det blev brugt til 
hele taget. På de sydfynske øer brugte 
man kun tang til mønningen.

Gårdtyperne
Ved at systematisere de forskellige 
gårdanlæg kan man nogenlunde sik-
kert fastslå, at den enlængede gårdty-
pe eller gårde med absolut domineren-
de hovedlænge især har været anvendt 
på Bornholm, de sydfynske øer samt 
på Als og Sundeved.

En anden karakteristisk gårdtype er 
den såkaldte parallelgård, som først og 
fremmest kendes fra Thy og Vendsys-
sel. I disse egne er den i høj grad med 
til at sætte sit præg på landskabet. 
Parallelgårdene er som regel mere 
beskedne ejendomme med to paral-
lelt liggende længer, der næsten altid 
vender gavlene mod øst og vest.
Trelængede gårde findes mange steder 
i landet, men især på Fyn er typen 

ofte anvendt ved husmandssteder og 
smågårde med en boliglænge og to 
korte sidelænger. Gårdspladsen åbner 
sig som regel mod vejen. 

Endelig findes der den firelængede 
gårdtype, der dominerer på Sjæl-
land, Fyn og i Østjylland, dog med 
den forskel, at den sjællandske gård 
er sammenbygget ligesom den fyn-
ske, medens man i Jylland ofte har 
et fritliggende stuehus i nær kontakt                      
til længerne.

Grundplaner
I Sønderjylland, hvor husene er 
bredere og mere rummelige end i det 
øvrige land, har de enlængede huse 
sædvanligvis et langsgående skille-
rum, således at stuerne ligger parallelt 
bag hinanden. Modsætningen hertil er 
huse med højremskonstruktion, hvor 
rummene er tværgående.

Den parallelle gård, der er særlig ud-
bredt i Nordjylland, er karakteristisk 
ved, at den ene længe rummer stue-
huset og eventuelt en mindre stald-
del, fortrinsvis hestestalden, mens 
den parallelle længe indeholder stald, 
lade, lo m.v. Til disse gårde har der 
sandsynligvis i ældre tid været knyttet 

A: Vendsysselsk gårdtype. Den tolængede gårdtype med bygningskroppe, der ligger i øst-vestlig retning. B: Firlænget gård fra Ringkøbingegnen. C: Marskgård fra 
Tønderegnen. I det åbne landskab ligger gårdene på kunstige holme, de såkaldte varf, der hæver sig over det omgivende, flade landskab. D: Fynsk husmandssted 
(boelssted). Stuehuset er flankeret af to sidefløje, der rummer stald og lade. E: Firlænget, sjællandsk bondegård. Denne bygningstype var især udbredt før ud-
skiftningen i slutningen af det. 18. årh., men var fortsat anvendt op til midten af 1800-tallet. F: Husmandssted med vinkelformede avlsbygninger. I de gårde som 
De sjællandske Landboforeninger og Landsforeningen Bedre Byggeskik projekterede og opførte i 1930’erne, kombinerede man hensynet til bygningsøkonomi og 
arbejdslettelse i overensstemmelse med tidens krav.
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fritliggende bagehuse, hvori de store 
bageovne har været placeret.

I trelængede gårde og vinkelgårde har 
det været almindeligt, at stalden lå i 
det, der må betegnes som hovedhuset, 
mens lo, lade m.v. har ligget i henholds-
vis vinklen eller i de 2 tværlænger. 
Særligt på Fyn vil det ofte ses - selv 
i trelængede huse, at hjørnerne er 
rundbyggede; et tegn på at huset har 
sulekonstruktion.

I firelængede gårde, der er udbredt over 
hele det østlige Danmark og den østlige 
del af Jylland, er stuehuset typisk ind-
rettet med bolig i den ene fløj, eventuelt 
suppleret med en stald- eller ladedel. 
På Sjælland har gårdene lukket sig 
mod omgivelserne og åbnet sig mod 
gårdspladsen. Det vil sige, at kun få 
porte og lemme har vendt ud mod mar-
ker og vej, mens øvrige døre og vinduer 
i stuehus m.v. fortrinsvis har vendt 
mod gårdspladsen. Stuehusplanernes 
indretning var væsentligst bestemt af 
skorstenens placering.

På Sjælland og Jylland nord for Lim-
fjorden har der overvejende kun været 
én skorsten, der har samlet alle husets 
ildsteder. Efterhånden som stuehusene 
er vokset, har der vist sig behov for 
at opføre en ekstra skorsten, der ofte 
blev opført som en kakkelovnsskorsten 
ved den finere stue i husets ene ende. 
I Nordjylland så godt som altid i den 
vestre ende.

Ildstedets placering i det enlængede 
hus var i Jylland sådan, at der fyredes 
fra frammerset (forstuen) direkte i 
køkkenildstedet og i ovnen. Man stod 
udenfor ildstedet og fyrede ind på 
kogepladsen. De enlængede huse på de 
sydfynske øer havde samme fyringsmå-
de, medens man i den sjællandske type 
måtte stå inde i skorstenen. I modsæt-

ning til de fynske gårde, hvor køkke-
nildstedet typisk fyres fra dagligstuen 
eller fra et egentlig køkken, så fyres 
de enlængede huse på øerne typisk fra 
bryggerset.

Dette får til konsekvens, at de to skor-
stene står ganske tæt, idet bageovnen 
og køkkenildstedet har hver sin skor-
sten. Det er overvejende sådan, at man 
på Fyn og i Jylland har placeret den 
svære bageovn på langs i huset, mens 
man i de noget bredere huse i Søn-
derjylland og i de smalle, sjællandske 
huse har placeret bageovnen på tværs. 
På Sjælland således, at den ofte har 
stukket ud igennem væggen og været 
dækket af med et lille ludetag. Sådanne 
ovne findes dog også på Fyn.

De daglige rum var selvfølgelig kon-
centreret omkring ildstedet og dermed 
varmekilden. Deraf fremgår, at antallet 
af dagligrum var større i Vestdanmark 
end i øst, hvor alle funktioner var sam-
let om blot et ildsted.

Landbyggeriet sat i system
Der findes en række typetegninger til 
bøndergårde fra det 18. århundrede. 
Flere godser udarbejdede dem til an-
vendelse i forbindelse med nybyggeri 
ved udskiftningen og til forbedring af 
landbrugsforholdene, såvel driftsfor-
hold som boligforhold. Væsentlig betyd-
ning får typetegningerne dog først efter 
midten af 1800-tallet, blandt andet 
på grund af Det kgl. danske Landhus-
holdningsselskabs indsats fra 1856 og 
fremefter. Forslagene opererer med et 
fritliggende stuehus med større bredde 
i forhold til de tidligere kendte. Derfor 
er der plads til en gennemgående skil-
levæg i husets længderetning. Over for 
stuehuset var et trelænget avlsgårdsan-
læg. Bygningerne forudsættes tækket 
med strå, men efter 1880 ses også en 
række forslag, der opererer med tagpap 

A: Gavlbeklædning af ru eller høvlede brædder 
med affasede dæklister. Beklædningen er forneden 
afsluttet med vandbræt på trækonsoller. Gav-
ludhænget er afsluttet med vindskede sømmet på 
lægteenderne, der bærer stråtaget. B: Muret gavl 
med såkaldte strømskifter ved afslutning mod tag-
kanten, der især fandt vid udbredelse i det murede 
byggeri omkring 1900. C: Vestjysk muret gavl. Ho-
vedgesimsen på facaderne går med rundt om gavlen 
og fortsætter langs det halvvalmede tag.

På Sjælland var bageovnen stukket ud gennem 
væggen og dækket af et lille ludetag, men i Jylland 
og på Fyn var bageovnen placeret på langs inde i 
huset.
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og skifer som beklædning, skifer på 
stuehuset, pap på udbygningerne.

I stuehusene har kakkelovnen vundet 
indpas, og deraf følger, at der er behov 
for flere skorstene - typisk tre eller fire. 
Tiden efter 1875 er præget af omlæg-
ningen af dansk landbrug fra korn-
produktion til animalsk produktion. 
Dette fik som naturlig konsekvens, at 
mange gamle landbrugsbygninger blev 
fjernet i slutningen af 1800-tallet og 
erstattet af nye, grundmurede byg-
ninger. Det er væsentligt at bemærke, 
at selv om bygningerne blev større, 
og anlæggene fyldte mere, fastholdt 
man mange steder det tre- eller                                                
firelængede gårdanlæg.

Trempelhuset er en bygning med et 
noget fladere tag og stor afstand imel-
lem stueetagens vinduer og tagskæg-
get. I staldbygningerne kunne foderet 
opbevares på en rationel måde på det 
høje trempelloft over staldene. Dette 
byggeri genfindes overalt i landet, 
men er særlig almindeligt i Vendsyssel                  
og Sønderjylland.

Helt nye bygningsformer udvikledes i 
forbindelse med udstykningen af hus-
mandsbrug først i 1900-tallet. Ofte er 
der her tale om vinkelhuse med et lille 
stuehus og en noget rummeligere stald- 
og ladelænge.

Gårdens placering i landskabet
Vejrlig og beliggenhed har styret 
placeringen af gårdene. Husene med 
spidsgavl er koncentreret i den ”østre 
side af de danske lande”, mens de halv- 
og helvalmede huse ligger ved vest-
vendte kyster. Således er der hel- eller 
halvvalm på husene langs den jyske 
vestkyst, ligesom halvvalm er meget 
almindelig på Vestfyn, Vestsjælland 
samt Lolland.
I Vest- og Nordjylland ser man gårdene 
placeret lavt i terrænet, og det er lave 
huse med relativt store tagflader. De 
enlængede huse vender så godt som 
altid gavlen mod vest for derved at be-
grænse varmetabet og for bedre at stå 
imod den skrappe vind. 

På det tættere bebyggede Fyn og Syd-
sjælland vil man finde gårdene liggende 

tæt ud til vejføringen, eller de er udflyt-
tet og ligger midt på deres marker og 
markerer sig i landskabet. Bornholm 
er i denne sammenhæng helt speciel, 
idet de mindre ejendomme, hvoraf kun 
få er uændrede, har været enlængede 
og ligget som i Vestjylland med gavlen 
mod havet, mens de mange, store gårde 
aldrig har ligget i landsbyer, men altid 
været fritliggende og således kunnet 
udvikle sig til at blive de meget store 
anlæg, man ser i dag.

Med det murede byggeri, specielt i 
det 20. århundrede, blev der gjort 
op med de traditionelle byggeregler. 
Gårdene blev placeret højt for at opnå 
udsigt, lys og luft, men vel også for at 
sikre bedre færdselsmuligheder på de 
højere liggende arealer. Dette har med-
ført, at nybyggeri får en meget markant 
indflydelse på landskabet.

Hel- eller halvvalmede tage er meget almindelige ved vestvendte kyster både ved den jyske vestkyst, på Vestfyn, på Vestsjælland og på Lolland.
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Byggeskik 
AF HANS HENRIK ENGQVIST 

 
 

Naar man skal fastholde en egns eller en landsdels byggeskik maa man forsøge at borteliminere 
det sidste halve aarhundredes forandringer og tilbygninger. Hermed være ikke sagt, at der intet 
gammelt er bevaret; det billede man faar ved at gennemrejse landet i dag er blot saa broget og 
mangfoldigt, at det vil være vanskeligt alene herigennem at gøre sig klart, hvad der er karakteristisk 
netop for denne egn. 

Bygningernes ydre er frem for alt præget af konstruktion og materialer; i forbindelse med de 
enkelte længers placering i forhold til hinanden - og undertiden ogsaa helhedens beliggenhed i 
landskab eller landsby - er det byggeskikkens ”ansigt” - det vi først og fremmest fæstner os ved. 

Set under denne synsvinkel danner landskaberne nordenfjords: Thy, Han herrederne og 
Vendsyssel en helhed, der tydeligt adskiller sig fra det øvrige Jylland. Alle ældre bygninger i dette 
omraade er saaledes bygget som højremshuse (udskudshuse): det er ”treskibede” bygninger med to 
indvendige stolperækker, der støtter de fra gavl til gavl gaaende højremme, som igen bærer taget. 
Denne konstruktion omsluttes paa langsiderne og undertiden ogsaa paa gavlene af et lavt udskud, 
hvis tag fortsætter ”midtskibets” tagflader. (Se fig. 2, 9 og 17.) Bygningernes ydermure er saaledes 
meget lave og de straatækte tagflader temmelig store. I beboelsen udfor stuerne er sydsidens udskud 
altid udeladt, hvilket giver bygningsblokken en ret særegen form. (Se fig. 6, 8 og 17.) Et andet træk, 
der indprenter sig i ens bevidsthed, er ladeportene, der skærer sig et godt stykke op i tagfladerne. 
(Se fig. 12.) I almindelighed har gavlene halvvalm; hvor udskuddet gaar rundt om gavlene er 
tagfladen dog ubrudt fra kippen og ned til udskuddets tagskæg ligesom paa langsiderne. Især disse 
sidste bygninger, hvor de lave ydermure kun løfter det store sluttede tag ganske lidt op over 
terrænet, er af en stærk arkitektonisk virkning. (Se fig. 2 og 5.) Man faar virkelig fornemmelsen af, 
at disse bygninger er skabt i dette landskab og skabt til at modstaa det haarde altid blæsende klima. 
Konstruktionen, hvis bærende dele staar godt beskyttet af det lave udskud, der uden større 

Fig. 2. Gaard i Tingstrup nord for Thisted. Tegning fra 1880-erne af R. Mejborg, der viser den gamle Thy-gaard i reneste form med 
sals (stuehus) og lade liggende over for hinanden adskilt af den aabne gaardsplads. Laden har udskud paa alle fire sider, medens 
salshuset mangler dette ud for stuerne og østgavlen. Den lille udbygning paa sydsiden indeholder brønden, der tilgængelig fra 
bryggerset. I taget ses lyrehullet, hvorigennem røgen fra ildsted trak ud.



vanskeligheder lader sig udskifte, er ideel i dette barske land. Selvom man ikke kan sige, at 
højremshuset er skabt netop her - det har jo sine aner i oldtiden og har tidligere haft en langt større 
udbredelse end det er tilfældet i dag - saa er der næppe tvivl om, at vi i konstruktionens store 
modstandsdygtighed mod vejrliget skal søge forklaringen paa, at. man har udviklet og bibeholdt 
denne ældgamle byggemaade helt op til vor tid netop i disse egne. 

I dag vil det være vanskeligt for den tilrejsende at se noget særegent for Thy i gaardenes 
beliggenhed og i den enkelte gaards hovedudformning. Det skulde da lige være de brede læbælter, 
der de fleste steder beskytter huse og mennesker mod vestenvinden. Lave, forkrøblede og afsvedne 
er de yderste buske for langsomt at tiltage i højde og vækst øst-efter; helt op mod gaarden er træerne 
fuldvoksne og vinden presses som af bakke op over bygningernes tage. 

En nærmere undersøgelse af de ældre gaarde, og især matrikelkortene fra tiden omkring 1800 
viser, at gaardene i almindelighed har været tolængede med længerne liggende parallelt - med 
gavlene i øst-vest. (Se fig. 2, 3 og 5). Kortene viser dog ogsaa gaarde med et mere kompliceret 
anlæg; men i reglen kan man genkende de parallelle hovedlænger. De øvrige bygninger er korte og 
har karakteren af at være kommet til senere, hvilket svarer til de iagttagelser, der er gjort paa endnu 
eksisterende gamle gaarde. Her er det det almindelige, at stuehuset stadig ligger alene, medens der 
til laden er bygget et eller flere korte huse, saa denne del af gaarden bliver to- eller trelænget. De 
senere bygninger kan dog ogsaa være helt fritliggende. Parallelgaarden uden tilbygninger bestod af 
stuehuset, hvis gamle navn er sals (salshus), - benævnelsen raaling kendes dog ogsaa -, og 
udlængen (laden), der indeholdt ladegulve, loer og stalden i den ene ende. Der var saaledes kun lidt 
staldplads i de gamle gaarde; det er da ogsaa altid stalden, der bliver flyttet ud i de nye bygninger, 
medens laden optager den tidligere stalds plads. 

I ældre tid maatte man bære sæden ind i laden gennem en almindelig lav dør i udskuddet. De 
tidligere omtalte meget markante ladeporte, der skærer sig op i taget, hidrører fra forrige 
aarhundrede, da det blev almindeligt med køreloer tværs gennem laden. I sidste del af 1800-tallet 
vinder agerumsladen indpas; her kører man paa langs gennem det ene udskud, der er gjort saa højt 
og bredt, at der er plads til en læsset høstvogn. (Se fig. 1.) 

De gamle huse og smaasteder var enlængede - ofte af en meget anseelig længde, medens de 
noget større steder var vinkelbyggede - et krumt sted kaldtes disse. (Se fig. 4, 7c, 7e og 9.) For 
enkelte af de vinkelbyggede steders vedkommende gælder det, at de enten er blevet til ved 
tilbygning af en tværlænge til et ældre enlænget hus eller ved sammenbygning af to vinkelret paa 
hinanden liggende bygninger. I de enlængede og krumme steder er rækkefølgen af udhusrummene 
noget forskellig, - et sted gaar man fra bryggers lige ud i stalden og herfra videre ud i lo og lade, et 
andet sted kommer loen først og herefter følger stald og lade. 

Hvis man i dag gennemgaar de ældre gaarde og huse i Thy, træffer man i hovedsagen to stuehus-
plantyper. En ret enkel - vi kan kalde den A -, der kun har et ildsted: den aabne køkkenskorsten, fra 
hvilken der er indfyring til bilæggeren i dagligstuen, til bagerovnen og til gruekedlen. Den anden 
type, som vi vil kalde K, har to ildsteder: køkkenskorstenen op til dagligstuen og 
bagerovnsskorstenen i bryggers. A-typen finder vi frem for alt i Agger; der kendes dog ikke saa faa 
eksempler paa den jævnt fordelt over hele det omhandlede omraade. (Se fig. 7 a, b, e, g og 23.) Den 
har en ualmindelig bred aaben skorsten, hvis ene vange (sidemur) ligger umiddelbart op til 
dagligstuen; her er den murede ildstedsbænk og over denne indfyringsaabningen til bilæggeren. 
Bagerovnen stikker bagud - forskudt for ildstedsbænken - med ovnsmundingen i skorstenens 
bagmur. Det er karakteristisk, at køkkenet vender mod syd, og at udskuddet altid gaar hen foran det. 
Dagligstuen ligger i reglen vest for køkkenet med vinduer mod syd og alkover - næsten altid to - 
mod nord, gaaende ud i udskuddet; herudover findes ofte en tredie alkove, der helt eller delvis 
klemmer sig ind bag køkkenskorstenens bagmur. Det er ikke ualmindeligt, at udskuddet mod syd 
dækker hen over dagligstuefaget nærmest køkkenet, og heri er da et lille udskudskammer, som 
anvendes til opbevaring af mælkefade; et enkelt sted vides det at have været pigekammer. Op til 
dagligstuen ligger forstuen, og bag denne et ølkammer, der gaar helt ud i det nordre udskud og 
undertiden skyder sig ind bag en af stuerne, og endelig har vi storstuen, der benævnes øster- eller 
vesterstuen eftersom den ligger i den østre eller vestre ende af huset; det sidste er langt det 



almindeligste. I udskuddet er ofte anbragt en alkove og undertiden et malekammer med en 
haandkværn. Flere steder er der to gæstekamre i gavlen med døre fra storstuen (se fig. 23) og en 
sjælden gang kunde der være to storstuer; i saa fald kaldtes den ene storstuen og den anden øster- 
eller vesterstuen. Til den anden side for køkkenet ligger bryggerset, og herefter følger i de 
enlængede gaarde og huse udhusrummene stald, lo og lade. 

En nøjere gennemgang af Agger-husene viser forskellige noget varierende planer; der findes 
saaledes flere eksempler paa nordvendte køkkener, hvor bagerovnen er drejet paa langs af huset 
med indfyring i skorstensvangen. (Se fig. 7 c.) Mod syd - i samme fag som køkkenet - er saa 
indrettet et kammer ofte med alkover. Et andet hus med normalt sydvendt køkken har et kammer 
mod nord - delvis bygget ud over en grundmuret ”kvist” - og bagerovnen er drejet paa skraa ud i 
bryggerset. (Se fig. 7 d.) I begge tilfælde er der imidlertid tale om ombygninger, og det kan 
godtgøres, at disse huse tidligere har haft sydvendte køkkener med brede aabne skorstene med 
bagved liggende bagerovne; at kamrene maa være indrettet senere er heraf indlysende. 

Fig. 3. Landsbyerne Gøttrup, Helligsø og Nors, som de var henholdsvis i 1812, 1814 og 1787. Kortene viser med tydelighed, at 
gaardplanen med de to parallelle længer dengang var næsten eneraadende. I Gøttrup, hvor gaardene lejrer sig langs den nord-
syd gaaende vej med gavlene ud mod denne, giver det bybilledet et ganske egenartet præg. I Helligsø har en del af gaardenes 
lader korte tværlænger, der viser en tendens i retning af det trelængede og firlængede anlæg. I Gøttrup ses ingen tværlænger; 

men til gengæld er der flere stader ganske korte huse mellem sals og lade

Fig. 4. Enlænget sted i Vestløs i Vester Han herred af en ret anselig længde. Beboelsen ligger i husets østende, medens stald, lade og 
udhusrum optager den vestre del. Gl. fot. i Nationalmuseets 3’ afdeling. 



Kvisten er i Nørrejylland en udbygning med normal væghøjde og tagrygningen paa tværs af 
husets længderetning. Selvom den ofte ikke springer nævneværdigt frem foran udskuddets murflugt, 
betyder den en værdifuld rumforøgelse, forsi kammeret kan faa samme højde som stuerne. (Se fig. 
13.) 

Fig. 5. Fladskjærs gaard i Hunskjær, Bested sogn. De parallelle længer ligger ganske aabent i landskabet uden nogen afgrænsning af 
gaardsrummet mod markerne (se fig. 7 h). (H. Zangenberg fot.) 

Fig. 6. Enlængede huse i Agger by set fra sydvest. H. Zangenberg fot. 



Huse med sydvendte Kamre – saa at sige altid bygget ud i en kvist – finder vi overalt i Thy. For 
de allerfleste gælder det, at de har to skorstene, idet bagerovnen er lagt ud i bryggerset, hvor den har 
sin egen skorste, Det er denne plan, vi har betegnet med K. (Daligstue, forstue svarer i alle 

Fig. 7. Thy-planer. Maal 1:300 (nord opad). a. Md. Bohns hus i Agger. Thy-huset i sin enkleste form med vesterstue, forstue med 
bagvedliggende ølkammer, dagligstue med tre alkover, køkken med bred aaben skorsten med bagvedliggende bagerovn og øst herfor 

bryggers eg udhusrum. b. Per Kusks hus i Barslev paa Thyholm viser ganske samme plan. c. Niels Andersens Hus i Agger. Et 
vinkelbygget sted i sin senere skikkelse med køkkenet mod nord og sidevendt bagerovn; syd for køkkenet er indrettet et kammer med 

alkover. Tidligere har køkkenet ligget mod syd ganske svarende til Md. Bohns hus. d. Anders Andersens hus i Agger i sin senere form 
med bagerovnen skubbet skævt bagud og et kammer mod nord bygget ud i en kvist e. Anders Andersens hus som det huskes før 

ombygningen. f. Salset i Stærkjærs gaard i Tingstrup nord for Thisted i sin senere skikkelse med nordvendt køkken med almindelig 
lukket skorsten og komfur, bagerovn i bryggers med egen aaben skorsten og kammer bygget ud i en grundmuret kvist syd for køkkenet. 

g. Stærkjærs sals som det oprindelig har været med meget bred aaben køkkenskorsten delt paa tværs af en støttemur og bagerovnen 
liggende bag den østlige del af skorstenen. I det væsentlige svarer den øvrige del af beboelsen til den under a beskrevne plan, dog 

ligger der et gæstekammer vest for vesterstuen. h. sals paa gaarden Hunskjær ved Bested, hvis plan ret nøje svarer til den almindelige 
midtjyske plan med to skorstene (køkkenskorsten og bryggersskorsten med bagerovn); køkkenet vender mod nord og deler fag med et 

sydvendt kammer med to alkover. Her synes kun at have været udskud langs nordsiden. i. Sals paa Holmegaarden i Ø. Vanned 
nordvest for Thisted med to skorstene i lighed med salset paa Hunskjær. Kammeret syd for køkkenet ligger ud i udskuddet, som er 

ombygget for at give bedre højde og bedre vinduesmuligheder. Nord for dagligstuen er senere indrettet et kammer, der er bygget ud i 
en kvist, øst for storstuen, der ligger i husets østre ende, findes to gæstekamre. k. Sals fra gaard i Tingstrup nord for Thisted viser den 

klare Thyplan (tegnet efter Mejborgs skitse). 



væsentlige træk til A-planen.) (Se fig. 7 f, i.) Den meget udbredte midtjyske plan har to skorstene, 
og køkkenet liggende mod nord delende fag med et sydvendt kammer. Det ligger saaledes nær at 
sige, at K-planen ganske modsvarer den midtjyske type. Nu er der bare det, at vi ved, at nogle af de 
huse (i et par til fælde gælder det stuehuse til gaarde) der i dag har to skorstene og sydvendt kvist, 
tidligere har haft sydvendt køkken og en skorsten med bagvedliggende bagerovn. (Se fig. 7 g.) De 
har altsaa forhen været rene A-huse; og gaar vi de øvrige undersøgte K-huse igennem, viser det sig, 
at de næsten allesammen har moderne lukkede skorstene (med komfur) i køkkenet, samt at 
kammeret saa at sige altid er bygget ud i en grundmuret kvist, der i alle tilfælde maa være af nyere 
dato. (Se fig. 7 f.) I Thy kom kvistene paa mode i den sidste trediedel af forrige aarhundrede. Ogsaa 
disse huse er saaledes ombyggede, og der er ikke noget i vejen for, at de ikke tidligere kan have haft 
planer af A-typen. Der er dog nogle faa K-huse, der har et mere gammeldags præg - de har bl. a. 
aaben køkkenskorsten men ogsaa for disse gælder det, at kammeret enten gaar ud i en kvist eller at 
udskuddet paa dette sted er ombygget og gjort højere. (Se fig. 13 og 14.) Kun en enkelt stuehusplan 
er af utvetydig midtjysk type, den har imidlertid – meget betegnende - slet ingen udskud paa 
sydsiden. (Se fig. 7 h.) Det at man altid maa gøre vold paa den traditionelle udformning for at faa 
lys til kammeret og for at give det en brugelig højde, tyder paa, at det er kommet til senere og ikke 
fra gammel tid hører hjemme i Thy-husene. Det er vistnok den gængse opfattelse, at gaardenes 
stuehuse har to skorstene, nordvendt køkken og sydvendt kammer, medens husene og de mindre 
steder har én skorsten, sydvendt køkken og ingen kammer. Det forekommer én dog noget 
mærkeligt, at der indenfor et begrænset omraade skulde være en saa væsentlig forskel i 
plandispositionen i gaarde og huse. Mere sandsynligt er det unægteligt, at den enkle plan med ét 
ildsted er den traditionelle i Thy, og at den mere differensierede plan bliver til ved en ombygning af 
denne i slutningen af forrige aarhundrede under indflydelse sydfra. Forklaringen paa K-planens 
store udbredelse er vel simpelt hen den, at beboelsen ved ombygningen bliver forøget med et ofte 
meget rummeligt kammer. 

Som en yderligere bekræftelse paa at vor antagelse er rigtig, skal anføres en indberetning om 
bøndergaardene i Aalborg stift fra 1790, hvori der er gengivet to stuehusplantyper, der maa 
formodes tilsammen at skulle dække omraadet; forfatteren benævner dem en smal og en bred type. 

Fig. 8. Md. Bohns hus i Agger set fra sydvest er et godt eksempel paa Thyhusets karakteristiske bygningsblok med udskud langs 
nordsiden, østgavlen og sydsidens østre del. Vestgavlen gengiver stuernes skæve tværsnit (se fig. 7 c). H. Zangenberg fot. 



Den brede type er udskudshus, der nøje svarer til den i det foregaaende fastslaaede Thy-plan. Den 
anden plan har tilsyneladende intet at gøre med Thy. 

Vi har nu forsøgt at indkredse den traditionelle Thy-plan, som den maa have været overalt endnu 
i midten af forrige aarhundrede. Det vilde være interessant, om man ogsaa kunde følge den længere 
tilbage i tiden. Som helhed lader det sig dog ikke gøre her - bl. a. fordi der til denne afhandling ikke 
er foretaget de nødvendige arkivstudier; men for ildstedets vedkommende er der gjort en række 
iagttagelser, som det vil være rimeligt at gøre rede for i denne sammenhæng. 

Da man nedtog det Agger-hus, der nu er genopført paa Frilandsmuseet i Lyngby, konstaterede 
man, at spærerne og en del af lægterne var røgsværtede; dette havde ogsaa været tilfældet med den - 
nogle aar i forvejen - nedrevne, lerklinede væg, der adskilte tagrummet over køkken og bryggers fra 
tagrummet over stuerne. Yderligere blev der iagttaget spor af en lignende væg mellem bryggers og 
udhusrum, og det kunde huskes - og dette gjaldt ogsaa andre huse i byen - at der i ældre tid ikke 
havde været loft over køkken og bryggers. Disse forhold viste med tydelighed, at man stod over for 
et lyrehus (d. v. s. et skorstensløst hus, hvor røgen fra det aabne ildsted trak ud gennem et hul i 
taget). Det er forstaaeligt, at man ønskede at genfremstille denne gamle indretning ved 
genopførelsen paa Frilandsmuseet; men desværre var alle spor af selve ildstedet forsvundet, da der 
havde været ikke mindre end to yngre ildsteder efter dette. Ingen af de gamle kunde huske noget 
hverken om ildsted eller lyre, saa man maatte resonnere sig til udformningen af disse meget vigtige 
punkter paa grundlag af de eksisterende forhold her og i andre gamle huse, hvor ildstedet ikke var 
bygget om flere gange. Rekonstruktionen der skyldes museets daværende arkitekt H. Zangenberg, 
er saaledes ikke bevislig rigtig; men at der er al mulig grund til at tro, at den er rigtig, skal der gøres 
rede for i det følgende. 

Aggerhusets rekonstruerede ildsted er blot en lav arnebænk af ler, der paa de to sider er 
begrænset dels af skillerummet ind mod dagligstuen og dels af en temmelig lav bagmur, der 
fortsætter i bagerovnens forside. Fra ildsted og bagerovn kunde røgen saaledes trække ud i rummet 
og efterhaanden finde ud af lyrehullet i tagrygningen, da der jo som nævnt ikke var loft over køkken 
og bryggers. (Se fig. 10.) Det har været kritiseret, at man har rekonstrueret ildstedet paa denne 

Fig. 9. Niels Andersens hus i Agger set fra nordøst. Bemærk det lave udskud, der tildels har bevaret den gamle ydervæg med lodrette 
stolper og udmuring med strandsten (se fig. 7 c). H. Zangenberg fot. 



maade og ikke med røgfang og en kort pibe, der naaede halvvejs op i tagrummet, saadan som man 
kender det fra andre egne af landet. De bevarede gamle skorstenes ualmindelig store bredde, der 
flere steder har nødvendiggjort, at man har maattet støtte skorstenshammeren paa midten med en 
stolpe eller en mur, maa sikkert opfattes som en reminisens fra den skorstensløse tid, da man kunde 
placere ildstedbænk og bagerovn som man vilde (røgen trak jo bare ud i rummet). (Se fig. 11.) At 
man ikke, da disse skulde samles under én kappe, trak dem sammen, er saadan set mærkeligt; man 
kunde fristes til at tro, at visse ting i planen har ligget i vejen for en sammentrækning. Maaske har 
dagligstuens alkove bag ildstedets bagmur allerede dengang været et saa fast led i stuens indretning, 
at det laa nærmere for at forsøge at lave en meget bred kappe over de to lidt fra hinanden liggende 
ildstedbænk og bagerovn end at flytte alkoven. 

Det ligger saaledes lige for, naar den tidligere indretning skal rekonstrueres, blot at tage kappe og 
skorsten væk. Det at ældre folk kan huske, at der ikke var loft over køkken og bryggers taler ogsaa 
for, at dette er rigtigt; thi havde man haft et mellemliggende udviklingstrin med kappe og en kort 
pibe, der gik et lille stykke op i taget, er det sandsynligt, at dette gamle træk var gaaet helt i 
glemmebogen. For en fuldstændigheds skyld skal det nævnes, at man fra Nørrejylland i alle tilfælde 
kender tre - nu nedrevne - Eksempler paa lyrehuse, hvor røgen fra ildsted (og bagerovn) ikke blev 
samlet i et røgfang; men trak direkte ud i rummet. Ogsaa den tidligere nævnte indberetning fra 1790 
omtaler, at køkken og bryggers i simplere huse var i et, og at røgen fra ildstedet trak ud i rummet og 
videre ud gennem et hul i taget. Om forstue og storstue ved vi, at de flere steder er føj et til senere - 
en udvikling, som vi kan spore overalt i landet. Beboelsen har da kun bestaaet af dagligstue og 
frammers, idet køkken (frammers) og bryggers (yderframmers) i gammel tid skal have været et rum. 
Bryggersdøren var da den eneste adgang til huset, og bryggers (og køkken) det forreste rum, deraf 
navnet frammers (fremhus). Enkelte meget simple nørrejyske huse, der først er nedrevet i dette 
aarhundrede, har haft denne enkle plan. Man fristes unægtelig til at se en direkte udviklingslinie fra 
oldtidshusene, af hvilke en type har haft en indvendig tagbærende konstruktion, der maa have haft 
stor lighed med højremkonstruktionen. At der er et familieskab, kan der vel næppe være tvivl om; 
men vi maa ikke glemme, at vor viden om husformerne i den næsten 2000 aar lange 
mellemliggende periode er meget mangelfuld. Det traditionelle Thy-hus, som vi kender det, hidrører 
jo fra den sidste del af den lange nedgangsperiode for bondestanden, der for alvor tog fart i midten 
af 1600-tallet. 

For at give et fyldestgørende billede af Thy-husenes indretning i ældre tid vil de enkelte rum i 
det følgende blive beskrevet - delvis paa grundlag af gamle folks beretninger. 

Fig. 11. Skitse, der viser det typiske Thy-køkken, som det 
endnu findes flere steder, med den meget brede aabne 
skorsten, hvis hammer støttes paa midten af en stolpe. 

Indfyringen til bagerovnen er i den østre del af skorstenens 
bagmur. 

Fig. 10. Skitse, der viser et Thy-køkken uden skorsten, hvor 
røgen fra arne og bagerovn trækker op i tagrummet og ud 

gennem lyrehullet. Frit efter arkitekt H. Zangenbergs 
rekonstruktion af Frilandsmuseets Agger-hus. 



Naar beboerne gik fra og til stuehuset benyttede de altid bryggersdøren (æ bagdar). Bryggers 
(yderframmers) havde stenpikket gulv. Her stod grukedlen - med indfyring fra køkkenskorstenen -, 
et mindre bord og en karbænk (æ ræk) til mælkespande, kærne, kar og baljer. Og her fandtes - og 
findes ofte den dag i dag - en brønd (æ kiæld) med trækarm og vindebom. Naar brønden engang 
imellem laa udendørs, var den overbygget med et brøndhus med tag. I bryggerset, der i 
almindelighed gaar ud i et med tørvehuset (ildingshuset), holdt hønsene til, og undertiden kunde her 
være indrettet et karlekammer. Ogsaa i køkkenet (frammers) var gulvet stenpikket. Ved 
vinduesvæggen stod et fast bord, hvori der var anbragt en trævask med en tud, der gik ud gennem 
muren. Paa en af sidevæggene hang en tallerkenrække (kandebaand), medens hele den bageste del 
af køkkenet optoges af den allerede beskrevne køkkenskorsten. (Se fig. 15.) 

I dagligstuen var der lergulv, hvidkalkede vægge og som oftest blaamalet træværk; dette kunde 
dog ogsaa være umalet og blev da skuret ligesom bord og bænke. Der var næsten altid tre alkover 

Fig. 12. Laden paa Holmegaarden i Ø. Vanned nordvest for Thisted med de karakteristiske lave udskudsvægge og det store hele tag, 
der ligesom skydes i vejret af ladeportene. H. Zangenberg fot. 

Fig. 13. Salset i Stærkjærs gaard i Tingstrup set fra sydvest. 
Bemærk den grundmurede kvist. H. Zangenberg fot. 

Fig. 14. Det ombyggede udskud ud for kammeret i salset 
paa Holmegaarden i Ø. Vanned. H. Zangenberg fot. 



(indlukte senge) med døre for - to mod nord ud i udskuddet og en for øster op mod bagerovnen; der 

Fig. 15. Køkken i Anders Andersens hus i Agger. Til højre et hjørne af den aabne skorsten. Døren fører ind til dagligstuen. Til venstre 
herfor ses højremmen i loftet og et skraabaand fra denne ned til et højremsben. Yderst til venstre anes udskudstagets skraa underside. 

H. Zangenberg fot. 

Fig. 16. To dagligstuealkover i et forladt stuehus i Jegindø. (Tidl. Christen Clausens gaard). Alkoven til venstre ligger op mod stuens 
tværvæg, medens den til højre gaar ud i det nordre udskud. I billedets højre kant ses lidt af det lille skab (æ skjænk) mellem bagvæggens 

to alkover. Begge de rundbuede aabninger har haft døre. H. Zangenberg fot. 



kunde ogsaa være en alkove i vraaen det søndre udskudskammer. Paa Thyholm skal undertiden 
have været 5 alkover i dagligstuen. De gamle folk laa i alkoven ved bagerovnen, medens manden og 
konen sov i den østre af de nordre senge med hovederne mod øst. Paa skillerummet ved 
ægtesengenes benende var anbragt en fjæl, der brugtes til opbevaring af værdisager, penge, papirer 
og lignende. I alkoveforsiden (panelet, senge fjælen) fandtes mellem sengene et lille indbygget skab 
(æ skjænk) til snapseflaske og glas; her kunde ogsaa staa enkelte fine ting, og det var nogle steder 
skik og brug, at man lod døren staa aaben ved festlige lejligheder. (Se fig. 16.) Ved siden af 
skænken stod bornholmeren (æ klok), og paa en hylde under loftet var anbragt al slags gammelt 
messingtøj: stager, strygejern, fyrfad, lysesaks og en morter. Paa panelet vest for den vestre alkoves 
dør hang et fyrbækken og ved døren til ølkammeret en bismer. Ved vinduesvæggen stod et langt 
bord med fast vinduesbænk og bordendebænk (overbordenden) mod vest og med en flyttelig bænk 
(æ skammel, bordskammel) af samme længde som bordet ved dettes frie langside. Over bordet paa 
tværs af bjælkerne fandtes altid en hylde (æ kraut), hvor man bl. a. lagde skeerne, undertiden stod 
her ogsaa mælkefade og lignende. Ud af den østre væg stak bilæggeren (æ kakel) og mellem denne 
og alkoven stod en lænestol. Oven paa bilæggeren var anbragt en træramme med knager til vaadt tøj 
(se fig. 24) og under den en trækasse til at tørre strømper og malt i. Ikke ualmindeligt var det at 
anbringe en slags aftræksrør af træ (æ tuel) over tranlampen, saa osen herfra gennem et hul i 
loftsbrædderne blev ledet op i taget. 

Forstuens gulv var stenpikket. Her fandtes husets anden yderdør (æ uerdar), der kun benyttedes 
af fremmede og af gæster ved fester og højtider. 

I storstuen - næsten altid vesterstuen - var der lergulv. Af møbler fandtes her et bord for sønden 
imell æ vinner, en dragkiste og et par almindelige kister. Undertiden stod der et chatol paa 
udskudsvæggen; det var dog kun hos velhavende folk. I udskuddet var ofte indrettet en alkove - 
fredsengen kaldtes den undertiden - og et lille malekammer med en haandkværn. Sengestedet i 
denne stue kunde dog ogsaa være en fritstaaende himmelseng. I ølkammeret opbevarede man de 
saltede spisevarer og øltønderne med den hjemmebryggede øl, og herfra førte trappen op til loftet. 
Senere blev trappen vendt og fik dør fra forstuen. 

Hovedkonstruktion. Som allerede omtalt er alle ældre bygninger i Thy bygget med 
højremskonstruktion (udskud). De indvendige stolper (hovedstolper, ben) staar paa sten og bærer 
foroven den temmelig svære højrem (æ rem, æ hywrem), der gaar paa langs gennem bygningen fra 
gavl til gavl. Efter længden er højremmen støttet af korte skraabaand (baand, stiver). I 
tværretningen sammenholdes højremsstolperne parvis af bjælkerne. Som oftest er der to i hvert fag: 
nedenbjælken, der altid er tappet i højremsstolperne, og ovenbjælken, der ligger oven paa 
højremmen (fig. 17 b); denne sidste kan dog ogsaa - i lighed med nedenbjælken - være tappet i 
stolperne et lille stykke under højremmen (fig. 17 a). Lange skraabaand, der er indbladet i 
højremsstolperne og de øverste bjælker og skaaret halvt i de nederste, giver konstruktionen 
tværstivhed. Ikke sjældent er der yderligere anbragt korte skraabaand mellem højremsstolperne og 
de øverste bjælker. I stuerne er konstruktionen enklere; her findes som regel kun en bjælke, der 
ligger noget højere end nedenbjælken, og skraabaandene er udeladt (fig. 17 d). Den søndre 
højremsvæg ud for stuerne var tidligere udformet som en almindelig bindingsværksvæg med 
normale fagstørrelser og løsholter under vinduerne. Nu er ydervæggene de fleste steder 
grundmurede; men man vil næsten altid kunne finde tapperne af de bortskaarne stolper siddende 
tilbage i remmens overside. 

Tagspæerne (spænderne), der ofte er af meget kleint tømmer, staar ned paa højremmen uden 
relation til stolpefagenes takt. Øverst i spærkrydset ligger altid en temmelig svær lægte (kollatten). 
Udskudsspæerne (udskudsspænderne, opløberne) er spinkle planker, der foroven hviler paa 
højremmen ved siden af de rigtige spær; de kan dog være anbragt oven paa disse. Forneden støtter 
opløberne paa udskudsremmen. Undertiden er udskudsremmen afstivet med vandrette smaabjælker 
(rage- eller raagebaand), der gaar over til højremsstolperne. Lægterne er af meget forskellige 
dimensioner, næsten altid flækket ud af rafter og lignende. Den nederste lægte kaldes okslatten. Ved 
tagskægget er almindeligvis anbragt et sugfjæl; lukning med lerklining paa pinde mellem murrem 
og den nederste lægte kendes dog ogsaa fra enkelte ret gamle bygninger. Taget blev tækket med rør 



syet paa med halmsimer og mønningen lagt med lange græstørv. Naar udskuddet gaar omkring 
gavlen, er taget helvalmet, ellers er halvvalm (halvhue, skraa ende) det almindelige. 

De enkelte tømmersamlingers udformning. Højremsstolpernes tappe er stukket gennem 
højremmen og fornaglet lige over denne. Bjælkerne er tappet gennem højremsstolperne og fornaglet 
paa ydersiden med en eller to nagler; naar overbjælkerne ligger oven paa højremmen er de 

Fig. 17. Tværsnit mål 1:100. a. Faartoftgaardens lade hvor begge bjælker ligger under højremmen tappet gennem højremsstolperne. 
b. Laden i Stærkjærs gaard i Tingstrup. Her ligger overbjælken oven paa højremmen. c. Snit i bryggers i Faartoftgaardens sals. d. 
Snit i dagligstuen i Faartoflgaardens sals. De to snit dækker hinanden bortset fra at udskuddet mangler udfor stuernes sydside; i 

denne del af huset er ogsaa kun en bjælke, der ligger noget højere end nedenhjælken i den avrige del af længen. Bemærk de 
omhyggeligt udformede svalehaleformede bladforbindelser mellem de enkelte tømmerstykker. 



skrammet over højremsstolpernes gennemstukne tappe. Skraabaandene er indbladet i stolper, 
bjælker og rem med svalehaleformede blade med omhyggeligt affasede kanter og fastholdt med 
firkantede nagler, hvis hoveder ofte er fint fasetterede. Spæerne staar direkte paa højremmen med 
lige afskaaret fod, fastgjort med en taanagel, der gaar lodret gennem spærfod og rem. Enkelte steder 
er ogsaa stolperne samlet med højremmen paa denne simple maade. Hanebaandene er bladet i 
spæerne i lighed med skraabaandene. 

Valget af tømmermaterialer synes at have været afhængig af hvad man kunde faa fat i. Overalt 
træffer man paa skibstømmer, der er købt paa strandingsauktionerne. Til højremsstolperne kan 
saaledes være anvendt rundt mastetræ, krumme spanter og fortandede planker - eg og fyr - imellem 
hinanden. Selve højremmen er saa at sige altid af svært fyrretømmer. 

Ydervæggene. Medens den indvendige konstruktion de fleste steder staar nogenlunde uændret, er 
ydervæggene næsten altid fornyet. De rester der findes hist og her godtgør - samstemmende med 
ældre folks meddelelser -, at ydervæggene i gammel tid overalt har været af bindingsværk - ofte kun 
med lodrette stolper paa sten uden fyldtømmer i fagene. (Se fig. 18, 19 og 20.) Fodrem var dog ikke 
ukendt, og syldstykker mellem stolperne er ogsaa iagttaget. Løsholter synes at have været 
almindelige i ydervæggen syd for stuerne og i gavle, hvor der ikke var udskud - med andre ord i 
ydervægge af normal højde. (Se fig. 23.) I enkelte gaarde findes der dog den dag i dag løsholter i 
den nordre udskudsvæg. (Se fig. 17 a og d.) I gammel tid havde bindingsværket lerklinede tavl; 
ydervæggen syd for stuerne var dog tavlmur, d. v. s. at den var udmuret med brændte sten. Der er 
imidlertid ingen tvivl om, at ogsaa denne væg engang har været lerklinet; det var sikkert blot dét 
første sted, man gik over til et mere vejrfast materiale, her hvor man ikke havde det beskyttende og 
isolerende udskud. Lerkliningen var armeret med stejler (staver), hvorom der blev vundet 
halmsimer; herpaa slog man det sandblandede ler, og til slut blev der limet med en kost af 
marehalm. Lerkliningen var - som i den øvrige del af landet - kvindearbejde. Saavel de lerklinede 
som de udmurede vægge blev kalket - som oftest over stolper og tavl; dog træffer man undertiden 
endnu paa sortmalet tømmer, og i gammel tid skal det have været almindeligt at stryge 
bindingsværket med brunrød farve blandet i tjære. 

For omkring 70-80 aar siden begyndte man at udskifte bindingsværket med grundmur, og i dag 
er det - som allerede omtalt - en sjældenhed at træffe paa bygninger, der har blot en del af sin 

Fig. 18. Gammelt Fiskerhus i Vorupør. De lave udskudsvægge er opført af kalkblokke mellem lodrette stolper. Gl. foto i 
Nationalmussets 3. afd. 



oprindelige ydermur i behold. Det var dog ikke overalt, man gik saa radikalt til værks; mange steder 
lod man stolperne staa og udskiftede blot lerkliningen med et mere modstandsdygtigt materiale. Op 
langs kysten blev det saaledes almindeligt at udmure tavlene med flade strandsten i ler, og i visse 
egne anvendes kalk- og kridtstensblokke, ja endog flintknolde. Væggene blev kalket over stolper og 
tavl, og de mange lag hvidtekalk, der lægger sig blødt over det bulede murværk, giver husene et 
meget fantastisk udseende. Bl. a. i Agger er der bevaret bygninger med strandsten i tavlene, og paa 
Kronens Hede findes stadig enkelte fattige nybyggersteder, hvis utrolig lave vægge er stablet op af 
flintknolde mellem spinkle granstolper. (Se fig. 18, 19 og 20.) Raa (ubrændte) lersten, der i andre 
egne af landet var et almindeligt overgangsstadium fra lerklining til grundmur, fandt ogsaa 
anvendelse i Thy; men tilsyneladende kun i ringe grad ude mod vest. Forklaringen herpaa maa 
formentlig søges dels i det barske vejrlig og dels i vanskeligheden med at skaffe ler. Ved vestkysten 
maatte man saaledes hente det op fra lerbanker ude i havet, herfra blev det sejlet mod land og baaret 
over revlerne i kurve. 

Vestergaard i Faartoft lidt øst for Thisted var indtil for faa aar siden en af de bedst bevarede 
gamle Thygaarde. (Fig. 23.) Nu er den ødelagt; men den blev forinden undersøgt og maalt af afdøde 
arkitekt H. Zangenberg. I sit anlæg med de parallelle længer nord og syd for den aabne gaardsplads 
er Faartoft-gaarden helt typisk. Stuehusets (salsets) plan svarer i hovedtrækkene til den foran 
beskrevne Thy-plan; kun i smaarummenes og i udskudskamrenes placering og benævnelse er der 
mindre variationer. De to gæstekamre vest for vesterstuen finder vi ofte i de større gaarde; derimod 

Fig. 19. Hans Andersen Bødkers hus paa Kronens hede ved 
Klitmøller. Udsnit af den simple ydervæg, der er bygget af 

flintblokke lagt op i ler mellem spinkle lodrette stolper. 
H. E. E. fot. 

Fig. 20. Agger-hus. Udfyldningen mellem stolperne er her 
havsten med ler som bindemiddel. Saavel stolper som 
udmuring dækkes af et tykt lag hvidtekalk. H. E. E. fot. 

Fig. 21. Hans Andersen Bødkers hus paa Kronens Hede. Nordside og plan. (syd opad). Maal 1:300. – Fig. 22. Marie Gregersens hus i 
Østerild. Sydsiden og plan. (nord opad). Maal 1:300. 



er ølkammerets beliggenhed ved det nordvestre gæstekammer ikke helt almindelig. Forstuens 
anbringelse mod nord er iøvrigt ogsaa noget man forholdsvis sjældent træffer paa; denne afvigelse 
har nok affødt udskuddets opdeling i de mange smaakamre til tintøj, sand og jærnsager Alkovens 
placering indenfor den nordre højremsvæg er ikke ualmindelig i de større stuehuse, hvorimod 
nørrekammeret er noget helt specielt, som vi kun finder faa paralleller til i Thy; man kunde fristes 
til at tro, at det var resultatet af en ombygning. Køkkenskorstenen er et udmærket eksempel paa de 
meget brede Thy-skorstene, hvis skorstenshammer her har maattet understøttes paa midten med en 
stolpe. I husets østre ende ligger brændehuset (ildingshuset) mod nord som en direkte fortsættelse af 
bryggerset. Her findes i udskuddet den ene af gaardens to brønde. Mod syd ligger et karlekammer - 
Aggerbokammeret kaldes det, fordi det tidligere ofte anvendtes som gæsteherberge for Aggerboerne 
og andre Vesterhavsfiskere, naar disse i perioder fiskede i Limfjorden. Ved siden af karlekammeret 
er et malekammer med en haandkværn og et lille aflukke til salt. 

Udhuslængen, der altid kaldes laden, indeholder en række korngulve vekslende med tærskelo, 
kørelo og foderlo. I den østre ende ligger hestestald og kostald (fæhus eller kørres kohus), og i den 
korte tværfløj er der en faaresti og aflukker (bøvle) til lammene samt et huggehus. I fæhuset findes 
gaardens anden brønd. Ved Faartoftgaarden er der - som ofte ved Thy-gaardene - to haver 

Fig. 23. Vestergaard i Faartoft øst for Thisted. Sydside af sals og plan (nord opad). Maal 1:300. 



Fig. 24. Kammeret i kvisten i Hans Andersen Bødkers hus 
paa Kronens hede. Bemærk de enkle malede møbler og 

bilæggerovnen, der er støbt i Thisted. Det er en meget sen 
ovntype med en lille indbygget bagerovn, hvis laage ses paa 

den ene side. H. H. E. fot. 

(kaalgaarde), en syd for stuehuset og en vest for laden. Disse haver var især tidligere meget 
spartanske med faa haardføre blomsterarter, kaal og kartofler samt enkelte forblæste træer og buske. 

Hans Andersen Bødkers hus paa Kronens Hede er 
den diametrale modsætning til Faartoftgaarden. (Fig. 
21.) Alt er saa lavt og smaat, som om det var beregnet 
paa særlig smaa mennesker. Staar man saaledes ved 
siden af laden, naar tagskægget én til bæltestedet, og 
man maa bukke sig, naar man skal gaa ind ad 
bryggersdøren, til trods for at denne skærer sig et godt 
stykke op i taget. De fleste nybyggersteder er nu 
ombygget til ukendelighed eller revet ned til fordel for 
nyere og bedre bygninger; Hans Andersens hus har - 
selvom det ikke er blevet til paa en gang - helt bevaret 
sit primitive nybyggerpræg. Ældst er den vestlige 
trediedel, opført omkring 1870 - vistnok af en murer - 
som et ganske lille jordløst hus, der indeholdt forstue 
og bagvedliggende spisekammer (mod vest), 
dagligstue, køkken og bryggers; i hovedsagen er det 
de samme rum, der i dag udgør beboelsen. Sydfor 
køkkenet og halvdelen af bryggerset var - vistnok 
allerede i husets første tid - et lille kammer, der gik ud 
i det søndre udskud. Først i dette aarhundrede er dette 

kammer gjort væsentlig større, idet man byggede det ud i en stærkt fremspringende kvist. (Se fig. 
24.) Indtil for faa aar siden fandtes endnu bagerovnen, der laa i bryggerset paa langs af huset med 
indfyring i den østre skorstensvange. Desværre er bygningshistorien endnu ikke ordentlig oplyst, 
der kan saaledes godt være sket større forandringer omkring køkken og kammer, end dem vi i 
øjeblikket kan gøre rede for. (Sammenlign planen fra Østerildhuset, fig. 22.) Bemærk dog, at denne 
er anbragt med nord opad, medens huset fra Kronens Hede af hensyn til den over planen viste 
nordside har nord nedefter.) Det skal i denne sammenhæng nævnes, at tagværket især over køkkenet 
er stærk røgsværtet, hvilket tyder paa, at Hans Andersens hus - som saa mange andre 
nybyggersteder - oprindelig har haft lyrehul i taget i stedet for skorstenspibe. 

Hvornaar man er begyndt at dyrke det hedearal, der hørte til huset, ved vi ikke; heller ikke 
hvornaar stalden, laden og faarehuset er blevet bygget. Hans Andersen Bødkers døtre, der nu ejer 
stedet, har blot fortalt, at de kan huske, at faderen havde to køer, en bette kvie, en hest og 4-5 faar, 
ligesom de kan oplyse, at der engang er blevet købt et stykke jord til. 

Det er ikke blot stedets smaa forhold, der forlener det med interesse (sammenlign det med 
Faartoftgaarden, der er gengivet i samme maalestok), ogsaa byggemaaden er noget for sig selv. 
Medens sydside og vestgavl af det oprindelige hus er af halvstens grundmur, saa er en del af det 
nordre udskud og det meste af stald, lade og faarehus bygget af utrolig primitivt bindingsværk blot 
lodrette stolper, dels af kleint fyr, dels af runde granstammer - hvorimellem der er stablet 
flintknolde med ler som bindemiddel. (Se fig. 19.) Der er næppe tvivl om, at dette meget primitive 
byggeri er gjort af ejeren selv for største delen af forhaandenværende materialer. Lige ind til sin død 
opsatte Hans Andersen hvert foraar de tavl, der i vinterens løb var skredet ud, ganske paa samme 
maade, som da væggene i sin tid blev opført. Om den indvendige konstruktion skal blot siges, at 
beboelsen (det oprindelige hus) er et normalt højremshus, medens laden har almindelige spærfag 
med lavtsiddende hanebaand; men man har her undladt bjælkerne, for overhovedet at kunne færdes 
inden døre i oprejst stilling. Det er i øvrigt en meget dristig - og ganske ustatisk - konstruktion, der 
da ogsaa flere steder har maattet understøttes med stolper under samlingen mellem spær og 
hanebaand. Ved siden af huset fra Kronens Hede er vist plan og sydside af Marie Gregersens hus i 
Østerild (15 km nordøst for Thisted). (Fig. 22.) Det er et lille jordløst hus, der helt har bevaret sin 
oprindelige plan og rejsning. Ydervæggene er af halvstens grundmur - en sten ud for stuen -; dog er 
i nordsidens udskud bevaret den gamle byggemaade med ganske spinkelt bindingsværk. I planen 



ligger den pæne forstue og spisekammeret i faget mod vest, derefter følger dagligstuen med en 
almindelig bred seng og bilæggerovn, køkken med aaben skorsten med bagvedliggende bagerovn 
og et smalt udhus i udskuddet ved østgavlen. Marie Gregersens hus er i plan, konstruktion og 
byggemaade et typisk lille Thy-hus. 

 
Denne afhandling er i det væsentlige udarbejdet paa grundlag af materiale i Nationalmuseets 3. 

afdelings arkiv, der - takket være afdøde museumsinspektør arkitekt H. Zangenbergs særlig 
grundige undersøgelser i Thy - er meget righoldigt for denne egns vedkommende. Hvad angaar 
Aggerhusene og nybyggerstedet fra Kronens Hede, danner egne undersøgelser og iagttagelser her 
fortrinsvis grundlaget. Opmaalingen af Marie Gregersens hus i Østerild, som findes i 
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger, skyldes arkitekt M.A.A. M. K. Michaelsen. 

Da jeg har søgt at komme til bunds i enkelte vigtige problemer maaske i nogen grad paa 
bekostning af det mere almene, henvises til arkitekt Zangenbergs afhandlinger i Historisk Aarbog 
for Thisted Amt 1925 og Turistforeningens Aarbog for 1932 samt Danmarks Folkeminder nr. 31. 

 
(Kilde: Landet mod Nordvest bd. 2, side 107-126). 



Rytterhuse og ryttergårde. Om byggeskik i det 
nordvestlige Sjælland
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Nationalmuseets store bondegårdsundersøgelse i 1944 havde bl.a. til for
mål at klarlægge byggeskikken på landet. Undersøgelsen blev koncentre
re t om afsides beliggende områder, hvor man håbede at finde eksempler 
på ældre byggeskik. Axel Steensberg mente i Odsherred at have fundet en 
byggeskik, som i ubrudt tradition kunne føres tilbage til den "gotiske peri
ode”. Det var det såkaldte sidebånd, som træ der i stedet for løsholte i mere 
gængse bindingsværkskonstruktioner. Denne artikel argum enterer for, a t 
sidebåndet ikke kan påvises i området længere tilbage end til slutningen 
af 1600-tallet. Samt at byggemåden med stor sandsynlighed indføres med 
det omfattende byggeri af ryttergårde og rytterhuse i området.
Jon Vedel, f. 1949. Mag.art. i historie fra Københavns Universitet. Med
arbejder ved Den Store Danske Encyklopædi. Arbejder med research for 
bogforlag og museer, voksenundervisning og foredragsvirksomhed. E r i 
gang med a t udarbejde bygningsregistrant m.v. for Bevaringsforeningen 
i Rørvig.

Fra sommeren 1944 gennemførte dr.phil. 
Axel Steensberg fra Nationalmuseet og 
arkitekten H.H. Engqvist fra Frilands
museet en ”kultur-geografisk-etnolo- 
gisk” undersøgelsesrejse, som skulle til
vejebringe materiale om danske bønder
gårde i form af tegninger, fotografier, 
indsamling af genstande og undersøgel
se af byggeskikken på landet. I et inter
view fra april 1945 kunne H.H. Engqvist 
fastslå som et af undersøgelsens resul
tater, at den firelængede bondegård var 
karakteristisk dansk, men ikke af høj 
alder. Der fandtes kun få gårde, der var 
ældre end slutningen af 1700-tallet.1

En konklusion, som gik ud på, at byg
geskikken var karakteristisk dansk, 
ikke importeret sydfra, faldt i god jord 
i slutningen af den tyske besættelse af 
Danmark. Undersøgelsen tydede på, at 
de enkelte bygninger oprindelig havde 
ligget enkeltvis og først efterhånden var 
vokset sammen til den 4-længede gård, 
der lukker sig om gårdspladsen, vi op
fatter som den typiske danske bonde

gård. De ældste gårde blev fundet på 
afsides beliggende steder, som følgelig 
havde museets særlige interesse.

Planen om en systematisk undersø
gelse af danske bøndergårde går tilbage 
til 1920, da Frilandsmuseet og Dansk 
Folkemuseum blev lagt under National
museet. Arkitekten Halvor Zangenberg 
blev tilknyttet museet med dette som 
sit særlige arbejdsfelt. Tilsyneladende 
havde museet ikke ressourcer, der rak
te til mere end de daglige, påtrængende 
opgaver. Den mere omfattende under
søgelse af danske bøndergårde blev ud
skudt igen og igen. Kun på Fyn blev der 
i slutningen af 1930erne gennemført en 
egentlig systematisk undersøgelse.

I 1942 og 1943 foretog Frilandsmuse
ets arkitekt, Hans Henrik Engqvist, en 
undersøgelse af byggeskikken på Læsø. 
Han undersøgte specielt lyreåbninger og 
havde desuden til opgave at finde frem 
til en gård, som egnede sig til opstilling 
på Frilandsmuseet. Fra 1943 deltog Na
tionalmuseets 3. afdeling i undersøgel
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serne på Læsø.2
Nationalmuseet havde ikke opgivet at 

gennemføre den planlagte, landsdæk
kende undersøgelse af byggeskikken på 
landet. Museet søgte om statslige mid
ler til opgaven, ligesom Axel Steensberg 
gennem en kronik i Politiken den 12. ja
nuar 1944 forsøgte at rejse private mid
ler. Det lykkedes i et omfang, så under
søgelsen omsider kunne indledes i som
meren 1944.

Undersøgelsen blev koncentreret om 
Bornholm, Præstø, Sorø og Holbæk am
ter. Det var meningen, at den senere 
skulle udvides til resten af landet. Un

dersøgelsen begyndte på Bornholm. Her 
strakte den sig over 2 uger, før delta
gerne tog videre til Sjælland. Først det 
sydlige Sjælland og herfra videre til det 
nordvestlige Sjælland og Odsherred. 
Ifølge Nationalmuseets Arbejdsmark fra 
1945 blev der i alt tegnet 190 skitser af 
gårde og huse, indhentet oplysninger om 
endnu flere, opmålt 69 planer og taget 
hen imod et par tusind fotografier. H.H. 
Engqvist kaldte i 1945 den lille ø Nyord 
ud for Ulvshale på Møns nordvestlige 
del for "appelsinen i turbanen”. Her hav
de man fundet træk fra en ældre bygge
skik, som var bevaret på grund af sam-

Axel Steensbergs skitse a f  side- 
båndskonstruktion. Gengivet efter 
”Gamle danske bonderbygninger og 
deres inventar”, s.383. Stolpen hvi
ler direkte p å  en m arksten (syld). 
Der er ingen fodrem. I  stedet for løs- 
holten -  det vandrette stykke tøm 
mer der er ”tappet” ind i stolperne -  
finder vi det mere spinkle sidebånd, 
der løber over flere fag og er ”b ladet” 
til stolpen. Her er der tale om in d 
vendigt sidebånd. S idebåndet kan  
også placeres p å  den udvendige side 
a f  stolpen og kan da udefra forveks
les m ed en løsholt. De lodrette s ta 
ve - kaldet ”støjler” -  er gjort fast til 
sidebåndet med halmsimer. På teg
ningen lader Axel Steensberg disse  
”støjler” være fastgjort til remmen 
m ed en træklampe. I  de konstruk
tioner der er besigtiget i forbindelse 
m ed denne undersøgelse, er der bo
ret huller p å  undersiden a f  remmen 
til fastgørelse a f  ”støjlerne”. Skrå
båndet, der forbinder stolpe og lofts
bjælke ”b ladet” til disse, er m ed til 
a t afstive konstruktionen. Bjælken 
er "glammet” sam m en m ed stolpen, 
så stolpen udvendigt synes i sine 
fulde dimensioner. Bemærk ”skal
ken” som forlænger spærret og g i
ver taget det sva j som er m ed til a t 
”låse” stråtaget fast. Skalken er her 
anbragt p å  siden a f  spærret og ikke 
oven p å  dette.
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fundets afsides beliggenhed, uforstyrret 
af udviklingen.

Undersøgelsen skulle især belyse det, 
Axel Steensberg kaldte "konstruktions- 
ejendommeligheder”. Tømmerkonstruk
tioner, bjælkernes anbringelse etc. I 
Odsherred var Axel Steensberg særligt 
optaget af sidebåndet, som Frilandsmu
seets arkitekt Halvor Zangenberg i 1925 
havde beskrevet som en slags løsholt, 
der løb over flere stolper ”sammenskare- 
de” med dem3. Zangenberg skrev, at det
te træk navnlig fandtes i Vest- og Nord
sjælland. Zangenberg skelnede ikke mel
lem udvendige og indvendige sidebånd, 
måske fordi han især havde undersøgt 
byggeskikken i det nordlige Sjælland. 
Axel Steensberg fandt eksempler på ind
vendige sidebånd, som han mente var 
en meget gammel byggeform, som hav
de overlevet i Odsherred. ”1 Odsherred 
anvendes det normale sammentappede 
bindingsværk overalt i købstæderne, på  
herregårdene, ja , selv hvor man har skul
let bygge en enkebolig ved en skole. Men 
bønderne synes i denne landsdel at have 
holdt fast ved en tradition, der går bag 
om renæssancen til gotikkens tidsalder. ’H 
Sidebånd kendes fra købstadsbygninger 
ca. 1200-1500, hvorefter man går over 
til at bygge med løsholte ”tappet” ind 
i stolperne, som det kendes fra gæng
se bindingsværkskonstruktioner. Axel 
Steensberg mente altså, at man i Ods
herred endnu i 1900-tallet kunne finde 
rester af en byggemåde, der i resten af 
landet blev forladt omkring år 1500. En 
byggemåde der daterer sig tilbage til den 
”gotiske” periode før renæssancen.

Svend Jespersen, der på Nationalmu
seet navnlig beskæftigede sig med de 
store etnologiske undersøgelser, stod i 
spidsen for det videre arbejde med bon- 
degårdsundersøgelsen, som skulle resul
tere i et stort værk om den danske bon
degård. Desværre døde han i 1958, før 
det store materiale var bearbejdet. Fra

hans hånd kender vi navnlig et stort an
tal artikler til Håndbog for danske lo
kalhistorikere, der vidner om hans bety
delige indsigt i emnet, samt enkelte for
arbejder til det store værk om den dan
ske bondegård. Disse forarbejder blev 
udsendt efter hans død5, men der var 
naturligvis kun tale om en meget ufuld
stændig torso, som ikke kunne give no
get virkeligt indtryk af det planlagte 
værks omfang og karat. Nationalmuseet 
havde tilsyneladende ikke ressourcer el
ler sagkundskab til at fuldføre det på
begyndte projekt efter Svend Jesper sens 
død.

Axel Steensberg tog senere tråden op 
fra undersøgelsen i 1944. Han vendte 
i 1964 tilbage til Odsherred. Sammen 
med Grith Lerche opmålte han en gård 
i Højby, Toftebjerggård. Gården havde 
indvendige sidebånd i alle fire længer. 
Grith Lerche undersøgte 20 forskellige 
gårde med indvendige sidebåndskon- 
struktioner i området. Hun indtegnede 
gårdenes beliggenhed på et kort, og trak 
en linie mellem udbredelsesområdet for 
henholdsvis indvendige og udvendige si
debånd. Hvor der stort set kun kunne 
påvises indvendige sidebånd i Odsher
red, var udvendige sidebånd mere ud
bredt, bl.a. i det nordlige Sjælland6.

Grith Lerche mente, at det indvendi
ge sidebånd var ældst, muligvis fra sen
middelalderen.7 Hun er dermed på linie 
med Axel Steensbergs teori om en tra
dition, der ”går bag om renæssancen til 
gotikkens tidsalder”. Det var en meget 
dristig påstand, især da der er tale om 
en feltundersøgelse af eksisterende byg
ninger, der ofte rummer rester fra for
skellige tidsaldre, suppleret med arki- 
valske undersøgelser, der ikke kan tages 
til indtægt for synspunktet.
Senere forfattere har ret kritikløst over
taget Grith Lerches resultater. Således 
Bjarne Stoklund i en artikel om Bonde
gård og byggeskik fra 1968.8 Senest har
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Grith Lerches sam m enfatningskort m ed angivelse a f  
udbredelsesom rådet for udvendige og indvendige side- 
båndskonstruktioner. Gengivet efter "Kulturarvsstyrei
sens temagennem gang a f  indvendige sidebånd i Ods- 
herred”, 2004.
Lodret skravering: Indvendige sidebånd  
Skrå skravering: Udvendige sidebånd

Kulturarvsstyrelsen udsendt en tema
gennemgang om sidebånd i Odsherred, 
der tager udgangspunkt i Grith Lerches 
magisterkonferens fra 1966 og bygger 
på hendes resultater.9

Grith Lerche fandt også gårde og huse 
med løsholte i området. Altså gårde og 
huse, der var opført i den byggeskik, 
som kendes fra andre egne i landet. Hun 
konkluderede, at der i hvert enkelt ek
sempel var tale om mere "officielt” byg
geri, som kunne forbindes med enten 
kirken eller skolen, ligesom en gård med 
løsholte forklares som et enkeltstående 
tilfælde opført i ”købstadsstil”.10 En kon
klusion der nøje følger Axel Steensbergs 
tilsvarende argumentation i artiklen fra 
1945. Bjarne Stoklund anvender samme 
argumentation i sin artikel.11

Disse resultater bygger på et meget 
spinkelt materiale. Der er ikke beva
ret materiale om byggeskik fra Holbæk 
Amt i den meget omfattende undersø
gelse Rentekammeret foretog i 1789 før

den omfattende udflytning af gårde og 
huse fra landsbyerne.12 Heller ikke ma
terialet om byggehjælp ved udflytningen 
af gårde i forbindelse med landborefor
merne er meget oplysende på grund af 
sin skematiske form, men kan dog bi
drage til opklaringen af spørgsmålet si- 
debånd/løsholt, som kaster lys over byg
gemåden.13

Derimod gør hverken Grith Lerche el
ler Bjarne Stoklund brug af det ældre og 
ganske omfattende materiale, der fore
ligger om ryttergodset i området, og som 
kaster lys over den lokale byggeskik. 
Det rejser spørgsmålet om det indvendi
ge sidebånd er en rest af en ældre bygge
måde fra ”senmiddelalderen” (Grith Ler
che) eller ”gotisk tid” (Axel Steensberg), 
eller om byggemåden har en helt anden 
forklaring.
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Ryttergodset

Det nordvestlige Sjælland er et område 
med stor koncentration af ryttergods. 
Der synes at være et sammenfald mel
lem udbredelsesområdet for det såkaldte 
sidebånd og det område, som lå under Jo
han Rantzaus 1. Sjællandske Regiment 
til hest. Da rytterregim entet stod for et 
omfattende byggeri af rytterhuse og ry t
tergårde i området, er det nærliggende 
at undersøge om den specielle byggeskik
i området hænger sammen med denne 
byggevirksomhed.

Netop i Odsherred blev Johan Rant- 
zau stillet overfor en kæmpemæssig 
byggeopgave. Kongen blev i 1694 tilbudt 
at overtage Dragsholm gods fra han
delshuset Texeira i Hamburg. Det dreje
de sig om 3134 tønder land, som Texeira 
havde overtaget som pant fra kongens 
rentemester Heinrich Muller, der havde 
haft godset siden 1664.14

Der var mange ødegårde i området -  
flere end noget andet sted i landet. Om
rådet blev stærkt hærget under svenske
krigene. Den enevældige konge søgte at 
afhænde nogle af de mest hærgede om
råder til pengestærke godsspekulanter 
som Marselis og Heinrich Muller, der 
skulle genopbygge områderne.15 Sådan 
kom det ikke til at gå. Opgaven med at 
genopbygge Dragsholm var for stor en 
mundfuld for Heinrich Muller. Han hav
de købt godset for dyrt i forhold til kon
junkturudviklingen, som ikke var med 
ham. Dybt forgældet måtte han afhæn
de Dragsholm til handelshuset Texeira i 
Hamburg, der nu tilbød kongen at købe 
tilbage. Denne gang til den mere favo
rable pris af 16 Rigsdaler pr. tønde land 
set i forhold til de 50 Rigsdaler pr. tøn
de hartkorn der var afregningsprisen i 
1664. På betingelse af at det hele skulle 
følges ad .16

Sådan kom det ikke helt til at gå. Sel
ve Dragsholm Slot og en del af jorden

blev solgt til stiftamtmand Adeler, me
dens størstedelen af godsets jordtillig- 
gende blev udlagt til ryttergods under 
kronen. Opgaven med at genopbygge det 
store og forsømte gods blev lagt i hæn
derne på Johan Rantzau. Hver eneste 
landsby og hver eneste gård blev besøgt 
og vurderet for at man kunne danne sig 
et indtryk af opgavens omfang.17

Johan Rantzau vurderede, at det ville 
blive nødvendigt at opbygge 824 nye fag 
samt 1726 reparationsfag i forbindelse 
med gårdene. Til indretning af ry tter
huse vurderede han, at det ville blive 
nødvendigt at opføre 882 nye fag samt 
294 reparationsfag .18 Tømmeret til den
ne genopbygning af huse og gårde blev 
indkøbt som ladninger af skippere fra 
Norge eller København og betalt med 
kontanter fra regimentets kasse, som 
det fremgår af bevaret regnskabsmate
riale. Arbejdet blev udført af håndvær
kere. En tømrer til bindingsværket, en 
snedker til lofter og vinduer, en murme
ster til ildstedet og en tækkemand til 
taget. Disse håndværkere blev ligeledes 
betalt af regimentet.

Rytteriet på landet blev indført ved 
forordning af 1670.19 Bonden på en ry t
tergård skulle enten selv stille som ry t
ter eller stille en dygtig karl i sit sted 
med tilhørende hest, gevær og klæder. 
Der blev lagt stor vægt på at holde disse 
ryttergårde i god stand. En stor del af 
landets skove blev udlagt til rytternes 
underhold.20

En kommission blev nedsat i 1686 
bl.a. for at undersøge ryttergårdenes til
stand. Undersøgelsen blev navnlig gen
nemført i Horns herred, hvortil tre af 
kommissionens medlemmer havde til
knytning. Kommissionen gjorde op med 
det gamle princip om at give bonden ”fri- 
hed” for visse afgifter i dårlige tider for 
at give ham mulighed for at rette op på 
gårdens drift eller forny bygningerne. I 
stedet gik regimentskassen mere direk
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te ind med støtte til bonden for at re t
te op på forholdene. Til gengæld skulle 
bonden til enhver tid kunne leve op til 
sine forpligtelser i forhold til regimen
te t .21 Dette skete i forbindelse med en 
professionalisering af hæren, hvor man 
gik over til at hverve fremmede ryttere
-  næsten alle tyske, bortset fra kongens 
"Lifcompagni”, der lå på Sjælland og 
rummede en stor del danske.

Navnlig hvis rytteren var gift, var det 
ikke rimeligt at lade ham bo under tag 
med bonden. I en forordning om ry tter
godset fra 1695 blev det bestemt, at hvis 
bonden ikke kunne komme overens med 
rytteren, skulle han indrømme rytteren 
et 6 fags hus med skorsten, sengested, 
sengeklæder o.s.v. Der blev i de følgende 
år opført rytterhuse i landsbyerne, som 
enten kunne ligge i forbindelse med går
den eller ud til gaden.22 E t sådant byg
geri oversteg i de fleste tilfælde bondens 
kræfter, og regimentskassen afholdt ud
gifterne, som det fremgår af bevarede 
regnskaber.

Byggeskik

Regnskaberne i forbindelse med den sto
re genopbygningsopgave under Drags- 
holm giver et indblik i byggemåden. Det 
fremgår, at der ved nybyggeri af gårde og 
huse næsten overalt blev anvendt side
bånd. Men der er også eksempler på, at 
der blev bygget nye huse og gårde i om
rådet med løsholte, som det blev brugt 
andre steder i landet.

Spørgsmålet er om disse sidebånd 
blev anvendt, fordi det var gammel byg
geskik i området, eller om sidebåndene 
blev anvendt af besparelseshensyn på 
baggrund af den omfattende byggeop
gave, regimentet stod overfor. Ressour
cerne var trods alt begrænsede, og regi
mentet måtte prioritere udgifter til byg
geriet overfor andre påtrængende udgif

ter.
I perioden 1694-96, da Dragsholm bli

ver indlemmet i ryttergodset, bliver der 
opført 60 huse med sidebånd og 10 huse 
med løsholte. Heraf de 6 i Vig og 2 i Svin- 
ninge. Der bliver ligeledes anvendt løs
holte i forbindelse med genopførelsen af
2 afbrændte gårde i Undløse sogn og by, 
i alt 36 fag.23 Af det summariske regn
skab for 1694-96 fremgår det, at det in
denfor regimentet alene er ”Lifcompag- 
niet”, der bygger med løsholte. De øvrige 
kompagnier bygger med sidebånd.

Kongens Livkompagni lå på Sjælland 
hovedsagelig i et område mellem Ring
sted og Holbæk, altså syd for udbredel
sesområdet for sidebånd. Efter overta
gelsen af Dragsholm ligger en del af Liv
kompagniet her. Bl.a. i Svinninge, hvor 
der bygges med løsholte. I Vig bliver der 
bygget et hus på 8 fag til en løjtnant. 
Desuden bygges der arresthus, hvor der 
stilles særlige krav til konstruktionen.

Dette materiale tyder på, at der bru
ges løsholte til det lidt finere byggeri, 
hvad enten det drejer sig om et hus til 
en løjtnant eller byggeri til Kongens Liv
kompagni.

I den efterfølgende periode 1697-1701 
bliver der i Dragsholm og Holbæk am
ter opført 25 huse med sidebånd og 7 
nye huse med løsholte, heraf de 4 under 
Niels Mundts kompagni. Hertil kommer, 
at der blev anvendt løsholte i forbindelse 
med genopbygningen af ødegårde i En- 
gelstrup og Vipperød. Tilsvarende blev 
der anvendt løsholte i forbindelse med 
bygningen af en stuelænge på en gård 
i Gr åndløse. Og da en enkelt længe ned
brænder på en gård i Herrestrup -  hvor 
regimentet ellers bygger med sidebånd
-  anvendes der løsholte.24

Når der anvendes løsholte i forbindel
se med opførelsen af enkelte længer på 
gårde, tyder det på, at de tilbageværen
de -  ældre -  længer ligeledes er opført 
med løsholte. Udover at løsholte anven
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des i forbindelse med genopretning af 
ældre gårde, tegner der sig et billede af, 
at byggeskikken følger kompagniet.

Materialet rummer ikke noget, der 
kan tages til indtægt for, at regimentet 
bygger med sidebånd, fordi det er en æl
dre, lokal byggeskik. Byggeskikken kan 
heller ikke forklares med mangel på træ, 
da træ et blev købt i ladninger af skippe
re fra Norge og København. Forklarin
gen skal snarere søges i, at regimentet 
søgte at holde udgifterne nede, da der 
var mange andre påtrængende udgif
ter. Det tømmer, der anvendes til side
båndene, kaldes i regnskabet fra 1711 
for ”spare-træer” til forskel fra ”sparer”, 
som bruges om spær.

Udviklingen efter ryttergodset

Byggeriet under ryttergodset fandt sted 
i perioden 1694-1711. I forbindelse med 
den nordiske krig 1709-20 blev rytter
godset samlet i bestemte distrikter, bl.a.

Kronborg og Antvorskov og forsvandt 
dermed fra det nordvestlige Sjælland. 
De rytterhuse, der var opført i forbin
delse med gårdene, blev indlemmet un
der disse. Rytterhuse på byens gade stod 
en tid tomme, men fik efterhånden nye 
funktioner i forbindelse med det stigen
de befolkningstal i 1700-tallet. Bygge
skikken med indvendige sidebånd blev 
fortsat helt frem til midten af 1800-tal
let, da man gradvist gik over til at er
statte lerklinede vægge med grundmur 
i brændte sten.

I Kulturarvsstyrelsens oversigt over 
bevarede bygninger med indvendig si- 
debåndskonstruktion finder man den 
største koncentration i det nordlige Ods
herred, specielt i Rørvig sogn med de to 
landsbyer Rørvig og Nakke. Det skyldes 
sandsynligvis alene bevaringssituatio- 
nen, idet der i Rørvig blev skabt en stærk 
naturfredningsforening og bevaringsfor- 
ening som reaktion på de omfattende 
udstykninger efter 1 . verdenskrig.

En undersøgelse af bygningerne i
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Kulturarv styrelsens oversigt over eksisterende bygninger med indvendige sidebånd i Odsherred. 
Oversigten er ikke udtømmende. A f de 6 bygninger i Nakke med spor efter indvendige sidebånd, 
der blev konstateret i forbindelse med udarbejdelsen afen registrant for landsbyen, er kun de 
to med på  oversigten. Fredningen a f Toftebjerggård, Højby, er ophævet i 1999 med henvisning 
til, at gården ikke længere har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som begrundede 
fredningen i 1990. Til gengæld er Ellemosegård” i Vejleby, Hørve sogn, blevet fredet i 2003 
som eksempel på  en gård med indvendige sidebånd. Hertil kommer, at Tranebjerggård, Nakke 
i Rørvig sogn, i 2004 blev erklæret bevaringsværdig som eksempel på en gård med indvendige 
sidebånd.

landsbyen Nakke i Rørvig sogn viser, at 
ingen af de bevarede bygninger med ind
vendig sidebåndskonstruktion er ældre 
end omkring 1800.25

En enkelt gård kan tages som eksempel. 
Tranebjerggård blev i 2004 erklæret be
varingsværdig af Kulturarvsstyrelsen 
som eksempel på en gård med indvendig 
sidebåndskonstruktion. I Kulturarvs- 
styrelsens temagennemgang dateres 
gården til ”1780 med senere”, men det 
holder ikke stik .26 Gården blev vurderet 
i 1694 i forbindelse med overtagelsen af 
Dragsholm, og var da en af landsbyens

større gårde på ialt 49 fag og i god stand. 
Længerne var smalle. Man udvidede ved 
at bygge til i længden. Det er denne pro
ces, der efterhånden fører til dannelsen 
af den firelængede gård, der lukker sig 
omkring gårdspladsen. I dette tilfælde 
var en enkelt af længerne -  den østlige - 
på hele 20  fag. I forbindelse med gården 
blev der opført et rytterhus på seks fag. 
Dette rytterhus blev i 1731 inddraget i 
gården .27

Gården bliver takseret i forbindelse 
med et ejerskifte i 1791 og er da på 53 
fag. Den østlige længe er skrumpet en 
anelse til 17 fag, medens stuehuset er
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udvidet fra 11 til 15 fag.28
Gården blev udflyttet fra landsbyen 

på et tidspunkt, der ligger mellem 1799, 
da brønden blev gravet det nye sted29, og 
1812 da gården takseres første gang ef
ter udflytningen.30 Gården er da på 59 
fag. En enkelt længe -  den nordlige -  er 
på 18 fag, men ellers er gården blevet 
mere symmetrisk. Husdybden er øget 
fra 6V2 - 7 alen til nu 8 -  8V2 alen og i tre 
af længerne er fyrretømmeret erstattet 
af en blanding af eg og fyr. Der er så
ledes ikke tale om, at gården bliver pil
let ned og genopført i samme skikkelse 
det nye sted. Gården flyttes ud og nyop
føres i en ændret skikkelse og med nyt 
tømmer. Det er denne gård, med senere 
ombygninger, der af Kulturarvsstyrel- 
sen erklæres bevaringsværdig som ek
sempel på en gård med indvendig side- 
båndskonstruktion. Også i gårde, som 
bliver liggende i landsbyen efter udskift
ningen kan der påvises indvendige side- 
båndskonstruktioner. Det gælder Kilde
gården (matrikel 8 ), som er gammel ry t
tergård og matrikel 3, der som Univer
sitets gård siden 1630 ikke var en del af 
ryttergodset. I begge tilfælde findes de 
indvendige sidebåndskonstruktioner i 
længer, der er gennemgribende ombyg
get (ny husdybde og nyt tømmer) efter 
år 1800. Derimod er der ingen spor af 
sidebåndskonstruktioner i en tredje til
bageværende gård (matrikel 7), som blev 
gennemgribende ombygget i forbindelse 
med fæsteskifte 1843.31 Det seneste ek
sempel i landsbyen på et hus med ind
vendig sidebåndskonstruktion er et ga
dehus opført 1850 (matrikel 50).33

Sidebåndskonstruktionen kan dermed 
påvises i en periode, der strækker sig fra 
omkring 1695 og frem til omkring 1850. 
Odsherred var ikke i denne periode no
gen afsondret eller tilbagestående egn. 
Grith Lerche argumenterer bl.a. med 
henvisning til Odsherreds geografiske 
beliggenhed og til de mange ødegårde på

egnen i perioden efter svenskekrigene.34 
Men ødegårdsproblematikken handler 
om den enevældige konges fejlslagne po
litik med at overlade genopbygningen 
efter svenskekrigene til private, kapital
stærke godsejere, ikke om den generel
le udvikling. En anonym beskrivelse fra 
1784 indhentet af Landhusholdningssel
skabet skriver, at ”S æ davlen  er i O dsh er
red  overa lt god, og isæ r ved nogle k y n d i
ge lan dm æ n ds eksem pel b rag t til en tem 
m elig  fu ldkom m enhed. B edriften  er så 
vel som  fåreavlen  ypperlig , så  a t a f  d isse  
la n d e ts  væ sen tligste p ro d u k te r  udføres 
å rlig  noget anselig , foruden  også fornø
den h ed  er som  forbruges i la n d e t”.35 Gan
ske vist var jorden i det nordlige Odsher
red sandet og mager, men bønderne for
stod tidligt at supplere indtægterne fra 
landbruget med fiskeri og sejlads.

Rørvig udviklede sig i løbet af 1700- 
tallet og ind i 1800-tallet til en af lan
dets vigtigste søfartsbyer. Ifølge Anders 
Monrad Møller skyldtes det, at Rørvig- 
skipperne havde et godt opland i Ise- 
fj ords området, og at dette opland udvik
lede sig i anden halvdel af 1700-tallet 
med stigende overskudsproduktion til 
følge.36

Bønderne i det nordlige Odsherred 
sejlede nord om Sjælland og handlede 
på Helsingør, hvor der udviklede sig en 
vigtig handelsplads omkring Kronborg, 
hvor skibene lagde ind i forbindelse med 
sundtolden. Hertil kom, at Helsingør, 
der voksede op i ly af Kronborg, ikke 
havde egentligt opland og derfor var af
hængig af tilførsler udefra, bl.a. Ods
herred .37 Skibe hjemmehørende i Rørvig 
sejlede til fjerne destinationer og bragte 
velstand og udsyn til sognet. De bevare
de eksempler på indvendige sidebånds
konstruktioner stammer alle fra denne 
periode.

Odsherred var ikke et ”reliktområde”, 
hvor man kunne studere resterne af en 
ellers forladt byggeskik, som man kunne
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det på isolerede øsamfund som Læsø el
ler Nyord.

Når man holdt fast ved sidebåndet 
som konstruktionsform, indtil grund
murede huse med brændte sten gradvis 
vandt indpas i løbet af 1800-tallet, skyl
des det snarere en vis konservatisme. 
Man genbrugte tømmeret, som repræ
senterede en værdi. Og det var praktisk 
at fortsætte en -  træbesparende - byg
gemåde, man nu engang var slået ind 
på og som havde vist sig at fungere. Al
lerede i 1694 -  altså længe før det blev 
almindeligt -  finder vi i Nakke lands
by en gård med to skorstene og 5 fag 
grundmur i stuehuset.38 Dette faldt vur- 
deringsmændene for brystet: ”De 5 fag 
hus er opmuret med sten imellem stolper, 
som ikke er en bonde tienlig”. Med andre 
ord: Grundmur er ikke passende for en 
bondebygning. Standsforskelle går helt 
ned i valget af byggematerialer. Bonden 
skal kende sin plads.

Sidebåndet var en besparende bygge
måde, da svært tømmer blev erstattet 
med mere spinkelt træ, svarende til en 
lægte eller en smal planke, ligesom kon
struktionen er uden fodrem, som nor
malt er i egetræ. Da træ et blev indkøbt 
i partier af skippere fra Norge eller Kø
benhavn, er besparelsen i træ  samtidig 
en besparelse i penge.

Indvendige og udvendige side
bånd

Det specielle for Odsherred er, at side
båndet er placeret indvendigt, hvor det i 
Nordsjælland og et område syd for Ods
herred ligger på den udvendige side af 
stolperne. Praktiske grunde taler for den 
indvendige placering, hvor det spinkle 
sidebånd ikke på samme måde er udsat 
for nedbrydning af fugt og sollys. Hvad 
der taler for den udvendige placering er 
især det synsmæssige. Det udvendige si

debånd kan være svært at skelne fra løs- 
holten, og vil falde mere harmonisk ind 
i helheden i et område, hvor der er andet 
byggeri i den gængse bindingsværkstra- 
dition med løsholte.

I området syd for Odsherred, hvor ryt
terregimentet bygger flere huse med løs
holte, fordi vi bevæger os ind i et områ
de, hvor kongens ”Lifcompagni” var ind
kvarteret, og hvor genopbygningsopga
ven ikke har været så omfattende som i 
Dragsholm amt, der blev særligt hærget 
under svenskekrigene, finder vi også det 
udvendige sidebånd. Det skal understre
ges, at skillelinien mellem indvendige 
og udvendige sidebånd bygger på Grith 
Lerches feltundersøgelse og vedrører 
bygninger, som ikke kan føres længere 
tilbage end til slutningen af 1700-tallet. 
Regimentsregnskaberne fortæller kun, 
at der blev bygget med sidebånd, ikke 
om disse løb på den indvendige eller den 
udvendige side af stolpen.

I forbindelse med landboreformer
ne og udflytningen af gårde og huse fra 
landsbyen, tager bønderne i stigende 
grad selv ansvaret for byggeriet. Det 
hedder sig i hvert enkelt tilfælde, at det 
er den bonde eller den husmand -  el
ler enken -  der har udflyttet gården el
ler huset til det nye sted. I Rørvig sogn 
henviser bønderne senere til et løfte fra 
kongen om, at når gården er udflyttet og 
bragt i god stand, og de er uden gæld, 
skal de overtage gården i arvefæste .39 
Det betyder, at gården bliver en egentlig 
slægtsgård. I samme forbindelse stiller 
bønderne forslag om navne til gården. 
Det betyder, at bønderne i stigende grad 
tager ansvaret for gårdens drift allerede 
inden den lovbefalede overgang til selv
eje, som sker fra 1854. Det virker også 
ind på byggemåden.

Hvis kongen -  eller godsejeren -  så en 
fordel i at videreføre sidebåndet som en 
træbesparende byggemåde, er det ikke 
sikkert, at bonden i Odsherred så tinge
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ne på samme måde. Sidebåndet forsvin
der samtidig med, at vi finder de første 
eksempler på grundmur. Bonden havde 
ikke nødvendigvis samme syn som de tid
ligere bygherrer på, hvad der var ”tien- 
lig for bonden”. Det er den nye selvbevid
ste bonde, der præger byggeskikken. Da 
Niels Jensen i 1843 overtager fæstet af 
en gård (matrikel 7) imod at genopbygge 
forfaldne længer, bygger han gården op 
uden indvendige sidebånd og stuehuset 
forsynes med gavle i brændte sten "mu
ret i kalk” og et enkelt fag grundmur.40 
Der kommer en ny byggemåde, fordi der 
kommer en ny bygherre.
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Debat
Ryttergårde og byggeskik
En kritisk kommentar
Bjarne Stoklund

Fortid, og Nutid, september 2006, s. 221-231
Mag. art. Jon Vedel tog i Fortid og Nutid 2005:4 et klassisk etnologisk 
tema, de særlige bygningskonstruktioner i Nordvestsjælland, op til kritisk 
nyvurdering. I lyset af de aldrig tidligere udnyttede byggeregnskaber fra 
det 1. sjællandske rytterregiment fremsatte Vedel den tese, at der ikke var 
tale om gamle byggetraditioner, men om en ny, træbesparende teknik, som 
rytteradministrationen indførte i 1690’eme. Dette debatindlæg sætter Ve
dels artikel ind i en faghistorisk sammenhæng, stiller spørgsmålstegn ved 
den nye teses holdbarhed og forsvarer den ældre tolkning af byggeskikken
i Odsherred,
Bjarne Stoklund, f. 1928. Fra 1958 til 1971 museumsinspektør på Fri
landsmuseet i Sorgenfri og fra 1971 til 1996 professor i europæisk etnologi 
ved Københavns Universitet. I sit forfatterskab har han især beskæftiget 
sig med etnologiens metoder og faghistorie, kulturlandskabet og dets ud
nyttelsesformer, dansk bondekultur og nordatlantisk byggeskik.

I Fortid og N utid  2005:4 publicerede hi
storikeren Jon Vedel en interessant ar
tikel med titlen "Rytterhuse og rytter
gårde. Om byggeskik i det nordvestlige 
Sjælland”. I den vender han tilbage til et 
af etnologiens klassiske temaer: de sær
lige bindingsværkskonstruktioner, som 
findes i det nordvestlige Sjælland, og 
han forsøger sig med en radikalt ny tolk
ning af disse kulturelle særtræk. Det er 
sympatisk og forfriskende, at en forsker 
uden for det etnologiske lav tager et af de 
klassiske temaer op, så meget mere som 
den yngre generation af etnologer helt 
synes at have tabt interessen for kultur

historiske problemer af den art. Der kan 
imidlertid være grund til fra etnologisk 
hold at komme med nogle kritiske kom
mentarer, dels fordi den fremsatte hypo
tese forekommer temmelig usandsynlig 
og dårligt underbygget, og dels fordi for
fatterens manglende orientering i forsk
ningsfeltet får ham til at tegne et lidt 
skævt eller ufuldstændigt billede.

Den etnologiske forskning, som Jon 
Vedel vender sig imod, skyldes Axel 
Steensberg og navnlig Grith Lerche, 
som i 1966 skrev en magisterafhandling 
med titlen Sidebåndskonstruktioner. En 
redegørelse for det nordvestsjællandske
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bindingsværk, dets oprindelse og forbin
delse med andre bladningstyper.1 Ifølge 
Axel Steensbergs tolkning, som Grith 
Lerche bygger videre på, kan de blade
de samlinger, som man finder i Odsher- 
reds bindingsværk, tolkes som senmid
delalderlige, ”gotiske” konstruktioner, 
der har holdt sig som relikt i Odsherred, 
men kan påvises andre steder på Sjæl
land i særligt gamle bygninger. Når jeg 
føler mig kaldet til at gå ind i diskussio
nen, så skyldes det, at jeg omtales som en 
af de forfattere, der ”ret kritikløst (har) 
overtaget Grith Lerches resultater”. Mit 
eneste bidrag er en lille populær artikel 
om byggeskikken i Odsherred i Turist
årbogen for 1968, hvor jeg ganske rig
tigt videregiver Steensberg/Lerche tolk
ningen, og hvor jeg -  ifølge Vedel -  har 
forsømt at udnytte ryttergodsmaterialet 
(hvad man vel heller ikke kunne forven
te til en populær artikel).2

Bondegårdsundersøgelserne
Jon Vedel indleder sin artikel med en 
redegørelse for Nationalmuseets bon- 
degårdsundersøgelser, som indledtes i 
1944 under Axel Steensbergs ledelse. El
ler rettere, vi får lidt at vide om starten 
på disse undersøgelser, og at det senere 
var Svend Jespersen, som havde ansva
ret for undersøgelserne. Men det havde 
været rimeligt at nævne, at de efter hans 
død blev videreført af den senere leder 
af Frilandsmuseet, Peter Michelsen, og 
da han kunne afslutte undersøgelserne 
i 1960, var der samlet materiale til be
lysning af byggeskikken i alle egne af 
landet. Peter Michelsen gjorde i 1962 
status over undersøgelserne i en større 
oversigtsartikel3, og han vendte tilbage 
til emnet, da Frilandsmuseets 100-års 
jubilæum i 1997 blev fejret med et nor
disk seminar om Frilandsmuseernes te
ori og praksis og de dertil knyttede bon-

degårdsundersøgelser.4 Mit bidrag til 
dette seminar havde titlen Fra Mejborg 
til Jespersen. Bondegårdsundersøgelser i 
kulturhistorisk og museologisk perspek
tiv. Her søgte jeg at give svar på følgen
de spørgsmål: "Hvorfor blev den land
lige byggeskik, dens udvikling og dens 
regionale variationer et vigtigt videns
felt? H vad var det for spørgsmål, man 
søgte at give svar på? Hvilke ændringer 
i opfattelsen skete der undervejs? Hvilke 
synspunkter og metoder brødes med hin
anden? Og endelig: Hvorfor tabte dette 
forskningsfelt i løbet a f  1960’erne næsten 
helt interessen?”

Jeg skal her ikke gentage redegørel
sen for den faghistoriske udvikling, men 
blot pege på nogle sammenhænge, som 
er vigtige, hvis man vil forstå interessen 
for et tema som de særlige konstrukti- 
onsformer i Odsherred. Studiet af de 
danske bondebygninger startede for al
vor i de sidste årtier af det 19. århundre
de, stimuleret af forsøgene på at trække 
ikke blot en sproglig, men også en "etno
grafisk” grænse mellem dansk og tysk i 
det omstridte grænseland, Slesvig. Ide
elt set burde den såkaldt ”saksiske” gård 
(på Frilandsmuseet repræsenteret af 
gården fra Ostenfeld), langs Sli-Danne- 
virke-linjen mødes med den firlængede 
gård, der blev betragtet som den nationa
le danske gårdform. Det gjorde den bare 
ikke i virkeligheden, men det problem 
gav Peter Lauridsen en elegant løsning 
på. Mens Reinhold Mejborg havde gen- 
nemtrawlet Slesvig for at tegne og be
skrive de mange forskellige gårdformer, 
så havde Lauridsen været i arkiverne, 
både i Slesvig og i kongeriget. Disse un
dersøgelser havde overbevist ham om, 
at den firlængede gård var et relativt 
sent resultat af en udvikling, hvis første 
stadium var en simpel, énlænget gård 
med bolig og stald. Gårde af denne type 
fandt man netop i grænseområdet nord 
for den saksiske gård, og disse gårde var
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altså egentlig mere genuint danske end 
de sene firlængede. Således løste Peter 
Lauridsen problemet om den etnografi
ske grænse i Slesvig og skitserede sam
tidig et udviklingsskema for den danske 
gård fra énlænget, over to- og trelænget 
til den firlængede gård.5

Historisk-geografiske studier
Da kampen om den etnografiske grænse 
ebbede ud efter 1920 -  eller blev over
ladt til nationale stridsmænd som Claus 
Eskildsen -  så blev Lauridsens evolutio
nistiske skema vejledende for et halv år
hundredes bondegårdsforskere, der gen
nem både arkivstudier og arkæologiske 
undersøgelser søgte efter holdepunkter 
for det formodede udviklingsforløb. Un
dervejs skete der imidlertid en teoretisk 
forskydning: evolutionismen blev til dif
fusionisme, også kaldt den historisk-geo
grafiske metode. Målsætningen var sta
dig at klarlægge udviklingsforløb, men 
nu skete det via en analyse af "kulturens 
veje”. Den første professor i etnologi i 
Sverige, Nils Lithberg, talte i 1918 om, 
at de kronologiske afsnit ved en sådan 
geografisk analyse kunne aflæses som 
årringene i et træ, og Svend Jespersen, 
som startede Nationalmuseets Etnologi
ske Undersøgelser, skrev om ”denne vid
underlige geografiske metode”6

Samtidig blev bondegårdsforskernes 
interessefelt udvidet; hvor man før næ
sten udelukkende havde været optaget 
af gårdformerne, kom nu også konstruk
tionerne ind i billedet. Den klassiske 
kulturhistoriske opfattelse, som man 
kan finde i Troels-Lunds Dagligt Liv i 
Norden og i Bernhard Olsens første pla
ner for Frilandsmuseet, regnede med 
en udvikling fra rene træhuse over bin
dingsværk til grundmurede bygninger. 
Den tese fik et grundskud i 1914, da den 
alsidige museumsmand Chr. Axel Jen

sen i en lille artikel påviste "primitive” 
forløbere for bindingsværket på dansk 
grund, tilsyneladende med rødder ned 
i oldtiden.7 Den nyvakte interesse for 
konstruktionerne kom bl.a. til udtryk i 
det kort over regionale variationer i de 
danske bondegårdes byggemåde, som 
Halvor Zangenberg publicerede i 1925, 
og som siden er blevet reproduceret 
mange gange.81 Tyskland taler man om 
en særlig ”Gefiigeforschung”, som spille
de en rolle i perioden ca. 1930-60.

Da Nationalmuseets store undersø
gelser begyndte i 1944, var inspiratio
nen fra den diffusionistiske analysemå
de tydelig. Målsætningen var en lands
dækkende kortlægning af gårdformer
ne, stuehusenes grundplaner samt kon
struktionerne. Det er derfor misvisende, 
når Vedel i artiklens manchet skriver, 
at ”undersøgelsen blev koncentreret om 
afsides beliggende områder, hvor man 
håbede at finde eksempler på  ældre byg
geskik”. Men det er klart, at reliktbegre
bet spillede en vigtig rolle i denne be
tragtningsmåde. Relikter fandt man i 
lokaliteter, som endnu ikke var blevet 
berørt af innovationsbølgerne. Derfor 
var arkitekt Engquist også optaget af, 
at gårdene på Nyord havde en ”énlæn- 
get” karakter, med bolig og stald under 
samme tag, selvom man udmærket var 
klar over, at det også havde en funktio
nel forklaring. Når ”opdagelsen” af den 
lille ø blev kaldt ”appelsinen i turbanen” 
var det dog snarere, fordi man her fandt 
et levende landsbysamfund, som havde 
bevaret mange gamle træk i organisa
tionen. På lignende måde var hovedår
sagen til, at man kaldte Læsø et Relikt- 
område”, at der endnu omkring 1950 
var bevaret mange gamle kulturtræk i 
arbejdslivet. Dog var bygningsforskerne 
også interesserede i Læsøs tangtage, for
di de repræsenterede de såkaldt ”løse” 
tage, der blev opfattet som forløbere for 
"bundne” eller ”syede” tage.
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Grith Lerches store undersøgelse af 
de sjællandske sidebåndskonstruktioner 
er ikke blot en udløber af bondegårdsun- 
dersøgelserne, men også et skoleeksem
pel på en historisk-geografisk analyse af 
et ”kulturelement”: I Odsherred finder 
vi de ældste konstruktioner med indven
dige sidebånd, i et bredt bælte syd og øst 
herfor den lidt yngre form med udven
dige sidebånd, mens resten af Sjælland 
har de renæssance-prægede former med 
tappede løsholter. Spredt i dette område 
har Grith Lerche imidlertid fundet en
kelte gamle bygninger med indvendige 
sidebånd, der tolkes som relikter af no
get, som en gang har været almindeligt 
på hele Sjælland.

Ryttergods-materialet
Udgangspunktet for Jon Vedels kritik af 
de tidligere undersøgelser af byggeskik
ken i Odsherred er, at han gennem sit 
arbejde med bevaringsplaner for Rørvig- 
området er blevet opmærksom på det 
tidlige og meget detaljerede materiale, 
der foreligger fra ryttergodserne til be
lysning af bondebygningernes former 
og byggemåde. Dette materiale kunne 
med fordel have været inddraget i un
dersøgelserne, mener Vedel, og det kan 
man kun give ham ret i. Men hvis man 
af Vedels artikel har fået det indtryk, at 
dette materiale generelt har været over
set af bondegårdsforskningen, så er det 
en misforståelse. I de posthumt udgivne 
forarbejder til Svend Jespersens Studier 
i Danmarks Bønderbygninger, som Ve
del nævner, vil man som bilag 1 finde en 
statistik over gårdenes længe- og fagan
tal i de forskellige egne af landet 1693- 
96.n Den er udarbejdet på grundlag af en 
systematisk gennemgang af de forskel
lige rytterregimenters ”krigs- og porti- 
onsjordebøger”.

Hvis man vil danne sig et indtryk af

de problemer, som Svend Jespersen ar
bejdede med op til sin død i 1958, så bør 
man imidlertid snarere læse et bidrag 
fra hans hånd til Fortid og N utid  med 
titlen ”Et nordisk gårdproblem”, desvær
re gemt bort som en anmeldelse, hvori 
man ikke ville forvente at finde primæ
re forskningsresultater.10 Emnet for an
meldelsen var bindet om bygningskultur 
i serien Nordisk Kultur, men en væsent
lig del af den var formet som en kritik af 
den første af Axel Steensbergs gårdud
gravninger. Udgravningen blev foreta
get under vanskelige vilkår i forbindelse 
med flytningen af Frilandsmuseets gård 
fra Pebringe, men dens resultater syntes 
at bekræfte udviklingshypoteserne både 
med hensyn til gårdformerne og kon
struktionerne. Resultaterne af denne 
udgravning blev flittigt formidlet og blev 
i løbet af kort tid kulturhistorisk almen
viden. I anmeldelsen møder vi den kriti
ske arkivforsker, Jespersen, over for den 
dristige arkæolog, Steensberg fx i dette 
eksempel: Axel Steensberg havde rekon
strueret et beskedent firefags stuehus 
og dateret det til ca. 1700. Svend Jes
persens påviste, at dette resultat stemte 
meget dårligt med de samtidige synsfor
retninger fra ryttergods-administratio
nen. Pebringegårdens samlede fagantal 
var i 1690’erne 48; stuehusets størrelse 
er ikke opgivet, men andre gårde på eg
nen af samme størrelse havde stuehuse 
på 10-12 fag.11

Når det er ryttergodsets jordebøger 
med tilhørende inkvisitionsprotokoller 
og ikke byggeregnskaberne, som spiller 
en rolle i Svend Jespersens forskning, så 
skyldes det, at han primært er optaget 
af gårdformerne og ikke konstruktioner
ne. Selv har jeg imidlertid haft lejlighed 
til i arbejdet med Frilandsmuseets hus 
fra Kalvehave at inddrage regnskaber
ne fra det 2. sjællandske regiment un
der oberst Nummesen. Dette hus, der 
udvendig som indvendig var særdeles
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Rekonstruktion a f Mikkel Rasmussens rytterhus fra 1693 /94  på grundlag a f  "byggeregnskabet” og bygningsarkæologiske iagttagelser i huset.
(Plan og facade, tegnet a f  arkitekt Frode Kirk, Frilandsmuseet)
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velbevaret, var et af de gode ”fund” i 
bondegårdsundersøgelsernes første år, 
1944. Det blev imidlertid først genopført 
på museet i 1960, og det blev det første 
hus, hvis indretning jeg fik ansvaret for, 
og som jeg senere skrev en bog om.12

Under arbejdet med flytningen af hu
set kunne man bygningsarkæologisk af
læse en række byggefaser i husets hi
storie, og et righoldigt arkivmateriale 
af synsforretninger, fæstebreve, skifter, 
brandtaxationer m. v. gjorde det muligt 
at føje navne og livsskæbner til iagtta
gelserne i bygningen. I huset var der be
varet en oprindelig kerne på 5 fag eller 6 
bindinger, som var nummereret 1-6 med 
huljern. Den store overraskelse var, at vi 
kunne konstatere, at denne oprindelige 
kerne var identisk med et rytterhus, som 
i 1693/94 blev bygget til bonden Mikkel 
Rasmussen i forbindelse med den første 
store reform af rytteriordningen, og hu
set havde tjent som bolig for en rytter og 
hans familie frem til den næste reform 
i 1715-19. Rytterne blev ved den lejlig
hed samlet i kaserner, og det betød at 
Kalvehaves 9 rytterhuse blev overflødi
ge. I løbet af de følgende 40 år fik de dog 
efterhånden nye beboere. Vi kunne nu 
med dette hus som udgangspunkt følge, 
hvorledes rytterhuse blev til gadehuse, 
og hvorledes de jordløse gadehusmænd 
siden hen blev til landhåndværkere med 
små jordlodder.

2. sjællandske regiments 
regnskaber
Byggeregnskabet for Mikkel Rasmus
sens rytterhus hører til de mest sum
mariske; det består blot af en liste over 
de anvendte materialer, angivet med de 
standardformater, som tømmerhandler
ne betjente sig af. Men ved at sammen
ligne med de mere detaljerede regnska
ber fra andre lokaliteter kan vi se, hvad

de forskellige formater har været an
vendt til, for det er der faste regler for. 
To stykker 18 alens tømmer var til rem
me eller læder, 7 stykker 16 alens er til 
husets tværbjælker, 14 stykker 10 alens 
til spær etc. Der er i det hele taget no
get standardiseret over ryttergodsernes 
byggeregnskaber. Et rytterhus blev sat 
til 6 fag, men ikke desto mindre var Mik
kel Rasmussens kun på 5 fag, selvom der 
ifølge regnskabet er udleveret tømmer 
til 6 fag. Et gårdstuehus blev i reglen sat 
til 10 fag, og en gårdmand skulle have 4 
vinduer i 2 rammer i sin stue. En rytter 
kunne derimod godt nøjes med 2 vindu
er i én ramme, som vist på rekonstruk- 
tionstegningen. I en ryttergård skulle 
der være et muret ildsted med bager
ovn, og hertil skulle man bruge en mu
rer. I et rytterhus var det godt nok med 
det simplere ildsted med vægge af træ  
eller bindingsværk, der kaldtes en esse, 
og den kunne laves af en tømrer. Igen 
måtte vi til vores overraskelse konstate
re, at Mikkel Rasmussens rytterhus fra 
opførelsestidspunktet har haft det mu
rede ildsted med den store, udstikkende 
bagerovn, som huset stadig har, selvom 
det var imod standard-reglerne.

I de mere detaljerede dele af regimen
tets byggeregnskaber får vi oplyst nav
net på mureren, tømmermanden og tæk
keren. I hvert fald de to sidste må have 
været lokale folk; kun i et tilfælde optræ
der den samme tømrer i to byggesager, 
og da drejer det sig om byggeri i to na
bobyer. Vi kan også se, at man ved byg
geriet følger de lokale, folkelige traditio
ner. Tækkeren skaffer sig selv eller får 
leveret de ”vidjer og vender” (pile- eller 
hasselkviste og tækkekæppe), som han 
skulle bruge for at lægge et sjællandsk 
stråtag, der var ”bundet” i modsætning 
til det ”syede” jyske.13 I tømmerkon
struktionen er der i hele distriktet, som 
omfatter en række øst- og sydsjælland
ske landsbyer, brugt løsholter, i nogle
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tilfælde også fodstykker, men ikke fod
rem. Også i området omkring Pebringe, 
hvor Grith Lerche forventede en større 
udbredelse af sidebånd omkring 1700, er 
der kun brugt løsholter, hvad der selv
følgelig ikke udelukker, at der dengang 
kan have været sidebånd i ældre bygnin
ger på egnen.

1. sjællandske regiments 
regnskaber
Det generelle billede, man får i 2. sjæl
landske regiments regnskaber af admi
nistrationen af opførelsen af rytterhuse 
og reparationen af ryttergårdene, er, at 
det overalt har været overladt til lokale 
folk, og at man har fulgt de lokale byg
getraditioner. Skal man tro Jon Vedel, 
så har praksis i Johan Rantzaus 1. sjæl
landske regiment været en helt anden. 
Her har man fra centralt hold indført en 
ny, træbesparende byggemåde, som der
på blev overtaget af den lokale befolk
ning og gjort til ”deres” byggeskik i de 
følgende 150 år. Mærkeligt nok er den
ne byggemåde ikke blevet taget i brug af 
de andre regimenter, som også må have 
haft behov for at spare penge og materi
aler. Matthias Nummesens byggeopga
ver kunne måske ikke i omfang måle sig 
med Johan Rantzaus, men det drejede 
sig dog immervæk om et par hundrede 
fag bindingsværk.

Hvordan afspejler denne forskel sig nu 
i de to regimenters regnskaber? Jeg har 
taget et par stikprøver i 1. sjællandske 
regiments regnskaber for årene 1693- 
96 og konstateret, at de ligner hinanden 
meget. Også her opregnes de forskelli
ge tømmerdele, som er blevet anvendt i 
hvert enkelt byggeri. Regimentsskrive- 
ren, som må have været et ordensmen
neske, har stillet det op i et skema, hvor
af man umiddelbart kan aflæse, hvilke 
standardformater, der er benyttet til de

forskellige bygningsdele14. I regnskabet 
indgår desuden håndværkerløn til tøm
mermand og tækker, eventuelt en sned
ker (til lofter og døre) og i enkelte tilfæl
de en murer. Håndværkerne er i reglen 
anført uden navn og hjemsted. Også dis
se regnskaber rummer eksempler på, at 
man har fulgt lokale eller regionale tra 
ditioner i byggeriet. Interessant er det 
fx, at der til to rytterhuse i Højby og Rør
vig i stedet for lægter er indkøbt 6 snese 
rafter til hvert af tagene. Mens lægter
ne ligger vandret på tværs af spærene, 
hvortil de er sømmet, så ligger rafterne 
(4-5 cm tykke grene) parallelt med spæ
rene, understøttet af en eller to sideåse 
og en ry gås, der hviler i de krydsende 
spærender.15 Raftetage havde tidligere 
en betydelig udbredelse på Sjælland, 
hvor de holdt sig længst i de midtsjæl
landske skovegne; de er ikke tidligere 
påvist i Odsherred. En interessant for
skel mellem de to regimenter er i øvrigt, 
at mens 2. sjællandske regiment har én 
ramme med to vinduer som standard til 
et rytterhus, så udstyrer det sparsom
melige 1. regiment rytterhuse i Odsher
red med det dobbelte antal vinduer.

Jon Vedels argumenter
Et af Jon Vedels argumenter for, at si- 
debåndskonstruktionen er en innovati
on fra omkring 1700 og ikke et gammelt 
kulturtræk, er, at det ikke kan påvises 
tidligere. Med dette argument ville man 
imidlertid kunne gøre et hvilket som 
helst element i det folkelige byggeri til 
en innovation, for vi mangler så godt som 
altid ældre materiale, bevarede bygnin
ger såvel som skriftlige kilder. Én kilde
gruppe gør det muligt at komme længe
re tilbage, nemlig tingbøgerne, men det 
vil i reglen være som at lede efter en nål 
i en høstak. Materialet er dog med held 
udnyttet af bygningsforskere, fx Henrik
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Vensild for Skast Herreds vedkommen
de.16 En af de detaljer, som er strejfet i 
det foregående, nemlig de bundne raf- 
tetage, er dokumenteret i Herlufholms 
Birks tingbog 1633 C’raffter, wieder och 
wender”).17

I diskussionen om tolkningen af side- 
bånds-bindingsværket indgår spørgsmå
let om Odsherreds reliktkarakter, som 
er hævdet af Grith Lerche, men benæg
tet af Jon Vedel. Det er ikke særlig van
skeligt at finde holdepunkter for begge 
opfattelser, men det er karakteristisk, 
at Grith Lerche argumenterer ud fra til
standen efter ødelæggelserne ved mid
ten af 1600-tallet, mens Vedel fokuserer 
på den udvikling, som sætter ind i slut
ningen af 1700-tallet og navnlig gælder 
Rørvig-området, hvor søfarten skabte 
kontakter med omverden. Det får ham 
til at konkludere, at Odsherred ikke var 
et reliktområde, ”hvor man kunne stude
re resterne a f  en ellers forladt byggeskik, 
som man kunne det på  isolerede øsam
fund som Læsø eller N yord”. Nu er det 
jo imidlertid sådan, at begge disse lo
kaliteter er deciderede søfartssamfund, 
der først og fremmest har bevaret gam
le træk på landbrugsområdet. Læsøbo- 
ernes mange ”tømmerskuder” var ind
til begyndelsen af 1700-tallet med til -  
sammen med norske skuder -  at forsyne 
sjællandske bønder med bygningstøm
mer. En af dem møder vi i regiments- 
skriverens regnskaber i 1690’erne. At 
tale generelt om en lokalitet som et re
liktområde er i det hele taget problema
tisk. Det er ikke svært at finde bygnings
mæssigt gamle træk i egne, som ellers 
regnes for fremskredne. De sulebyggede 
lader i 1800-tallets Vestfyn er et godt ek
sempel herpå.

Endnu en lille detalje fra Vedels argu
mentation skal nævnes. På s. 267 skriver 
han: ”Det tømmer, der anvendes til side
båndene, kaldes i regnskabet fra 1711 
for ”spare-træer” til forskel fra ”sparer”,

som bruges om spær.” Da det næppe kan 
være undgået Vedels opmærksomhed, at 
sparretræ var et velkendt synonym for 
sparre eller spær, vælger jeg at opfatte 
denne bemærkning som en morsomhed 
og ikke som et forsøg på yderligere do
kumentation af ryttergodsadministrati
onens sparebestræbelser. I det hele ta 
get kniber det lidt for Vedel med at finde 
faste holdepunkter for den dristige hypo
tese. Det er overraskende, at han griber 
til ”en vis konservatisme” for at forklare, 
at den træbesparende metode viderefø
res i det fremskredne 1800-tal, når bon
desamfundet omkring 1700 åbenbart 
har været alt andet end konservativt, 
siden det uden problemer overtog en ny 
og fremmed byggemåde. Det stemmer i 
hvert fald dårligt med alt, hvad vi ellers 
ved om tilsvarende bondesamfund.

Bladning og tapning
Efter denne kritik af Jon Vedels for
søg på en nytolkning af byggeskikken i 
Odsherred vender vi nu tilbage til den 
klassiske forklaring, som Steensberg og 
Grith Lerche stod for. Lad mig først ind
skyde, at den historisk-geografiske skole 
med dens minutiøse kortlægning og dens 
diffusionistiske tolkningsmodel blev fe
jet til side i 1960’ernes og 1970’ernes et
nologiske paradigmeskifte. Som så ofte i 
den slags faglige kovendinger skete der 
det, at man smed barnet ud med bade
vandet. I dag, hvor opgøret er kommet 
lidt på afstand, kan det være relevant at 
se på, om ikke der i den ældre forskning 
findes former for erkendelse, der stadig 
er interessant og brugbar.18

Diskussionen om det sjællandske bin
dingsværk har det med at blive forenk
let til spørgsmålet: sidebånd eller løs- 
holt, i øvrigt også det eneste, som rytter- 
regimentsregnskaberne kunne kaste lys 
over. Men i virkeligheden drejer det sig jo
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Bindingsværk med tapsamlinger.
(Efter Grith Lerche: Bøndergårde i Danmark 
1789-90 (1987))

om to mere overordnede konstruktions
principper: bladning kontra tapning. De 
to måder at samle bygningsdele af træ  
på kan ikke uden videre sidestilles, for 
de har lidt forskellige egenskaber: Blad- 
ningen er først og fremmest indrettet 
til at modstå træk, mens tapningen pri
mært modvirker tryk. Derfor er det også 
naturligt, at begge metoder kan være ta 
get i anvendelse i samme bygning; fx er 
hanebåndene, som skal hindre tagspæ
rene i at skride ud, ofte bladede i østjy
ske bondebygninger, hvor tapning ellers 
er anvendt overalt.

Set fra en etnologisk synsvinkel er 
det imidlertid interessant, at disse kon

Bindingsværk med bladsamlinger (Odsher
red).
(Efter Grith Lerche: Sidebåndskonstruktio- 
ner (1966))

struktive forskelle i mange tilfælde ikke 
respekteres, eller -  sagt på en anden 
måde -  at kulturelle forhold "overtrum
fer” de praktiske. På den måde får vi 
regioner og/eller perioder, hvor det ene 
eller det andet konstruktionsprincip er 
det foretrukne: I det nordlige Sjælland 
finder vi bladninger, mens tapninger er 
fremherskende på Midt- og Sydsjælland. 
Begge konstruktionsprincipper kan føl
ges langt tilbage i tid, men de kan med 
en vis ret siges at præge hver deres tids
periode. Det er sådanne iagttagelser, 
som får Chr. Axel Jensen til i sin bog om 
renæssancens bindingsværk at skrive, 
at bladforbindelserne holdt sig længst
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på de indvendige skråbånd, ”men 1550- 
1600 sejrede tappene fuldstændigt i køb
stadsbindingsværket”.19 På lignende 
måde karakteriserer Steensberg blad- 
ningerne som "gotiske”, og det er han 
ikke ene om. Den gotiske tilskrivning i 
dens mest ekstreme form finder vi hos 
den svenske arkitekturhistoriker N.G. 
Sandblad, som finder, at det elastiske 
skråstiversystem i senmiddelalderligt 
bindingsværk leder tanken hen på de 
højgotiske katedralers kraftlinjer.20

Grith Lerches sidebånds-afhandling 
er aldrig blevet publiceret på dansk, men 
den foreligger i forkortet oversættelse 
til tysk i tidsskriftet Nordelbingen, som 
Jon Vedel burde have henvist til. Her 
har Grith Lerche inddraget materiale 
fra tysk litteratur og fra en studierejse 
til tyske købstæder, og hun skriver i ar
tiklen med rette, at sidebåndskonstruk- 
tionen og i videre forstand bladnings- 
teknikken ikke er en nordisk specialitet, 
men må ses i et europæisk perspektiv, 
hvor den nordiske bindingsværksregion 
udgør en randzone i det tyske område.21

Vil man danne sig et indtryk af, hvor
ledes forholdet mellem bladning og tap
ning i dag vurderes i den tyske forsk
ning, bør man konsultere den håndbog 
i Historische Hausforschung, som er ud
arbejdet af en af de mest kompetente ty
ske forskere på området, Konrad Bedal.22 
”Verblattung” og ”Verzapfung” hedder 
det på tysk, og alene terminologien vi
ser den nære sammenhæng mellem tysk 
og dansk træhåndværk. Med forbehold 
over for de funktionelle forskelle mellem 
bladning og tapning fastslår Bedal, at 
det er muligt at drage visse kronologi
ske slutninger ud fra anvendelsen af de 
to teknikker. Generelt anses bladningen 
som middelalderlig, mens tapningen hø
rer hjemme i nyere tid. Der er imidlertid 
store regionale forskelle mellem øst og 
vest, syd og nord. En overgang til tap

ning sker tidligst i den vestlige del af det 
tysksprogede område, mens bladningen 
mod øst nogle steder anvendes helt op i 
1800-tallet. Overgangen til tapning sker 
også tidligere i Sydvesttyskland end 
oppe nordpå. I Baden, Wiirttemberg og 
Elsass sker det allerede før 1500, mens 
overgangen i Schleswig-Holstein sker 
omkring 1550, altså nogenlunde samti
dig med Danmark.

Konklusion
Lad mig prøve at sammenfatte indholdet 
af dette debatindlæg: Der er næppe hol
depunkter for at formode, at administra
tionen af 1. sjællandske rytterregiment 
skulle have indført en ny, træbesparen- 
de byggeteknik i Nordvestsjælland i for
bindelse med reformen i 1690’erne. Hvis 
det var tilfældet, ville man have forven
tet, at besparelserne også var blevet 
gennemført i de andre rytterregimenter. 
Alt tyder imidlertid på, at man har over
ladt de praktiske byggeopgaver til lokale 
håndværkere, og at der i stor udstræk
ning er blevet bygget i overenstemmel- 
se med de regionale byggetraditioner. 
Hvis dette er rigtigt, så gør regiments- 
regnskaberne det muligt at fastslå den 
omtrentlige grænse mellem sidebånd og 
løsholter på Sjælland ca. hundrede år 
tidligere, end det hidtil har været mu
ligt.

Bindingsværket i Danmark må ses i 
sammenhæng med det tyske, og det er i 
det meste af landet karakteriseret af det 
stærke præg, som renæssancens køb
stadsbyggeri satte på det. Selv om man 
ikke i dag vil tale om Odsherred som re
liktområde, så må man alligevel konsta
tere, at vi her har at gøre med en traditi
onel byggemetode, som synes upåvirket 
af renæssancen.
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Byggeskikken i de gamle bønderbygninger i Thy. 
Af H. Zangenberg. 

 
 
For godt et halvt hundrede år siden havde de gamle 
bønderbygninger i Thy endnu sin ejendommelige og 
med landskabets særpræg stemmende bygningsform, 
der tidligere har været udbredt over større strækninger 
af Nørrejylland, og som bestod i en særlig gård- og 
hustype, hvis byggemåde sikkert har aner, der går 
tilbage gennem middelalderen til oldtiden. Nu er 
forholdet et andet, de gamle bygninger er enten 
forsvundne for at give plads for nye og mere 
tidssvarende bygninger, der ikke altid forliges så godt 
med det prægtige Thy-landskab, som de gamle 
bygninger, eller også er de blevet så ombyggede, at 
det særegne ved dem er forsvundet. Denne udslettelse 
af gammel bygningskultur er gjort så grundigt, at der 
nu, - så vidt det vides, - knapt findes en halv snes 
gårde i hele Thy, hvor den gamle og oprindelige 
typeform er blot nogenlunde bevaret, og blandt den 
nulevende landbefolkning i Thy er der vist kun få, der 
har nogen forestilling om, hvorledes den gamle 
Thygård har set ud. 

Ved det undersøgelsesarbejde af gamle danske 
bønderbygninger, som udføres af Nationalmuseets 
3die afdeling, Dansk Folkemuseum, har det derfor 
været glædeligt, at den gamle gårdtype i sin helhed 
har kunnet opspores i de få ovennævnte tilfælde, 
hvorved kendskabet til den byggeskik, der nu er ved 
at uddø i Thy, er blevet betydeligt udvidet. På 
grundlag af disse og tidligere undersøgelser vil vi i det 
følgende se noget nærmere på denne gamle bolig- og 
byggeskik. 

Den oprindelige gårdtype for Thy er den 
tolængede gård, som vi vil kalde parallelgården, idet 
den består af 2 længer, der begge vender i samme 
retning, ligger solret (det vil sige med gavlen i øst og 
vest), og med en større eller mindre afstand mellem de 
to længer. Disses beliggenhed i forhold til vej er 
selvfølgelig ret forskellig, efter som vejene ligger 
nord-syd eller vest-øst, og længerne ligger derfor 
enten vinkelret på vejen eller også i samme retning 
som denne, i sidste tilfælde undertiden således, at 
vejen går mellem længerne. Hvis begge længer ligger 
på samme side af en forbiførende vej, er det sjældent, 
at den ene længe, stuelængen, ligger lige i vejkanten, 
men den er da gerne trukket et stykke tilbage fra 
vejen, så at der mellem denne og længen findes en 
have. 

I Jydske Lov, der blev givet.1241, nævnes Salhus 
og lade som gårdens 2 hovedbygninger, og dette viser 
så afgjort i retning af den tolængede parallelgård, som 
har været almindelig udbredt over hele Thy og 
Vendsyssel samt de nordlige dele af Himmerland, og 
endnu i vore dage bruges de i jydske lov nævnte 
udtryk ”Sals” (for Salhus = beboelsen) og ”Lade” for 
den tolængede thygårds parallelle længer. For 
beboelseshuset benyttes dog også ordet råling 

(Radling), et ord, der er udviklet af radelang 
(Rathelang, nævnt år 1268), og som hentyder til, at 
husene har bestået at en sammensat række (rad) af 
rum eller gulve. I 1802 skriver præsten K. Aagaard (i 
sin ”Beskrivelse over Thye1)”), at ”Bøndergaardene 
ere sielden indesluttede af 4 sammenhængende 
Længer, men bestaae sædvanligst kun af 2 Huse, der 
for Vindens Skyld gierne ere byggede med Enderne 
mod Vester og Øster. Og da disse tvende Huse staae 
lige over for hverandre, saa er Gaarden aaben mod de 
to Sider”. Noget lignende skriver provst Schade i sin 
beskrivelse over øen Mors, der blev udgivet i 1811, 
og sammenholder man disse to forfatteres beskrivelser 
med de gamle udskiftningskort, der findes i 
matrikelarkivet, og som for Thys vedkommende 
stammer fra begyndelsen af det 19. århundrede, får 
man en bekræftelse af disse udsagn, selv om kortene 
også viser os andre typer, som vi om lidt skal vende 
tilbage til. 

Udviklingen i Thy, har som før berørt, været årsag 
til den gamle tolængede gårds forsvinden, men ikke få 
gamle, fritliggende ”Sals” eller stuehuse findes dog 
endnu tilbage, - selv om de svinder stærkt i antal, - og 
undersøger man udhusbygningerne til et sådant sals 
nøjere, vil man ofte, især i de trefløjede avlsbygninger 
fra tiden omkring 1870-80, finde lævn af den gamle, 
oprindelige tolængede gårds ”lade”, der skjuler sig i 
den nuværende avlsbygnings midterfløj. Det var 
nemlig ikke så vanskeligt at omdanne en tolænget 
gård. Det gamle sals beholdt man indtil videre, men 
erstattede ydervæggene med grundmur, hvorved de 
ydre bindingsværksvægge forsvandt, men den indre 
kærne blev i det væsentlige stående. På samme måde 
behandlede man selve laderne, da det som regel var 
ret rummelige og ikke upraktiske bygninger, de blev 
blot udvidet med et par sidefløje. Selve stalden 
derimod, som før var anbragt i ladens ene ende, blev 
nu flyttet og helt omdannet, og det ville derfor have 
været vanskeligt at få klarhed over, hvorledes en 
gammel stald har set ud i en tolænget bygning, om 
ikke de ovennævnte få gårde havde eksisteret endnu 
og staldene havde været nogenlunde bevaret i enkelte 
af dem. 

Den tolængede parallelgård er imidlertid ikke den 
eneste gamle type, som har været anvendt i Thy. En 
lige så gammel type, og sikkert endnu ældre, findes i 
de anselige enlængede huse, hvoraf der endnu ligger 
en del spredt over hele landsdelen, og hvoraf de 
anseligste findes i byerne langs vestkysten. Her skal 
især fremhæves fiskerbyen Agger, hvor forfatteren af 
nærværende lille afhandling har fundet meget anselige 
enlængede huse. Den enlængede husform har som 
beboelseshus tidligt været kendt i Thy, herom vidner 

                                                        
1 Se Aarbogen for 1920, S. 105. 



den hustomt fra jernalderen (ca. 200 år efter Kristi 
fødsel), som er blevet undersøgt af Nationalmuseet i 
Ginnerup i Heltborg sogn2). Det enlængede hus har 
været benyttet som gårdtype i flere egne af landet, 
men i Thy har det blot været anvendt som husmands- 
eller boelssted, omend denne type her er af anseligere 
art end andre steder i landet. 

Endnu en type må nævnes, som i Thy især er 
blevet benyttet til det større boelssted, nemlig 
vinkelhuset, eller som det kaldes i denne landsdel ”et 
krumt sted”. De består, ligesom parallelgården, at to 
huse, salset og laden, men de er sammenbyggede og 
lagt i vinkel for hinanden. Undersøger man imidlertid 

denne type nøjere, vil man komme til det resultat, at  
den synes opstået ved, at der enten til et tidligere 
enlænget hus er tilføjet en ladebygning, anbragt som 
sidefløj til det oprindelige hus, der indeholder 
beboelse og stald (denne sidste kan dog være anbragt i 
sidefløjen) eller også er to oprindeligt adskilte 
bygninger i tidens løb blevet sammenføjede. Af denne 
type findes der endnu ikke så få bygninger i Thy, og 
disse bygninger er ofte af stor interesse. 

Vi vil nu se nærmere på konstruktionen i 
bygningerne, hvad der er nødvendigt for forståelsen af 
bygningernes ruminddeling. Til de thylandske huse 
har været benyttet højrem med udskud på begge sider. 
Højremskonstruktionen kan sikkert føres tilbage til 
oldtiden. Den består at 2 rækker stolper, benene, der 
er opstillet fra gavl til gavl inden for husets lave 
ydervægge, som regel i en afstand af 1 á 1,25 m fra 
disse, se hosstående fig. 1. 

Stolperne er stillet på sten forneden, de såkaldte 
”Syldsten”, og foroven er de tappet sammen med en 
rem, ”Højremmen” (”æ Hyvrem”), der er 
gennemgående i hele husets længde ligesom 
stolperækkerne. Mellem stolperne og husets 
ydervægge opstår således et lavt, smalt rum, der 
kaldes udskuddet. Disse udskud er gennemgående på 
begge sider i ladebygningerne, ligeledes på 
stuehusenes nordsider, hvorimod de er borttaget på 
stuehusenes sydsider udfor beboelsens stuerum, for at 
vinduerne her kan blive større og komme til at sidde 
højere på væggene. Udskuddene lægges enten til 
husenes enkelte rum, hvorved disse bliver større, eller 
også indrettes de som småkamre, eller alkoverne 
anbringes i dem. De to højremsrækker er indbyrdes 
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ved en eller to bjælker, ”Neden- og Ovenbjælken”, 
der er tappet i stolperne med lange bjælkehoveder er 
drevet en af to trækiler, ”Nagler”, der spænder bjælke 
og stolpe sammen. Samlingen af bjælke og stolpe er 
yderligere støttet ved skråbånd, ”Stivere”, og sådanne 
stivere er også anbragt i husets længderetning for at 
afstive samlingen mellem stolpe og højrem. En 
samling af to parvis stillede stolper (ben) med 
tilhørende bjælker og stivere kaldes en Binding. 
Afstanden mellem bindingerne varierer fra et 
almindeligt bindingsværksfag i beboelsens stuer til 2-
2½ fag i husets øvrige rum. Noget lignende gælder for 
laderne, idet der i staldene oftest er en afstand af et 
(stort) bindingsværksfag mellem bindingerne. 

Mellem ydervæggens stolper udfor stuerne, 
undertiden dog også i udskudsvæggene, er anbragt 
løsholter, vandrette tømmerstykker indtappet i 
stolperne under vinduerne. Højremmen bærer 
tagværket, der består af en række parvis 
sammenføjede (sammenskarede) spænder, der 
foroven krydser hinanden og her i hele husets længde 
bærer et langt, spinkelt træstykke, ”Kolatten". 
Spænderne hviler forneden på højremmen og holdes 
her på plads ved en trænagle, ”Taanagle”, der er 
drevet i fra oven gennem spærfod og højrem. 
Spænderne er afstivet ved Hanebånd, et vandret 
stykke tømmer, der ofte er anbragt ret nær ved 
kolatten (ca. 63 cm fra denne) og er skaret i spærenes 
sider, hvori de fastholdes med en trænagle. Fra foden 
af spænderne og ud til ydervæggene er anbragt kortere 
spærstykker, ”Udskudsspærene” eller ”Opløbere”, 
der hviler på tagremmen over ydervæggens stolper. 
Disse sidste, ”udskudsstolperne”, er meget korte, 
knapt 1,25 m høje, og er anbragt som 
højremsstolperne, forneden står de på sten, og foroven 
er de tappet i remmen. Udskudsstolperne eller 
udskudsremmen kunne undertiden være afstivet ved 
vandrette tværbånd, ”Ragebaand”, mellem 
udskudsvæggen og højremmen. Hele taget er lægtet 
med lægter, og herpå er tækket med strå eller rør, og 
rygningen er dækket, ”mønnet” med tørv. Gavlene er 
skråt afskårne foroven efter den almindelige 
håndværksregel, at lige så mange alen, som spærene 
er lange, lige så mange kvarter (6 tommer) bliver 
overgavlen høj i lodret mål, regnet til gavlremmens 
underkant. Under de skråt sammenstødende tagflader i 
disse halvgavle lægges i tagværket et tømmerstykke, 
”æ Skank”. Tagskægget kaldes ”æ Oks” (Ous), og 
det mellemrum, der dannes mellem tagremmen og 
tagets underside, lukkes enten med en fjæl, 
”Sugfjællen”, eller tilklines med soltørrede lersten og 
ler. 

Tømmeret til disse huse har det været en vanskelig 
sag for beboerne at fremskaffe på grund af egnens 
skovmangel, derfor var konstruktionen fortræffelig for 
egnens folk, da det meste af de bærende led i 
bygningerne (højremmen) stod indendørs og således 
var beskyttet mod vejrets ødelæggende påvirkning. 
Til de lave ydervægge kunne der lettere skaffes noget 
tømmer, da der hertil kun skulle bruges kortere 

Fig. 1 Tv ærsnit af et Hus fra Agger By og Sogn, 
Refs Herred, Thisted Amt. 



stykker. Egetømmer er en sjældenhed i disse huse, og 
findes det, så er det som regel anvendt til 
højremsstolper i ydervæggene ud for stuerne. 
Tømmeret er næsten overalt af spinkel fyr eller gran, - 
enkelte steder kan dog højremstømmeret og dertil 
hørende remme være ret svære, - og den største 
leverandør af dette tømmer har været Vesterhavet, der 
ved skibsvrag og strandingsgods har tilført beboerne, 
ikke blot langs kysten, men også langt op i landet, en 
stor del tømmer til deres bygninger, Både tømmer, 
lægter (hvortil kan være anvendt hele og halve årer), 
brædder, ja, endog beslagdele stammer oftest fra 
strandingsgods, købt ved strandingsauktioner på 
vestkysten. Noget nyt tømmer, både fyr og eg, er dog 
også indført fra Norge ved Sandskuder. 

I ældre tider var tømmeret i ydervæggene gerne 
overstrøget med brunrødt blandet i tjære, som man 
varmede ved at komme en ophedet sten deri. Denne 
stolpemaling, der var almindelig for et hundrede år 
siden, er forlængst gået af brug, og nu overhvidtes 
både vægge og stolper med kalk. Tavlene var i ældre 
tider lerklinede på en sparsom fletning at halmsimer 
om lodrette træstaver. For beboerne langs havet blev 
det efterhånden vanskeligere at skaffe sig ler til 
klining og vedligeholdelse, især da leret oftest skulle 
hentes i lerbanker i havet og måtte bæres i land i 
kurve. Tvunget af nødvendigheden anvendte man 
derfor de store, flade strandsten, som havet i større 
mængder skyller op langs strandkanten, og opmurede 
disse sten i ler i tavlene. Senere opmurede man de 
underste tavl i beboelsens ydervægge med brændte 
teglsten, tavlmur, men beholdt de klinede vægge i 
tavlene over løsholterne, og tilsidst erstattedes 

bindingsværksvæggene med grundmur. På visse egne 
har man benyttet flintesten, og i Vester Vandet sogn 
har man benyttet kridtsten til ydervæggene. De skrå 
sider under tagene, der er synlige i beboelsens stuer, 
småkamre og alkover, har man i senere tider, for at 
dække stråtagets underside, lukket således, at man på 
lægter, slåede på spærenes undersider (se øverst 
tilhøjre på fig. 5) har anbragt et lag af soltørrede, rå 
lersten og hvidtet både lægter og sten med kalk. 

Vinduerne var i ældre tid blyindfattede, senere 
blev de inddelte ved træsprosser. Dørene var både 
heldøre og halvdøre, disse sidste gik dog senere stærkt 

af brug, og man finder nu kun meget sjældent en 
halvdør i Thy. Udvendigt er vinduer og døre gerne 
grønmalede ved beboelsen, men udhusdørene er som 
regel tjærede. 

Vi vil nu se nærmere på, hvorledes de forskellige 
typer var indrettede, og begynder da med det 
enlængede hus, som ses på fig. 2. 

Den vestlige del af huset, som består af forstue, 
ølkammer og vesterstue med bagved liggende rum, er 
en tilføjelse, der er blevet tilbygget huset for godt et 
hundrede år siden. På den tid blev det en modesag at 
indrette og tilbygge storstuer til husene med en ny og 
fornemmere indgang end den tidligere, der altid 
fandtes i bryggerset eller yderframmerset, som det 
kaldtes. Da beboelserne i dette hus, såvel som i 
stuehuset til den på fig. 6 viste tolængede gård, er 
fuldstændig ens, og da de tillige indeholder de 
hovedrum, der altid går igen i et thylandsk sals, vil vi 
behandle begge disse huse under et, og blot under 
gennemgangen søge at fastslå den forskel, der kunne 
være på et noget rigere udstyret sals og 
husmandshuset. 

Gennem husets forstuedør, ”æ Uerdar”, træder 
man ind i forstuen. På hver side af døren er ofte 
anbragt en mindre, firkantet rude, enten med siden 
lodret eller snedstillet. Den sidste vinduesform findes 
ligeledes i husenes overgavle (samt i laderne), her 
sidder et vindue på hver side at den tjærede gavllem, 
og skikken er meget udbredt, man møder den straks, 
når man kommer til Thyholm, og finder den over hele 
Thy. - Forstuens galv er stenpikket, ofte med flade, 
kantstillede strandsten, og loft samt døre er malede. 
På yderdøren finder man ofte et smukt smedet 
klinkefald og en lås, og alt beslag er i øvrigt jern, 
undtagen hvor det stammer fra strandede skibe, her 
kan både kroge og skud m.m. være af messing. 

Fig. 2. Hus fra Agger By og Sogn, Refs 
Herred, Thisted Amt. 

Fig. 4. Stue fra en Gård i Øster Vandet By og 
Sogn. 



Klinkefaldenes hanke er udsmedede i spiralformede 
horn eller i løgform, og vidner om dygtige smede, der 
har forstået at få noget ud af deres håndværk. I 
forstuen findes to døre, den ene til dagligstuen, den 
anden til vester- eller østerstuen, benævnt efter som 
husets storstue var anbragt i vest eller øst. Undertiden 
kan der være endnu en dør i forstuen, der lukker for 
trappen til loftet. 

Vesterstuen er husets storstue og bærer omtrent det 
samme præg som overstuen i landets øvrige gårde. 
Ved vinduesvæggen i Aggerhuset står et bord ”for 
sønden imell æ Vinner”, og en dragkiste eller et skab, 
et par kister og måske ”en Skatol” udgør stuens 
bohave, der dog udvides med en alkove i udskuddet 
eller ”Fredssengen”, som den også kaldes. Denne er 
dog ikke altid fast indbygget i stuen, men kan være en 
himmelseng. Det var som regel gæstesengen, men 
husene havde dog desuden ofte et par sengekamre i 
enden af beboelsen ovenfor vester- eller østerstuen, 
der benyttedes som gæstekamre. I udskudsrummet 
bag vesterstuen fandtes ofte håndkværnen, og det 
kaldes derfor malekammeret, men dette kunne dog 
også findes i bryggerset. Enkelte steder findes to 
storstuer, i så fald kaldes den ene storstuen og den 
anden øster- eller vesterstuen, men deres bestemmelse 
har været den samme, nemlig at være klædeskamre og 
gæstestuer, der til daglig stod ubenyttede hen. 
Gulvene er hvidskurede bræddegulve, - i ældre tider 
var de lerstampede ligesom i dagligstuen, - væggene 
var hvidkalkede, senere kalkfarvede, og lofterne 
malede. Bag forstuen ligger ølkammeret, der også 
blev benyttet som spisekammer og opbevaringsrum 
for de saltede spisevarer. På grundplanen, fig. 6, er 
”Saltkammeret” dog liggende i udskudet bag 
storstuen, og dette har ikke været ualmindeligt. I 
ølkammeret findes ofte loftstrappen, hvad der er 
gammel skik, senere er trappen blevet vendt, og 
opgangen sker fra forstuen. 

Dagligstuen er i det væsentlige ens i alle gamle 
thyhuse, dog kan der være forskel i sengenes antal, 
som det ses ved sammenligning af de to planer, og det 
må yderligere bemærkes, at det i Aggerhuset viste 
mælkekammer i det sydlige udskud ofte kunne være 
indrettet til alkove i ældre tid, samt at der også kunne 
findes 3 alkover i det nordlige udskud, hvorved 
sengeantallet steg til 5. Kommer man ind i 

Aggerhusets dagligstue, lægger man straks mærke til 
alkovevæggene, ”Sengefjælene”, hvori findes to 
senge i ”den nar Side” og en ”for Østen” ved siden af 
bageovnen, denne var gerne for de gamle folk. I 
sengene langs nordvæggen er ægtesengen altid den 
østligste, og på skillevæggen mellem sengene er 
opslået en fjæl, hvorpå værdigenstande, papirer og 
bøger (om man havde nogen) blev opbevaret. 
Alkovedørene var altid lukkede, når sengene ikke 
brugtes, - undertiden også når de blev brugt, det var så 
rart lunt om vinteren og skærmede for fluer om 
sommeren. På hosstående billede, fig. 3, ses en sådan 
alkovevæg. Mellem alkovedørene er anbragt et lille 
skab, ”æ Skænk”, hvori husets finere genstande 
opbevaredes, hvorfor dørene ved festlige lejligheder 
og når der ventedes fremmede, altid var åbnede. 
Mellem skænken og ægtesengen er ”æ Klok” anbragt, 
et ur, der dog også kunne have en urkasse som de 
almindeligt kendte Bornholmere. Der skælnedes i 
ældre tid mellem ”Uhr” eller ”Klokke”, der har 2 
visere, medens ”Viserværket” kun havde én viser. 
Ure har været fabrikeret forskellige steder i Thy i 
slutningen af det 18. århundrede og i løbet at det 19., 
således hos Bertel Andersen og Peder Jensen, begge 
af Bedsted og hos N. Heede, Thyholm, og C. S. Bjerre 
i Bjerre, Vigsø sogn. På siden at bjælkerne eller rundt 
omkring i stuen kan være anbragt hylder, hvorpå kan 
være henstillet de forskellige genstande: Kouse, 
træstavkar, lerkar, messinglysestager og strygejern 
m.m. En hylde tværs over bjælken kaldes ”æ Kraut”, 
og herpå lagde man skeerne, undertiden stod mælken 
også der. Dagligstuens vægge er hvidkalkede og 
gulvet lerstampet, og gardinerne bruges ikke. Under 
stuevinduerne findes en bænk, Vinduesbænken, der 
fortsættes i ”Overbordendebænken” langs 
forstuevæggen, og foran bænken står bordet med fod 
og skuffe under bordbladet. Mod stuen står en lang, 
smal bænk, ”æ Skammel”, langs med bordet. Hele 
dette hjørne af en sådan stue ses på billedet, fig. 4. På 
den østre væg står ”æ Kakel”. I ældre tider har denne 
sikkert været af lerpotter, men er senere blevet 
erstattet af norske jernovne, bilæggerovne, hvoraf 
man hist og her kan finde enkelte plader. Senere er 
ovnindustrien blevet taget op af thylandske 
virksomheder, hvad de forskellige ovne, der er støbt 
af L. Bonne i Thisted, afgiver vidnesbyrd om. Ovnen 
står gerne på en jernfod. Under ovnen kan være 
anbragt en træskuffe til at tørre strømper og uldtøj i, 
og foroven er der anbragt en træramme, sortsværtet 
som ovnen, hvori man tørrede malten til det 
hjemmebryggede øl. I rammen kunne være indskruet 
kroge, hvorpå vådt og fugtigt tøj kunne hænges til 
tørring. Mellem bilæggeren og sengepanelet, ”Norden 
æ Kakel”, står en armstol. Belysningen var det kun 
småt med i ældre tid. Der anvendtes en skeformet 
tranlampe, ophængt over bordet i en krog eller 
”Kjelske” (kedelkrog), og over lampen var anbragt en 
”Tud” (lille skorsten af træ, som i Agger kaldtes 
Lyre), der var ført op gennem loftet. Som væge 
anvendtes en ”Sibbe” (sivstump), der svømmede om i 

 

Fig. 3. Alkovevæg fra en Dagligstue i Snejstrup, 
Jannerup Sogn. (Indkøbt af Museet for Thy og V. 
Hanherred.) 



trannen. Fra dagligstuen kommer man ud i 
”Frammerset” (køkkenet), der i ældre tid var husets 
mærkeligste rum. Langs vinduet et bord, heri anbragte 
man i senere tider en vask med trætud gennem muren, 
uden for hvilken der stod en balje til at optage 
spildevandet. På siden af dette bord er der på væggen 
opslået et ”Kandebånd” (en tallerken- eller 
fadrække), se fig. 5, og modsat vinduessiden fandtes i 
yngre tid den store, åbne skorsten med indfyring i 
bagvæggen til bageovnen og med den murede 
arnebænk, ildstedet, langs væggen. 

På ildstedet stod en trefod, hvorpå maden 
tilberedtes i gryder og pander af jern eller lertøj, 
jydepotter, som blev købt hos pottemageren., når han 
en gang om året kom kørende fra Gudnæs med sine 
varer. I væggen over arnebænken var åbningen til 
stuens bilægger, hvori fyredes fra 
frammersskorstenen, og i skorstenens modsatte væg 
var indfyringen til bryggerkedlen, Gruekedlen, 
anbragt, der dog i ældre tid ikke var indmuret, men 
stilledes på trefod på ildstedet, ligesom de øvrige 
kogekar. Ildstedet kunne ofte bestå af en svær 
jernplade, hvis ender hvilede på murværk. Ovenpå 
pladen optændtes ilden, og under den var anbragt en 
træskuffe til malttørring. Således var ildstederne 
ordnede i almindelighed i Thy, altså alle om en 
skorsten, men enkelte steder kunne dog findes endnu 
en skorsten i bryggerset eller Yderframmerset, som 
dette kaldtes, og hertil var da bageovnen og den 
indemurede bryggerkedel henlagt. I ældre tid, for ca. 
100 år siden, havde man imidlertid hverken skorsten 
eller pibe i huset. Røgen fra de forskellige udsteder: 
kaklen, bageovnen og køkkenilden trak ud i 
frammers- og yderframmers, hvorover der ikke var 
noget loft, steg tilvejrs og fandt vej ud i det frie 
gennem et hul i taget, den såkaldte ”lyre”. Op 
gennem lyren var anbragt en stang med en påslået 
fjæl, ”lyrefjælen”, der kunne drejes for vinden, 
hvorved der skaffedes aftræk for røgen, og for 

yderligere at skaffe sig fri for denne forstærkede man 
trækket ved at åbne døren i yderframmerset, ”æ 
Bagdar”, som denne kaldtes. For at hindre røg og 
gnister i at trænge ind på lofterne over beboelsen og 

udhusrummene var væggene over skillerummene 
mellem frammers og dagligstue og yderframmers og 
udhusrum, - hvis sådanne fandtes i salset, - lukkede 
helt op til rygningen af huset. Sådanne lyrehuse har 

eksisteret helt ned til vor tid, og det er ikke mere end 
17 år siden, at det sidste forsvandt i Vendsyssel. 
Minderne derom ses ofte endnu i det røg- og 
sodsværtede tagværk, der af og til findes i gamle 
stuehuse. 

I yderframmerset har hønsene deres plads, og 
foruden gruekedlen er her et mindre bord og en 
karbænk til mælkespande, kar og kærne, samt 
ostebøtter, spande og baljer. Her findes ofte en brønd 
(æ Kjæld), der kunne være meget dyb. Den dybeste 
brønd, som forfatteren af nærværende lille afhandling 
har fundet, var 47 alen (29,4 m)? men efter en ældre 
forfatters udsagn3) skal man i Nors, Vandet og 
Thorsted sogne have haft en dybde af 60-70 alen at 
grave gennem kalkbund for at få vand. Foroven er 
disse brønde i nogle få alens højde sat med 
kampesten, for at ikke kalken skal ødelægges af 
frostpåvirkning. Over brøndene er anbragt en 
brøndkarm med vindebom og spand ”æ Sank”, og 
hvis brønden ligger lige uden for stuelængen, hvad 
undertiden kan være tilfældet, sættes et brøndhus med 
tag over brønden. Ligeledes kan der i stalden være 
anbragt en brønd. Årsagen til, at brøndene ligger 
indendørs, må formentlig søges i det stærke snefald, 
som man i disse egne tidligere har været udsat for, der 
kunne være så stort., at bygningerne kunne være 
skjulte under sneen, så at man måtte stikke en lang 
stage med en halmvisk på op gennem lyren, for at 
ikke vejfarende skulle falde ned i huset gennem lyren, 
og under sådanne forhold var det jo heldigst at have 
brønden inde i huset. I yderframmerset kunne være 
indrettet et karlekammer, der undertiden benyttedes af 
Aggerboere eller Vesterhavsfiskere, når de til visse 
tider af året drog på Limfjordsfiskeri. I almindelighed 
går yderframmerset gerne ud i et med tørvehuset, der 
benævnes ”Ildningshus”. 

Med ildingshus slutter beboelsen, og vi vil derefter 
se på udhusrummene. I Aggerhuset ligger de i 
rækkefølge: Lo, kørres (folkemålsord for kohus) med 
fårebøgl (afdelt rum for fårene) derefter laden yderst 
mod øst. Grunden til, at staldene bibeholdtes i 
vestkystens fiskerhuse, selv om landbruget her 
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Fig. 5: Frammers fra et Hus i Agger By og 
Sogn. Gennem den åbentstående Dør ser man 
ud i Yderframmerset (Bryggerset) med dets 
toppede Stenbro, der ligesom Gulvet i 
Frammerset er lagt af flade og runde 
Strandsten. 

Fig. 7. Parallelg ård fra Hunskjær ved Bedsted. 
Forbi Stuehuset har tidligere ført en Vej, og her 
er således et af de sjældnere Tilfælde, hvor 
Stuelængen har ligget i Vejkanten. 



forlængst var enten stærkt indskrænket eller nedlagt, 
var den, at de fiskere, der havde staldplads, var de 
første, der fik afsat deres fangst, fordi 
landbefolkningen, når de kørte til havet for at hente et 
læs fisk hjem til saltning, helst tyede til de steder, 
hvor der havdes nogenlunde staldplads, da de ofte 
måtte vente nogle dage, før fiskerne kom hjem med 
fangsten, og bønderne søgte da, som naturligt var, 
først og fremmest handel med den mand, der havde 
huset dem. 

På hosstående grundplan af en gammel 

parallelgård vil vi se, hvorledes laden i en sådan gård 
kan være indrettet. Mod vest findes en stald, fælles for 
4 køer, 2 kalve og 2 heste. Mod syd findes 2 

grisebøgle, og syd for længen findes møddingen. 
Nord for længen findes ”kjælden” og et senere 
tilbygget hønsehus. Øst for stalden findes 2 
korngulve, adskilte af en kørelo, og yderst mod øst 
findes et vognhus. Efter som landbruget er større eller 
mindre, øges disse rum med flere gulve og loer, og 
staldene skilles, så at hestene står i deres særlige stald, 
og køerne i kørreset. Disse sidste måtte ofte i ældre tid 
ledes gennem hestestalden, da der for at lune ikke har 
været anbragt nogen dør i kostaldens ydervægge. For 

køreloen er anbragt en port, der er så høj, at man kan 
køre ind gennem den, og den er da ofte dobbelt så høj 
som udskudet. Taget hæves da ved disse 
gennemkørsler, som det ses på fig. 7, og på begge 
sider af porten sættes et par småvinduer for at skaffe 
lys ind i loen, når portene er lukkede. 

Vi vil derefter til slut undersøge, hvorledes et 
”krumt Sted” er indrettet. På fig. 8 ses et sådant, og en 
nærmere undersøgelse af planen viser, som før omtalt, 
at laden er tilføjet et ældre hus, salset, der har det 
enlængede hus's kendetegn, d.v.s. stald i beboelsen. 
At husene er sammenvoksede har den praktiske 
betydning, at alt indendørs arbejde kan foretages, 
uden at man i ondt vejr behøver at komme uden for 
husets ydervægge. 

Rummene er i det væsentlige de samme som ved 
de foregående viste planer, dog er der et par 
ændringer, der er værd at bemærke. I stuehuset er der 
vest for dagligstuen bygget en stue, en såkaldt 
”Kvist”, der springer frem for udskudet. Disse 
tilbygninger blev almindelige i l880erne, og navnlig 
indvandtes en sådan kviststue på bekostning af 
bageovnen, der da er blevet nedrevet, formentlig fordi 
man da som nu købte brødet hos bagerne og ikke 
mere bagte selv. I det her viste hus findes imidlertid to 
skorstene, og når dette findes, er der gerne et mindre 
kammer (med alkover) bag inderframmerset, - og 
kammeret har da her fået denne moderne udvidelse, 
der nu er ganske almindelig ved gamle Thyhuse. 
Endnu et træk må bemærkes, nemlig at stalden (her 
hestestalden) allerede begynder i yderframmerset, et 
træk, der synes at være ret almindeligt i gamle 
fæstehuse i det 19. århundredes begyndelse. 

Fig. 6. Grundplan af en Gaard fra Hjardemål 
Klit. 
1) Forstue. 2) Vesterstue (Storstue). 3) 
Ølkammer (Spisekammer). 4) Saltekammer. 5) 
Dagligstue. 6) Frammers (Køkken). 7) Bageovn. 
8) Bryggerkedel (Gruekedel). 9) Yderframmers 
(Bryggers) og Tørvehus (Ildningshus). 10) Stald. 
11) Gulve. 12) Kørelo (også kaldet Agergulv). 
13) Vognport. 14) Kjeld (Brønd). 15) Mødding. 
16) Hønsehus (senere tilbygget). a) Bord. b) 
Bænk. c) Skammel. d) Bilægger. e) Senge. f) 
Armstol. g) Ko- og Kalvebåse. h) Hestebåse. i) 
Grisebøgle. 

Fig. 8. Boelssted i Sperring, Sjørring Sogn, 
Hundborg Herred, Thisted Amt. 



Uden for salset lå gerne en have, og dens 
ejendommelige læbælte, der her er så nødvendigt, 
tiltrækker sig gerne de tilrejsendes opmærksomhed. 
Man får en følelse af vestenvindens magt i disse egne 
ved at betragte dette karakteristiske læbælte, der 
begynder med lave, afsvedne buske og småtræer mod 
vest og tiltager derefter i jævnt voksende højde og 
vækst imod øst ind mod haven. En gammel forfatter4) 
har beskrevet en sådan Thyhave og mener, at den med 
rette bærer navnet at kålgård, ”Kalgord”, da grønkål 
var den vigtigste og ofte eneste ”Haveurt”, som 
fandtes. Hertil må dog lægges lidt sennep, peberrod, 
nogle hvidkål og kartofler, ”saa har man alt, hvad der 
i Almindelighed findes i en Bondehauge”. 

Haverne var indhegnede med jorddiger eller 
grønsvær; sædvanligt kunne der være to, en bag ved 
huset, hvor undertiden kornstakkene sættes, en anden 
bag ved gården, hvori bistaderne kunne stå. Frugttræer 
fandtes ikke, derimod hyld, pil og enkelte ribs- og 
stikkelsbærtorne. Endelig giver han en oversigt over, 
hvad der omkring 1800 regnedes for havetræer i Thy: 
Pil, hyld, ask, røn, lind; birk, asp, berberis, ulvekruk 
eller kvalkved, fjeldribs (ribes alpinum), som kaldes 
”Korinten Træer”, og hvid havtorn findes i Vestervig. 
Nu er disse haver forlængst omdannede, og gamle 
haver ses så godt som aldrig. 

Udviklingen har i Thy som så mange andre steder 
gjort op med den gamle bondekultur, og selv på 
afsides egne undrer man sig over nybygninger, der 
dukker op i de gamles sted. De har måske været 
tiltrængt, og meget godt kan være indført i stedet for 
det gamle, der forsvandt, men den egns-
ejendommelighed og den hygge og skønhedsværdi, 
som oftest var knyttet til de gamle bygninger, har ikke 
fulgt de nye, der kom i stedet. Det må derfor ønskes, 
at fremtiden i denne henseende måtte tage lære af de 
få gamle bygninger, der endnu er tilbage, thi der er i 
virkeligheden meget at lære af dem. 

 
---------------------------------- 

 
For at give en oversigt over, hvilket bohave og 

hvilke redskaber der fandtes i et gammelt stuehus i 
slutningen af det 18. århundrede, gengives her den del 
af et skifte, som berører stuehuset, og som blev 
afholdt ved fæstebonden Christen Madsens død i 1797 
i Tousig, Østerild sogn, under Kjølbygårds gods: 

I Daglig stuen: 1 Fuhr Bord med Fod og Skuffe 
under 2 M. 8 Sk., 1 Dito Skammel 1 M., 2de Stoele 3 
M. - 1 Jern Bielægger Kakkelovn 5 Rd., 1 Stue Uhr 2 
Rd., 1 Skab 1 M. 8 Sk., 1 Thepotte 4 Sk., 1 Studs Glas 
6 Sk., 1 lille Dito 2 Sk., 1 Karaffel 6 Sk., 2 Sten 
Tallerkener 8 Sk., 1 Kruus 8 Sk., 1 Flaske med Glas 6 
Sk., 1 Smør Krukke 2 Sk., 10 Horn Skeer 1 M. l4 Sk., 
3de Træ Skeer 9 Sk., 3de Knive 12 Sk., 1 Flødebøtte 
4 Sk., 10 Træe Stavkar 1 M. 14 Sk., 2de Leer Kar 2 
Sk., 2de par Karrer 5) 1 M. 8 Sk., 1 Jern Vægt l Rd. 2 
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M., 1 Ragekniv 4 Sk., 1 Træe Veje6) 2 Sk., 2de 
Messing Lysestager 1 M., 1 Strygejern 12 Sk., 1 Uld 
Sax 10 Sk. 1 Rokke Teen 1 Sk., 1 Steen Krukke 2 Sk., 
1 Ildpande 4 Sk., 1 øxe 8 Sk., 1 Øl Kruus 2 Sk., 2de 
Saxer 4 Sk. Bøger: 1 Huus Postil 1 M. 8 Sk., 4re 
Spørgsmaal a 2 Sk., er 8 Sk., 2 Salme Bøgger. 4 Sk., 1 
Beedendes Kiede 4 Sk. Sængek1æder: Enkens Seng 
blev hende efter Praxin tilstaaet Uvurderet. Paa den 
anden Seng befandtes Klæder af Værdi 1 Rd. 2 M. 
I Store Stuen: 1 Stoel 1 M., 1 Eege Bord paa Foed 4 
M., 1 Dito Skammel 1 M. 8 Sk., 1 Kruus 2 Sk., 2 
Boutellier a 4 Sk., er 8 Sk., i Steen Fad 4 Sk., 2de 
Tejner7) 10 Sk., 1 Lygte 2 Sk., 1 Tallerken 2 Sk., 2de 
Fade 4 Sk., 1 Æske 2 Sk., 1 Glas 2 Sk., 1 Garnvinde 2 
Sk., 1 gl. Kiste 1 M., 1 Kappe 2 M., 1 Hynde 4 Sk. 
Den Afdødes Klædeskab befandtes uskad og 
ubrækket8), blev aabnet og derudi befandtes: 1 Hviid 
Klædes Kjole 3 M., 1 graae Dito 4 M., 1 Bruun 
Undertrøye 1 Rd. 1 hviid Klædes Vest 3 M., 1 sort 
Klædes Kjole 1 Rd., 1 sort Damaskes Vest 4 M., 1 
sort Vadmels Dito 2 M., 1 pr. hvide Skings-Buxer9) 3 
M., 1 sort Vadmels Trøye 4 M., 1 Leder Vest 1 Rd. 2 
M., 1 Blaae Klædes Undertrøye 2 M. 8 Sk., 1 Ulden 
Damaskes Dito med Sølv Knapper 3 Rd. 5 M., 1 Dito 
Bryststykke med Dito 1 Rd. 5 M., 1 loden Skind Pels 
1 M., 1 Blaae Hatslag 1 M. 8 Sk., 2de Hørgarns 
Skjorter 4 M., 3de Blaargarns Do. 3 M., 2de Kraver 
og 1 pr. Halvermer 1 M. 8 Sk. 

I Øster Stuen: 1 Stoel 2 Sk., 1 Fad 2 Sk., 1 Æske 2 
Sk., 1 Kappe 3 M. Sengeklæder: Paa den sønderste 
Seng 1 Olmerdugs Overdyne 1 Rd. 4 M., 2de 
Hovedpuder 2 M. 8 Sk., 2de Lagner 2 M., 1 Dynevaar 
4 M. Paa den nordeste Seng befandtes Klæder af 
Værdie 4 Rd. 

I en lille Kammer10): 1 Anker 2 M., 2de 
Standtønder 12 Sk., 1 Sælde 8 Sk., 4re Løbe11) 10 Sk., 
1 Dejenkar 1 M.; 1 Hakkebræt 8 Sk., 3 Rokker 3 M., 
1 Trinse 8 Sk., 1 Stendtræe 4 Sk., 6 Sække 1 Rd., 1 
Loft Trappe 10 Sk., 1 Gang Skauler 3 M., 1 Heggel12) 
4 Sk., 1 gammel Stoel 2 Sk., 1 Væv 2 Rd. 

I Nørre Kammeret13): 3 Øll Tønder 2 Rd., 1 Tragt 
8 Sk., 1 Otting 2 Sk., 1 Fierding 3 Sk. 

Paa Loftet: 1 gl. Kar 4 Sk., 1 gl. Halvtønde 4 sk., 
2de Solde 8 Sk., 1 gl. Kiste 4 Sk., 1 gl. Otting 2 sk., 1 
Barnstoel 5 Sk., 2de Biekuber 6 Sk., noget gammelt 
Tougværk 1 M., En Tønde 2 M., 1 Ost Hække 6 Sk., 1 
Træe Skjeppe 1 m. 2 Sk., 1 Treding Vaad 1 Rd. 1 
Brendkiste 1 M. 

I Karlens Kammer: Befandtes Klæder paa en Seng 
af Værdie 1 Rd. 4 M. 

I Køkkenet: 1 Rist 8 Sk., 1 Ildklemme 6 Sk., 1 
Trefod 4 Sk., l Jernpande 8 Sk., 2 Solde 14 Sk., 1 

                                                        
6 Træbismer. 
7 Tejne: Madæske. 
8 Lovens Segl har været sat for det. 
9 Skindbukser. 
10 Ølkammeret. 
11 Halmkurve. 
12 Hegle. 
Udskudskammer(?). 



Kierne 10 Sk., 4re lang Tallerkener14) 3 Sk., 10 Træe 
Tallerkener 5 Sk., 1 Trug 4 Sk., 4re Spande 1 M., 7 
Gryder 6 M., 1 Træe Morter 2 sk., 1 Kous 2 Sk., 1 
Fad 3 Sk. 1 gl. Rivjern 2 Sk. 

                                                        
14 Tynde Træbrædder, hvorpå man spiste, de kunde gerne nå hen for 
3-4 mand. 

I Bryggerset: 2de Karre 1 Rd. 2 M., 1 Saae 1 M., 
1 gl. Sælde 4 Sk., 1 Kaaber Kiedel 1 M., 1 Skammel 4 
Sk., 1 Kiedel i Grube 3 Rd., 1 pr. Qværner i Bing 3 
M., 1 gl. Bærrekar 4 Sk. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1925, side 75-95) 


